
                     Szkoła European School of English  – Malta – Teens Club
Pobyt w terminie: 1 czerwca - 8 września (min. 2 tygodnie)

grupa wiekowa 13-17 lat

 szkoła z wieloletnią tradycją i doświadczeniem, działa od 1996 roku

 jedyna szkoła na Malcie z akredytacją EAQUALS,  jest również członkiem  IALC, FELTOM, MSA, a w
2012  została uznana za najlepszą szkołę językową na Malcie.                                                                   

 nowoczesne i doskonale wyposażone sale lekcyjne

 główny budynek szkoły zlokalizowany w głównej turystycznej części  miasta St Julians, ale tam
odbywają się lekcje tylko dla dorosłych i starszej młodzieży. 

 zajęcia dla dzieci i młodzieży są prowadzone na terenie Salini Resort (miejsce zakwaterowania). 

 dobrze  wykwalifikowana  i  doświadczona  kadra  nauczycielska,  doskonała  opieka  nawet
najmłodszych uczestników kursów 

 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek, pierwszym etapem zajęć jest test kwalifikujący do
odpowiednich grup językowych

 bardzo szeroka oferta kursów, zindywidualizowany program nauczania

 Na zajęcia pozalekcyjne i  atrakcje młodzież dowożona jest szkolnymi busami. Szkoła zapewnia
opiekę i nadzór podczas zajęć lekcyjnych, atrakcji i na terenie Salini Resort.



Kurs dla młodzieży 
W zależności od wieku i preferencji zajęć dodatkowych można wybrać dowolny kurs z dostępnych poniżej:

Nauka: Teen Club  młodzież w wieku 13-17lat (większość uczestników 14+)
Jest  to specjalnie  zaprojektowany program nauki  dla dzieci  w tej  grupie
wiekowej.  W  zależności  od  preferencji  młodych  uczniów  i  ich  rodziców
można wybrać program o różnej intensywność i proporcji nauki do zabawy.
Podczas  kursu  standardowego  20  lub  30  lekcji  w  tygodniu   nauka
koncentruje się na rozwoju języka (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie),
poszerzeniu  słownictwa  i  zwiększenie  świadomość  językowej.  Lekcje
opierają  się  na  tematach  odpowiednich  dla  tej  grupy  wiekowej  i  mogą
obejmować m.in rozwiązywania problemów, odgrywanie ról,  wypełnianie
kwestionariuszy,  dzielenie  się  doświadczeniami  itp. Polecamy  również
dodatkowy program indywidualnych lekcji pozwalających dziecku skupić się
na tematach i dziedzinach wiedzy językowej wg jego potrzeb. 

 Wiek uczestników: 13-17 lat
 Międzynarodowe grupy
 Wszystkie poziomy zaawansowania
 Liczba osób w grupie: max. 15, 1 lekcja = 45 min. 
 Liczba lekcji w tygodniu: 

- kurs General English 20 lekcji w tygodniu
- kurs General English 30 lekcji w tygodniu za dopłatą 95 EUR/tydz
- kurs Intensive 20 lekcji w grupie +10 lekcji indywidualnych  - za dopłatą 205 EUR/tydz

Inne opcje kursów dla dzieci i młodzieży*
• Dla fanów piłki nożnej Milan Junior wiek uczestników 10-16 lat, w terminie 22lipca – 2 sierpnia dopłata 620

EUR/2 tyg (3 h dziennie)
• Dla fanów żeglowania wiek uczestników od 12 lat  - dopłata 475 EUR/tydz (12 godzin)
• Dla fanów nurkowania wiek uczestników od 12 lat – dopłata 330 EUR/tydz  (5x)

*o szczegóły pytaj doradcę JPEdukacja. 

Oferowane zakwaterowanie

Opcja 1. Rezydencja Teens Club Salini Resort****- Dla uczniów od 14 roku życia. 

• Pokoje 4 osobowe, klimatyzowane z łazienkami i balkonami wyposażone w TV i radio. 

• Pierwszego dnia wymagany, zwrotny depozyt w wysokości 50 EUR. 

• Hotel zlokalizowany jest na północnym wybrzeżu wyspy przy zatoce Salina Bay, na przedmieściach St Paul's
Bay w spokojnej i bezpiecznej okolicy. 

• Zajęcia lekcyjne i część atrakcji pozalekcyjnych odbywa się w Salini Resort. 

• Na terenie Salini Resort znajduje się: 240 pokoi, 18 nowocześnie wyposażonych sal lekcyjnych,  2 duże baseny
odkryte, 1 basen kryty, kort tenisowy, boisko, siłownia, stołówka, restauracja i bar.



• Na atrakcje pozalekcyjne młodzież dowożona jest szkolnymi autobusami.

• Wyżywienie w Salini Resort – 3 posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje w hotelu oraz zwykle pakowany
lunch. 

◦ Śniadania w stylu europejskim: chleb, szynka, ser, masło, dżem, marmolada, jogurty, soki, płatki, herbata, 
kawa, mleko, woda mineralna.  

◦ Lunch standard: kanapka/bułka, woda mineralna, owoc, Uwaga dostępna opcja ciepły lunch za dopłatą 50
EUR/tydz. 

◦ Obiadokolacja 3 daniowa w wersji szwedzki stół, woda mineralna

Salini Resort

Opcja 2. Rodzina Goszcząca 

Zakwaterowanie u rodzin goszczących polecamy uczniom
potrzebującym więcej indywidualnego podejścia i opieki. Szkoła
starannie dobiera rodziny, które są w stanie otoczyć ucznia rodzina i
przyjazną atmosferą. 

• pokoje 2-4 osobowe w standardzie
• pokoje 1-osobowe za dopłatą 110EUR/tydz
• wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w rodzinie goszczącej,

pakiet lunchowy w szkole.



Program zajęć dodatkowych 
Szkoła organizuje dla swoich uczniów szereg atrakcji. Większość z nich wliczone jest w cenę kursu, oto przykładowy
program  atrakcji  pozalekcyjnych  dla  nastolatków.  Młodzież  powinna  uczestniczyć  w  zaplanowanych  zajęciach  i
stosować się do określonych godzin  powrotu: do 23.00 (dla 13-14 latków) oraz 23.00 niedziela – czwartek i wyjątkowo
w piątki i soboty do 1.00. 1.00, gdy młodzież bawi się na dyskotekach  (dla 15-17 latków).

Rano lub Popołudnie Wieczór

Poniedziałek Orientation Walk Welcome Party

Wtorek Beach Club Live Band / Karaoke

Środa Valletta Tour Fun and Games

Czwartek Sandy Beach Beach Volley

Piątek Mdina Tour Theme night

Sobota Sandy Beach Student Party

Niedziela Free Time Free Evening

Poniedziałek Beach Club ESE Party

Wtorek Sandy Beach Live Band / Karaoke

Środa Three Cities Tour Cinema Night

Czwartek Sandy Beach Beach Sports

Piątek South Side Tour International Party

Sobota Sandy Beach Student Party

Niedziela Free Time Free Evening

Podróż / transfer z i na lotnisko 

W okresie letnim z Polski istnieje możliwość zamówienia lotów bezpośrednich (bez przesiadki) z Krakowa, Gdańska,
Wrocławia lub Warszawy. Transport z i na lotnisko Maltańskie w cenie kursu. 


	Dla fanów piłki nożnej Milan Junior wiek uczestników 10-16 lat, w terminie 22lipca – 2 sierpnia dopłata 620 EUR/2 tyg (3 h dziennie)

