Termin: 28.06.2014- 12.07.2013

(15 dni)

Malta to idealne miejsce na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, który
funkcjonuje tu na równi z maltańskim językiem urzędowym.
EASY SCHOOL OF LANGUAGES (www.easysl.com) to szkoła, z którą współpracujemy już trzeci rok,
uczniowie powracający z warsztatów doceniają profesjonalizm oraz zaangażowanie nauczycieli i
przewodników. Dodatkową atrakcją jest zakwaterowanie u rodzin maltańskich, dzięki czemu młodzież ma
żywy i bezpośredni kontakt z językiem angielskim oraz kulturą maltańską. Uczniowie mają możliwość
poznania atrakcji turystycznych oraz poczucia atmosfery miasta, które jest najdalej wysuniętą na południe
stolicą europejską. Czas pozalekcyjny wypełnia zwiedzanie (Valletta, Mdina, Comino), chwile relaksu na
plaży, kąpiele wśród bogatej flory i fauny Morza Śródziemnego.
Każdy uczestnik po 8 dniowych warsztatach przełamywał swoje obawy przed mówieniem,
na pewne sytuacje językowe reagował w sposób naturalny. Nie bał się mówić.
W tym roku proponujemy 15-to dniowy kurs dla zwiększenia efektywności nauki i podniesienia
umiejętności komunikacyjnych. Chcemy, aby nasze dzieci nie tylko rozumiały, ale przede wszystkim
mówiły w języku angielski.

PROGRAM
40 godzin General English w międzynarodowych grupach utworzonych według stopnia zaawansowania

(po 4 godziny dziennie poniedziałek - piątek) prowadzonych przez native speakerów; (odpowiada
to półrocznemu kursowi języka angielskiego w Polsce)
Zakwaterowanie
Uczestników przyjmują rodziny maltańskie, sprawdzone i starannie dobrane przez szkołę, mieszkające w
miejscowości Marsascala. Każda rodzina przyjmuje 2, 3, 4 osoby.

Wyżywienie
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują
następujące posiłki:
śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, herbata;
lunch: 2 kanapki, owoc, napój (lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu);
obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, napój.
Świadczenia rozpoczynają się śniadaniem (niedziela), a kończą lunchem (sobota).

Wycieczki
stolica Malty – Valleta oraz poznanie historii państwa poprzez udział „ Malta Experience Show”;
Była stolica Malty -Mdina, Rabat & Mosta;
Comino – Błękitna Laguna;
Splash&Fun Water Park
Open-top bus sightseeing tour – zwiedzanie południowej części wispy.
Cena: szkoła, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki

580 euro

Cena za przelot: ok. 280 euro
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w godzinach popoludniowych z:
Zuzanną Jaworek (501 563 129) lub Hanną Domańską (501 730 260)

Jedź, poznawaj, rozmawiaj
ZAPRASZAMY

