Junior Camp 10-16 lat

MALTA 2022

Adults
Gozo

Adults

St. Paul’s Bay
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Juniors

St. Paul’s Bay

Dlaczego Malta?
Słońce
Ponad 300słonecznych
dni w roku

Wyspa bogata

w tradycje
i kulturę
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English
jest native language
naszych wysp

Ludzie
są przyjaźni i otwarcie,
zawsze pomocni i mili

Dlaczego my?
Jedzenie
Historia wysp ma odbicie w
zróżnicowanej i znakomitej
kuchni

Morze
Wiele
kamienistych
i piaszczystych
plaż

✔ Jesteśmy małą szkołą
✔ Z nami masz gwarancję
indywidualnej uwagi.
✔ Oferujemy elastyczne kursy, które
✔ są dostosowane do Twoich
indywidualnych potrzeb i Twojego
budżetu
✔ Jesteśmy zlokalizowani na
✔ Malcie i Gozo.
✔ Zajmujemy się zakwaterowaniem,
odbiorem z lotniska i zajęciami
rekreacyjnymi - u nas masz
kompleksową obsługię

Nasze szkoły są akredytowane i licencjonowane przez
różne prestiżowe instytucje z branży ESL.:

13,156
Satisfied Students
From

27

27 Countries

20+

Years of Experience

95%

Customer Satisfaction

MALTA SECTION THIS PAGE WILL BE CUT TO 143 MM TO ALLOW FOR STEP

Młodzieżowy
program pełen
przygód dla
10 - 16 latków,
ale BEZPIECZNY
i z pełną opieką
Passion for

learning

MALTA FOR JUNIORS

Junior
Camp
Nasz obóz dla młodzieży znajduje się
w St. Paul's Bay, malowniczym
miasteczku położonym w północnowschodniej części Malty,
w odległości krótkiego spaceru od
Bugibba.
To kolejne popularne nadmorskie
miasteczko, które szczyci się
atrakcyjną mieszanką zabytkowych
budynków, osobliwych sklepów,
modnych butików, restauracji,
klubów i kawiarni. Jest to idealne
miejsce na spotkanie z przyjaciółmi,
lody i oczywiście ćwiczenie
angielskiego e nieformalny sposób.

Dla lubiących
zabawę, przygodę
i nowe
doświadczenia
10–16 -latków

Nauka przez
scenki, muzykę
i aktywności
komunikacyjne

Program zajęć
obejmuje
sporty,
przygodę
i dużo więcej

24-godzinna
opieka

Zakaz palenia
i alkoholu

Mieszanka narodowościowa

Wiek uczestników
1% Azjaci/Holendrzy

19%
Niemcy

2% Turcy
3% Austriacy/Bułgarzy/
Płd Ameryka/Polacy

10-16

6% Czesi
20%
Włosi

8% Szwajcarzy
9% Hiszpanie

13%
Francuzi
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9% Skandynawowie

Wyposażenie szkoły

Interaktywne
tablice

Klimatyzacja

Biblioteka

Lounge
Area

Maszyny
z przekąskami
i napojami

Księgarnia

10 - 12
13 - 14
15 - 16
Wi-Fi

Dostęp
dla wózków

Model nauczania w klasie
Nasze obozy dla młodzieży są tworzone
specjalnie dla poszukujących przygód
uczniów w wieku od 10 do 16 lat. Dbamy
o to, aby wszystkie nasze lekcje były
praktyczne, odpowiednie i wciągające dla
nastolatków w interaktywnym środowisku
klasowym z młodymi, energicznymi
nauczycielami.

Na naszych obozach dla nastolatków możesz
spodziewać się, że będzie:

✔ Uczenie się poprzez zajęcia muzyczne,
dramatyczne i komunikacyjne.
✔ Angażowanie tematów odpowiednich dla
wieku i przeznaczonych dla nastolatków.

✔ Dynamiczne podejście do
motywowania i zainteresowania
uczniów przez cały czas.
✔ Uczenie się oparte na zadaniach,
komunikowaniu się i praktycznych
sytuacjach

✔ Zajęcia grupowe budujące zespół przed
i po lekcjach, aby pomóc uczniom
używać języka angielskiego poza
środowiskiem lekcyjnym.

