
Szkoła European School of English  – Malta – Young Adults
wiek: 17-22 lat 

Ośrodek czynny: 01.04-04.11. 2023 
(pobyt: sobota - sobota lub niedziela - niedziela)

 Duża, prężnie działająca, szkoła z wieloletnią tradycją i doświadczeniem, założona w 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,  wiele pomieszczeń wspólnych,  sprzyjających
integracji kursantów.

 Do szkoły przylega ładna kafeteria, w której  uczestnicy kursów zaopatrują się w napoje i przekąski
po rozsądnych cenach.

 Budynek szkoły dla dorosłych i starszej młodzieży zlokalizowany w głównej turystycznej części miasta
St. Julians Paceville, w tętniącej życiem nocnym okolicy.   

 Dobrze  wykwalifikowana  i  doświadczona  kadra  nauczycielska,  doskonała  opieka  podczas  zajęć
lekcyjnych i szkolnych atrakcji.

 Kursy  rozpoczynają  się  w  poniedziałki,  pierwszym  etapem  zajęć  jest  test  kwalifikujący  do
odpowiednich grup językowych, o ile uczeń nie napisał min. 2 tyg przed przyjazdem testu on-line.

 Bardzo szeroka oferta kursów, zindywidualizowany program nauczania.

 Zajęcia lekcyjne tego kursu młodzieżowego są prowadzone w głównym budynku szkoły w grupach z
uczestnikami kursów dla dorosłych.



Kurs językowy 

Młodzież w zależności od preferencji może wybrać dowolny kurs z dostępnych poniżej 

Nauka: General English 20 lekcji 45-minutowych / tydz
Nauka: General English 30 lekcji 45-minutowych - za dopłatą 90 EUR/tydz
Nauka: Intensive English 20 lekcji w grupie + 10 lekcji indywidualnych  - za dopłatą 360 EUR/tydz
Podczas tego kursu nauka  koncentruje się na rozwoju języka (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie), poszerzeniu
słownictwa i zwiększenie świadomość językowej. Lekcje opierają się na tematach odpowiednich dla uczniów z różnych
krajów  świata  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: 17 -22 lat
 Międzynarodowe grupy
 Wszystkie poziomy zaawansowania
 Liczba osób w grupie: max. 12, 1 lekcja = 45 min. 
 Liczba lekcji w tygodniu: 20 lub 30. 

Inne opcje kursówmłodzieży*
• Dla fanów nurkowania – dopłata 375 EUR/ 1 tydz  (5x) i zaawansowany 495 EUR/1 tyg (9x)
• Lekcje tenisa – 45 EUR/godzinę

Oferowane zakwaterowanie

Rezydencja  szkolna, Urban Hotel Number 11 *** 
 Nowy hotel oddany do użytku w 2019 roku, należy do prestiżowej grupy Urban Hotels.  Hotel zlokalizowany w centrum
Paceville, tuż za budynkiem ESE, w odległości ok 3 minuty pieszo od szkoły, gdzie będą realizowane zajęcia lekcyjne. 

• pokoje 3-4 osobowe, klimatyzowane z łazienkami, nowocześnie wyposażone z dostępem do internetu.
• wyżywienie w hotelu – 2 posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje 

śniadania w stylu europejskim: chleb, szynka, ser, masło, dżem, marmolada, jogurty, soki, płatki, herbata, 
kawa, mleko, woda mineralna.  
obiadokolacja 3 daniowa w wersji szwedzki stół, woda mineralna



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

• pokoje 2-3 osobowe w standardzie
• pokoje 1-osobowe za dopłatą ok 120 EUR/tydz – na zapytanie
• wyżywienie: śniadania i obiadokolacje u rodziny goszczącej.

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 24.00  (dla  17 latków),  wyjątek stanowią piątki  i  soboty gdzie
młodzież bawi się na dyskotekach do 1.00. 



Podróż / transport 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. 

Uwaga: od 2016 r. na Malcie obowiązuje nowa opłata klimatyczna, płatna w miejscu zakwaterowania, jej cena to 0,50
EUR/dzień, maksymalnie 5 EUR/pobyt, dotyczy wyłącznie dorosłych kursantów. 


