Летување и семејни јазични програми на Малта

Малта последните неколку години е одлична дестинација за учење на англиски
јазик.Секое лето околу 100.000 луѓе од цела Европа овде го усовршуваат својот англиски
јазик.Во оваа некогашна англиска колонија сеуште се вози на левата страна,а одкако во
2004 стана дел од Европската унија,нивниот образовен систем редовно добива високи
оцени од Европскиот совет.
Малта е идеална дестинација за учење јазик.Луѓето кои што живеат на оваа
островска,медитеранска земја се прогласени за најголеми европски лингвисти според
студиите на Еуробарометар.Покрај мајчиниот малтешки јазик,англискиот се смета за втор
службен јазик,а повеќе од половина население зборува и италијански и француски јазик.
Под топлото медитеранско сонце и опкружени со сините бранови,после претпладневните
часови поминати во усовршување на англискиот јазик,вашето семејство ќе има можност
да ужива во морските задоволства и интересната туристичка програма која вклучува
крстарења,излети и незаборавни доживувања.

Колеџ
Школата GV на Малта е сместена во престижна вила која поседува 11 училници опремени со
најсовремени наставни средства и интерактивни (smart) табли.

Јазична мрежа на вербалисти ја застапуваат јазичната школа на Малта - GV (Global Village)
во Србија,Црна Гора,Македонија,Босна и Херцеговина и други земји во југоисточна Европа.
Школата GV Малта-центар за англиски е основана во 1999 година,а сместена е во
прекрасната малтешка,колонијална вила во Sent Pols Beju (St Pauls Bay),на неколку минути
пешачење од градската плажа.Училниците се светли,климатизирани и модерно
уредени.Достапни се на располагање и просторија за учење и дружење,училишна кантина и
тераса на кровот со прекрасен поглед кон целиот остров.Училиштето е потполно
дигитализирано – сите училници се опремени со интерактивни ,,smart’’ таблети.
Наставниот кадар го сочинуваат професори, од изворното говорно подрачје, па и GV е исто
така сертифицеран центар за обука на професори кои обучуваат/предаваат странски јазик (
Teacher Training Centre).

Настава
Во понуда се курсеви за општ англиски јазик од различен интензитет во интернационални
класови со највеќе 10 студенти.
Стандардниот курс има фонд од 20 часови неделно на кои се обработуваат сите четири
јазични вештини,а наставниот метод е комуникативен.
Интензивниот курс има фонд од 30 часови неделно и има цел да им овозможи на студентите
течно говорење на англиски јазик во најкраток можен рок.
За оние кои сакаат да го унапредат говорниот јазик и да ги усовршат комуникациите на
англиски,ние предлагаме конверзациски курс.Наставниот фонд е 10 часови неделно.

Сместување
Сместување кај семејство
Малтежаните се познати по својата гостопримливост и овој начин на сместување е многу
популарен.Престојот кај семејство е исто така прилика да го запознаете одблиску малтешкиот
начин на живот,да вежбате говор и да го проверите своето познавање на англискиот
јазик.Сместувањето е во двокреветни соби,а оддалеченоста на семејствата од колеџот е од 5
до 30 минути.Може да се резервира двокреветна соба (која се дели со колега или колешка од
истиот колеџ),или еднокреветна соба со неделна доплата (погледнете го ценовникот во
продолжените за подетални информации).Престојот е на база на полупансион.
Сместување во училишната резиденција
Престојот во училишната резиденција подлегнува на таканаречен опционален
буџет.Апартманите се оддалечени од 2 до 5 минути пешачење од училишната зграда и се
сотавени од една или две спални соби,тоалет и чајна кујна.Спалните соби се двокреветни или
трокреветни и сместувањето е со колега или колешка од истиот колеџ или ги закупува цело
семејство.Престојот е на база на ноќевање.Доплата за соба со клима изнесува 70€
неделно.Балконот за сончање и малиот базен кои се наоѓаат на кровот од зградата се
популарна дестинација за дружење,а во целата резиденција има WI-FI кој е вклучен во цената
(до 2GB неделно)

Сместување во PORTOBELLO апартмани
Portobello нуди одлично сместување во своите двособни апартмани со поглед на море кои се
на 5 - 7 минути оддалеченост од училиштето.Престојот е на база на ноќевање,со употреба на
современо опремена кујна,а на располагање е и машина за перење.
Собите имаат клима уред,во дневната соба се наоѓа LCD телевизор (сателитски програми и
WI-FI),додека пак на балконот можете да уживате во прекрасниот поглед на морето и заливот
St.Paul.
Апартманите се чистат еднаш неделно и се менуваат постелнина и пешкири.Продавниците,
банките, баровите и рестораните се наоѓаат на блискиот плоштад Бугиба (Buggiba Square), а
шеталиштето покрај морето нуди можност за утрински или вечерни прошетки или џогирање.