Unit

Temat

Gramatyka

Słownictwo

Wideo

Wymowa

Projekt

1 poziom
str. 8-23

Who am I?
Kim
jestem?

Zdania pytające,
Specjalne użycie "it"

Co składa
się na
osobowość?

Intonacja
w zdaniach
pytających

Zaplanuj i zrób
badanie cech
charakteru

2 poziom
str. 24-39

Źle zrozumiane
zwierzęta

Czas przeszły,
Bezokoliczniki
’z i bez "to"

Przymiotniki
opisujące osobowość,
Końcówka -ous,
Kontekst użycia
Przedrostki -mis
i -un,
Korzystanie ze
słownika

Twarzą w
twarz z
Lampartem
Sealem

Czasowniki
modalne + have +
III forma

Zaplanuj i zrób
zwierzęcy quiz
show dla TV

Bądź sobą
str. 40-41

Flash Fiction

Napisz krótką historię, wiersz lub nagraj wideo i zaprezentuj to klasie

Materiały

Podręcznik, filmy wideo, karty, wykresy, Internet

Week 1

Interaktywna tablica

Przygotowanie do egzaminu maturalnego
Nasze kursy angielskiego przygotowujące do egzaminu maturalnego pomogą uczniom rozwinąć umiejętności egzaminacyjne. Lekcje skupią
się na wyposażeniu studentów w szereg umiejętności akademickich poprzez rozwijanie ich umiejętności receptywnych i produktywnych w
języku angielskim.
Uczniowie przygotowujący się do matury mogą doskonalić swoje umiejętności języka angielskiego oraz doskonalić biegłość i dokładność
podczas swoich kursów języka angielskiego na Malcie. Do końca kursu kandydaci będą lepiej wyposażeni w zakres umiejętności
wymaganych do zdania egzaminu w ich kraju.

Parent & Child
Program
Young Learner
Program
Malta, z piękną słoneczną pogodą, jest idealnym
miejscem na wakacje pełne zabawy nad
morzem i bogatej historii kultury. Rozszerzamy
doświadczenie językowe na rodziców, którzy
chcą wyjechać na wakacje razem z dzieckiem i
poprawić jakość swojej znajomości
angielskiego podczas rodzinnych wakacji.
Rodzice mają możliwość skorzystania z jednego
z naszych programów dla dorosłych, podczas
gdy dzieci (w wieku od 7 do 15 lat) wezmą udział
w programie Young Learners. Oba kursy
odbywają się rano w naszej szkole na Malcie w
przyjaznym dla rodzin miasteczku St. Paul's Bay,
nadmorskim kurorcie.
Rodzice i dzieci mogą mieszkać razem w jednym
ze specjalnych pokoi rodzinnych w naszej
rezydencji. Mogą również cieszyć się
gościnnością jednej z naszych anglojęzycznych
rodzin goszczących lub mieszkać bardziej
niezależnie w starannie wybranych
apartamentach.
Starsze dzieci (10–16 lat) mogą zapisać się na
nasz międzynarodowy program obozu dla
młodzieży Junior Camp, który obejmuje zajęcia
poranne, gorący lunch + lekcje popołudniowe
i zajęcia wieczorne; w ten sposób dając
rodzicom więcej wolnego czasu.
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Przykładowy Program w Lecie
Po południu

Poniedziałek

Środa

Śniadane

Wtorek

Splash & Fun park wodny
St. Julian’s tour, Zakupy & Plaża
Gry i zabawy
budujące zespół
Czas wolny

