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St Julian's (Paceville) - Angielski Ogólny [ESE-G]

Lokalizacja
Malta to miejsce, gdzie nie będziesz się nudzić. Wszystko jest tu w zasięgu ręki - od historycznych miejsc,
przez piaszczyste plaże i modne kluby, aż po miejsca do uprawiania sportów, a w szczególności nurkowania.
Samo miasto St Julian's oferuje zaś dostęp do wielu atrakcji - plaż, dyskotek, doskonałych restauracji,
sklepów, kręgielni. W zasięgu pieszego spaceru lub krótkiej jazdy autobusem masz możliwość obejrzenia
największych atrakcji wyspy np. świątyń Ggantija, Hagar Quim czy Hypogeum. Łatwo też dostać się stąd do
pobliskiej stolicy - Valetty czy innych kurortów, takich jak St. Paul's Bay.
Nasza placówka została założona w 1996 roku i wielokrotnie zdobywała tytuł Najlepszej Szkoły Językowej na
Malcie. Zapewniamy doskonałe warunki do nauki. Sale (60 klas) są jasne i przestronne, rozmieszone aż na
trzech piętrach budynku; wyposażone są w sprzęt audiowizualny, w tym w tablice interaktywne. Do
dyspozycji kursantów jest też centrum komputerowe, biblioteka z czytelnią, salony studenckie, a także dwa
tarasy i kafeteria. Dostęp do Wi-Fi w całym budynku. Wszyscy mogą się też u nas czuć bezpiecznie - nasza
recepcja zapewnia wsparcie 24/7.
Program szkolenia
Kursy angielskiego ogólnego są u nas niezwykle popularne. Poprzez uczestnictwo w grupowym kursie
angielskiego rozwiniesz wszystkie kluczowe umiejętności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie
oraz poprawisz swój ogólny poziom jego znajomości oraz rozumienie wszystkich zakresów wiedzy o nim. To
oznacza, że uczysz się i poprawiasz swoją gramatykę w kontekście, rozwijasz zakres słownictwa obracając się
wokół codziennych tematów, jednocześnie pracując nad swoją wymową. Wraz z końcem kursu możesz
oczekiwać, że będziesz bardziej pewnie i płynnie posługiwał się angielskim.
Nasz zespół akademicki upewnia się, że nadążasz za tokiem prowadzenia zajęć i że znajdujesz się w grupie
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na odpowiednim poziomie. Przed przyjazdem na kurs przeprowadzany jest test językowy on-line - jeżeli go
nie wypełnisz, zostanie Ci on przekazany do zrobienia pierwszego dnia pobytu. Zapewniamy tekże dostęp do
naszej bezpłatnej platformy e-learningowej, dostępnej od momentu zapisu aż do okresu 3 miesięcy po
zakończeniu kursu.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20 lub 30×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: dowolny
poniedziałek.
Dostępne opcje
Poniżej przedstawiamy orientacyjne koszty pakietów kurs+zakwaterowanie, przeliczone na walutę rozliczeń
grantu tj. EUR. Propozycje te uwzględniają dozwolone przesunięcia środków między poszczególnymi
kategoriami wydatków, tak aby całość kosztów była pokryta z grantu. W kolumnie kieszonkowe podana jest
szacunkowa kwota, jaka pozostanie na dodatkowe wyżywienie, dojazdy komunikacją miejską itp w
zależności od wybranej opcji zakwaterowania. Wydatki z kieszonkowego nie wymagają dokumentowania
rachunkami.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (20×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1410 EUR

846 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1330 EUR

926 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1070 EUR

1186 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

990 EUR

1266 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 3-osobowy, bez wyżywienia

990 EUR

1266 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 2-osobowy, śniadanie

1230 EUR

1026 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1350 EUR

906 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1010 EUR

1246 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×45 min./tydz.) w cenie 535 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1721 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1600 EUR

656 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1520 EUR

736 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1260 EUR

996 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1180 EUR

1076 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 3-osobowy, bez wyżywienia

1180 EUR

1076 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 2-osobowy, śniadanie

1420 EUR

836 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1540 EUR

716 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1200 EUR

1056 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×45 min./tydz.) w cenie 725 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1531 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
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2 tyg.
kurs (20×45 min./tydz.)

535 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1410 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1330 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1070 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

990 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 3-osobowy, bez wyżywienia

990 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 2-osobowy, śniadanie

1230 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1350 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1010 EUR

2 tyg.
kurs (30×45 min./tydz.)

725 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1600 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1520 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1260 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1180 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 3-osobowy, bez wyżywienia

1180 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 2-osobowy, śniadanie

1420 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1540 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1200 EUR

Uwaga:
1. Grant Erasmus+ obejmuje także kwotę 350 EUR na każdego uczestnika projektu. Wg informacji
uzyskanych z Agencji Narodowej istnieje możliwość przesunięcia tych pieniędzy na dopłatę do kosztów
kursu - w przypadku wyboru droższego kursu.
2. Szczegółowe informacje na temat kwot przyznawanych grantów można znaleźć tutaj.
3. Obowiązują dopłaty sezonowe w okresie:
01-07-2023--02-09-2023: 30.00 EUR/tydz. (20, kurs)
01-07-2023--02-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (20, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
01-07-2023--02-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (20, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
01-07-2023--02-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (20, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
01-07-2023--02-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (20, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
01-07-2023--02-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (20, kurs+mieszkanie dzielone 3 osob. BO)
01-07-2023--02-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (20, kurs+rezydencja 2 osob. BB)
01-07-2023--02-09-2023: 85.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
01-07-2023--02-09-2023: 85.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. HB)
01-07-2023--02-09-2023: 30.00 EUR/tydz. (30, kurs)
01-07-2023--02-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
01-07-2023--02-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
01-07-2023--02-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
01-07-2023--02-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
01-07-2023--02-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 3 osob. BO)
01-07-2023--02-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (30, kurs+rezydencja 2 osob. BB)
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01-07-2023--02-09-2023: 85.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. HB)
01-07-2023--02-09-2023: 85.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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