
NSTA- Malta Gzira 
wiek:  13 - 17 lat 

ośrodek czynny: 10 czerwca – 3 września 2023 
(dni pobytu: niedziela – niedziela lub sobota-sobota)

 szkoła  z  wieloletnią  tradycją  i  doświadczeniem, działa
od 1964 roku w 2014 roku świętowała swoje 50 lecie

 wszyscy  nauczyciele  w  szkole  posiadają  odpowiednie
kwalifikacje  do  nauki  języka  angielskiego
obcokrajowców m.in. TEFL Cert, CELTA 

 NSTS  -  English  Language  Institute  był  pierwszy  na
Malcie  oficjalnym  ośrodkiem  egzaminacyjnym
Cambridge  i  międzynarodowym  centrum  szkolenia
nauczycieli.

 otoczenie  szkoły  jest  wprost  stworzone  dla  osób
lubiących  aktywny  wypoczynek,  15  minut  od  szkoły
plaża,  prawdziwy  raj  dla  miłośników  zwiedzania
historycznych  fortyfikacji,  ponadto  liczne  linie
autobusowe  zapewniają  szybki  dojazd  do  wszystkich
atrakcji wyspy

 latem  w szczycie  sezonu możliwe  również  zajęcia  dla
dzieci w pieszej odległości od głównej szkoły  na terenie
Stella Maris College 

 zakwaterowanie w kampusie NSTS w pieszej odległości  od budynków szkoły, liczne udogodnienie w
tym wewnętrzny basen 

 opieka i wsparcie zapewnione przez 24 h/dobę, szczególnie podczas atrakcji
 idealna szkoła do zorganizowania rodzinnego pobytu, dzieci i dorośli nauka w tym samym miejscu
 szkoła posiada liczne akredytacje i jest członkiem wielu stowarzyszeń 



Kurs językowy 

Popraw swoje umiejętności z języka angielskiego, przy jednoczesnym odkrywania uroków śródziemnomorskiego stylu
życia i zabytków wyspy. To również możliwość spędzenia wspólnie czasu z ludźmi w podobnym wieku. Podczas kursu
szczególny nacisk kładziony jest na zwiększanie swoich umiejętności z języka angielskiego poprzez rozmowy i wspólne
obcowanie. To nauka  angielskiego w miłej sposób i komfortowej atmosferze. 

 20 lekcji w tygodniu (15 godzin), 1 lekcja = 45 minut 
 Lekcje w godzinach: 09:00-10:30 i 11:00 -12:30
 maksymalnie 12-15 osób w grupie 
 uczestnicy  w  wieku  od  14  do  18  lat,  wyjątkowo  można

przyjąć 13 latków.
 wszystkie poziomy zaawansowania
 międzynarodowe grupy

Zakwaterowanie

Rezydencja szkolna Campus Residence
Campus  Residence  (nowoczesny  wyposażenie,  kampus  przeszedł
gruntowny  remont)  znajduje  się  na  University  Street,  Msida,
naprzeciwko  Uniwersytetu  Maltańskiego  i  licznych  terenów
sportowych.  Sliema  główna  miasto  turystyczne  na  Malcie  jest   w
odległości  zaledwie  800  metrów,  a  budynek  szkolny  zaledwie  15
minut  spacerem.  W  rezydencji  dzieci  i  młodzież  zajmują  osobne
skrzydło, zaprojektowane specjalnie dla młodych turystów i z myślą o
ich bezpieczeństwie. Do dyspozycji 170 łóżek. 

  pokoje 4 i 5 osobowe (wiele z łazienkami)
  basen 
  pełne wyżywienie, pakowany lunch w szkole

Program zajęć dodatkowych 
Szkoła  organizuje  dla  uczestników  kursu  szereg  atrakcji  w  ramach  programu  zajęć  dodatkowych.  Atrakcje  dla
nastolatków są zaprojektowane tak, aby uczniowie byli zaangażowany przez cały pobyt i jak najlepiej się integrowali.
Obowiązkowe  minimum  atrakcji  pozalekcyjnych  to  pakiet  standard  automatycznie  wliczony  w  cenę:  4  atrakcje
popołudniowe, 4 wieczorne i 1 całodniowa w weekend. dniowa

Dokładny  program  każdy  otrzyma w  pakiecie  powitalnym,  wszelkie  informacje  dostępne  są  również  na  tablicach
ogłoszeń w szkole. Opiekunowie oczekują, aby brać udział w całym programie zajęć dodatkowych. Jeżeli zdecydujesz się
zrezygnować z jakieś atrakcji musi poinformować szkołę na specjalnym formularzu. Należy to zrobić do godziny 11:30
danego dnia i nastolatek musi pozostać na terenie Campus Residence. 



Podróż / transport  z i na lotnisko 

Istnieje  możliwość  zamówienia  lotów  bezpośrednich  (bez  przesiadki)  z  Polski.  O  szczegóły  pytaj  w  JPEdukacja  .
Zapewniony transport  z i na lotnisko na Malcie. 