Сместување во хотелот San Pawi
Хотелот San Pawi се наоѓа на само 5 минути од шеталиштето покрај море и на 10 минути од
училиштето.Центарот Бугиба (Buggiba Square) со голем број на
продавници,кафулиња,ресторани е оддалечен на 500 метри од хотелот.
Хотелот поседува отворен и затворен базен со голем балкон,теретана и ресторан.Собите
поседуваат клима уреди,а престојот е во двокреветни соби на база ноќевање со
појадок.Доплатите за еднокреветна соба или за полупансион се дадени во ценовникот во
продолжение.Добрата локација,пристојниот квалитет на собите и гостопримливиот персонал
го прават овој хотел во секој поглед одлична опција за сместување.
Слободно време
Во склоп на програмата,школата секоја недела организира активности во текот на попладнето
и вечерите (обиколка на Малта,крстарење,дегустација на вина,вечери во национални
ресторани) и по една целодневна екскурзија еднаш во неделата.Со доплата студентите можат
да уживаат во јавање,едрење и нуркање.Целта на овие активности не е само забава,туку и
прилика преку дружење да се провери знаењето на англискиот јазик.Некои од излетите се
вклучени во цената,а останатите можат да се доплатат по избро на лице место.

Тргнување
Индивидуалните тргнувања се организираат еднаш неделно во текот на целата
година.Пристигнувањето на Малта е во сабота,а наставата започнува во
понеделник.Враќањето е исто така во сабота.

Во цената е вклучено
•

Курс по англиски јазик

•

Сместување според опциите и цените дадени во табелата

•

Комплетен наставен матерјал

•

Дијагностички тест на почетокот на курсот

•
.

Сертификат по завршување на курсот

Во цената не е вклучено
•

Трошоци за регистрација 50 €

•

Административни трошоци за упис 50 € кои ги наплаќа школата и кои се неповратни

•

Авионски превоз и аеродромски такси

•

Аеродромски трансфер

•

Патничко осигурување

Часови
неделно

Цена
неделно

Доплата
во сезона
(неделно)

4-9

23,5

250€

нема

10 - 17

23,5

285€

нема

18 +

20

225€

95€

Возрасни студенти
(конверзациски клуб)

18 +

10

90€

нема

Возрасни студенти
(стандарден курс)

18 +

20

165€

105€

Возрасни студенти

18 +

20

350€

120€

КУРС
Kids club
Teens club
Возрасни студенти

Возраст

(апсолутни почетници,мини група,максумум 6
студенти)

(бизнис курс,мини група,максимум 6 студенти)

Сместување

Училишна
резиденција,
престој на база
ноќевање

Еднособен апартман
Цената е дадена по
особа
(најмногу 3 особи )
Двособен апартман
цената е дадена по
апартман
(најмногу 5 особи )

Цена неделно

Доплата во
сезона
неделно

Доплата за
еднокреветна соба
неделно

155€

80€

145€

515€

300€

/

Семејство,
полупансион.
Цената е дадена
по лице

Двокреветна соба

210€

/

50€

Трокреветна соба

195€

/

/

PORTOBELLO
апартмани,
престој на база
ноќевање со
употреба на кујна.
По лице,освен во
случај на
двособен
апартман

Двокреветна соба
(двајца во соба,до пет
лица во апартман)
Еднокреветна соба во
апартман со најмногу
3 лица
Двособен
апартман,цена по
апартман (за највеќе 5
лица)

175€

170€

/

340€

175€

/

595€

320€

/

250€

/

70€

Хотел San Pawl
Престој на база
ноќевање со
појадок
Цената е по лице

Двокреветна соба

ПРОМОЦИЈА: Запишете ја програмата за курсеви по англиски јазик на Малта од
јазичната мреза Verbalisti по цени од 2018 година, за курсевите предвидени во 2019
година.
Промоцијата трае до 15.12.2018 година.