Czwartek
Piątek

Wyspa Comino i Jaskinie
wycieczka statkiem

Sobota

Zajęcia na kampusie

Wieczór
Powitanie i oprowadzanie

Popołudnie na Rocky Beach
Lekcje
14:30 - 16:00
Przerwa
16:00– 16:15

Grill nad morzem i pływanie
Kolacja i napoje

Valletta tour & Malta 5D Show

Pełny bufet - lunch w rezydencji

Przed południem
Niedziela

Lekcje
16:15– 17:15

Czas wolny
International Student Party
Plaża by Night
Wieczór sportów

Relaks nad basenem

Wieczór Malta Photo

Autumn /Easter Sample Programme

Wypoczynek młodzieży
Valletta Capital
City Tour

Karaoke

Peter’s Pool
Rocky Beach

3 City &
Temples Tour

Malta Ghost
Tour

Sport

Evening

Saturday

Welcome to BELS

Introduce you to the Residence
facilities or your respective
host families

Welcome Evening &
Orientation Walk

Sunday

Country walk &
Sandy Beach Experience

Country walk &
Sandy Beach Experience

Tour of surroundings &
nearby amenities

Malta National Aquarium

Mdina Ghost Hunt

Tuesday
Wednesday

Adventure &
Orienteering

The Best of Gozo &
Comino Cruise

Blue Lagoon
Cruise

Gozo Tour &
Ggantija Temples

Thursday

Breakfast

Monday
Lessons
09:15hrs – 10:45hrs
Break
10:45hrs – 11:15hrs
Lessons
11:15hrs – 12:45hrs
Friday

Saturday
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Power-boat trip to Comino –
Blue Lagoon and Surrounding Caves

Visit to Malta Bird Sanctuary
Sliema walk &
Tigne Shopping Centre
Free Afternoon

Dinner & Refreshment

Film
Evening

Afternoon

Juniors residence full buffet lunch

Marsaxlokk &
Blue Grotto Tour

Morning

Karaoke
Free Evening
Cinema Night

St. Julian’s tour – including
BayStreet Shopping Complex &
visit to sandy beach

Sports Night

Blue Lagoon and
Surrounding Caves

St. Paul’s Bay
Harbour Walk
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Zakwaterowanie
Oba rodzaje
zakwaterowania
zapewnią pozytywne
doświadczenie
podczas Twojego pobytu
na Malcie
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Residence - 4* hotel
Nasz hotel / rezydencja położona jest w
bezpiecznej okolicy, kilka minut od kamienistej
plaży oraz w odległości spaceru od głównego
placu w Bugibba. Zakwaterowanie w pokojach
dwuosobowych. Wszystkie pokoje są
klimatyzowane i obejmują łazienkę z suszarką
do włosów, telewizor z podstawową usługą
recepcji, sejf (za symboliczną opłatą) oraz
bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Rodzina goszcząca
Wszyscy uczestnicy mogą korzystać
z hotelowego basenu odkrytego. Personel
szkoły będzie mieszkał w hotelu, aby zapewnić
naszym uczestnikom całodobową opiekę
i nadzór. Zakwaterowanie obejmuje pełne
wyżywienie i posiłki w formie bufetu
(śniadanie + obiad + kolacja).
Woda jest wliczona w cenę posiłków.

Życie z rodziną goszczącą oferuje uczniom
możliwość ćwiczenia angielskiego poza klasą
w bezpiecznym, rodzinnym środowisku.
Oprócz nauki języka angielskiego na Malcie,
uczniowie mieszkający w rodzinie goszczącej
doświadczają maltańskiego stylu życia,
jedzenia i tradycji.
.

NEW for 2020!

MŁODZIEŻ

INTENSIVE prog

Doda
ty € tygodnio

Minimalny wiek

ram

10 lat

Maksymalny wiek
16 lat

Dni przyjazdu i wyjazdu
(zakwaterowanie)

Długość lekcji

45 minut

Sobota i niedziela

Minimalny poziom

Zakwaterowanie: godz. 15:00
Wyjazd: godz. 11:00

Kurs przygotowujący do egzaminu

Nasze zakwaterowanie
obliczane jest na tydzień,
8 dni / 7 nocy

A1 (Elementary)
€100 za tydzień

przed ich odlotem. W tym
samym czasie studenci
otrzymają certyfikat
ukończenia kursu.

90 € za tydzień

Zakwaterowanie w rezydencji
obejmuje pokoje dwu- lub
trzyosobowe. Zakwaterowanie
u rodziny goszczącej odbywa
się głównie w pokojach
dwuosobowych, ale mogą być
używane pokoje trzy- i
czteroosobowe, głównie w
lecie.

Dodatek za transfer na i z
lotniska w dni powszednie

Pełne wyżywienie obejmuje
śniadanie, lunch i kolację.

Inne
Dodatek do specjalnych diet
(z wyłączeniem
wegetariańskich)

Dodatkowe noce są dostępne
na życzenie, za opłatą 75 €
za noc

Zakwaterownie

25 € za podróż

Depozyt
Depozyt gotówkowy
w wysokości 50 € na pokrycie
szkód w pokoju pobierany jest
pierwszego dnia szkoły.
Opłatę muszą uiścić wszyscy
młodsi klienci. Depozyt jest
zwracany uczniom (o ile nie
wystąpi żadna szkoda)

INTERNATIONAL CAMP
MALTA: 10 - 16 lat - Wielkanoc, Lato i Jesień
Cena za osobę w €
Wielkanoc: 09 do 24 kwietnia
Residence (4* Hotel) shared room/full board

Liczba tygodni
1

650

2

1230

Lato: 11 czerwca to 28 sierpnia
Rezydencja (4* Hotel) pokój 2-osobowy/pełne wyżywienie

Liczba tygodni

800

1

1530

2

780

Dodatkowy tydzień

Jesień: 1 do 16 października
Rezydencja (4* Hotel) pokój 2-osobowy/pełne wyżywienie

Liczba tygodni

650

1

1230

2

Dopłata

Cena za osobę za tydzień w €

Przygotowanie do egzaminu

150

Cena obejmuje:
- Odbiór z lotniska i zawiezienie na lotnisko przez pracownika szkoły
- Zawkatrowanie i pełne wyżywienie
- Kurs 20 lekcji w tygodniu, w międzynarodowych klasach (max. 15 uczniów) ,

- Test klasyfikacyjny online przed
wyjazdem O

- Program aktywności

- Materiały do nauki A

- Alarmowy numer kontaktowy

- Certyfikat po ukończeniu kursu
- Spotkanie powitalne
Passion for
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- Nadzór i opieka 24/7

MŁODZIEŻ

Dodatkowe zajęcia do wyboru

Pakiety sportów wodnych
Cena za osobę za tydzień w €

SPORTY WODNE

€480 (2 sesje w tygodniu przez
2 tygodnie)
Program zawiera mieszkankę żeglasrtwa,
windsurfingu, snorkellingu, pływania na
desce z wiosłem.

ŻEGLARSTWO
€280 (za tydzień)

3 lekcje żeglarstwa
po 120 minut każda

NURKOWANIE

PADI Open Water
€590 (za 2 tygodnie)

UWAGI:
-

Pakiety sportów wodnych są dostępne tylko podczas programu letniego.
Pakiety są skierowane do młodych windsurferów, żeglarzy i kajakarzy bez doświadczenia.
Uczestnicy muszą umieć pływać.
Uczestnicy, którzy chcą zarezerwować którykolwiek z powyższych pakietów, muszą wykupić polisę ubezpieczeniową dotyczącą podróży i sportów wodnych.
Uczestnicy wybierający pakiet nurkowania muszą podpisać specjalną zgodę i poddać się badaniom medycznym na miejscu (za dodatkowa opłatą)

DZIENNY PROGRAM
Cena za osobę w €

(Bez zakwaterowania)

Wielkanoc: 06 do 17 kwietnia

Liczba tygodni Kurs językowy (20 lekcji - rano) + pakowany lunch + zajęcia popołudniowe + zajęcia wieczorne

MALTA: 10 - 16 lat

Tylko kurs językowy
(20 lekcji - rano)

1

275

190

2

510

340

Cena zawiera: naukę, materiały, lunch i aktywności
Liczba tygodni

€405 21za tydzień
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MARSALFORN

GHARB

XAGHRA

KERĊEM

VICTORIA

Adults

DWEJRA

NADUR
ĠGANTIJA
Temples

XLENDI

Comino

Gozo
GOZO CHANNEL LINE

PARADISE BAY

AQUARIUM

MELLIEHA

Malta

QAWRA.
SPLASH & FUN WATER PARK

BUGIBBA

ST. PAUL’S BAY
Adults & Juniors

GOLDEN BAY
ST. JULIAN’S

SLIEMA

MOSTA

MALTA DOROŚLI I MŁODZIEŻ
GOZO DOROŚLI

VALLETTA

VITTORIOSA

MDINA
LUQA
Airport

PLAŻE KAMIENISTE

ĦAL SAFLIENI
HYPOGEUM
Temples

TARXIEN
Temples

PLAŻE PIASZCZYSTE

MARSASKALA

ĦAĠAR QIM
Temples

STOLICA

MARSAXLOKK
BLUE GROTTO

FILFLA

PERFECT - Study. Work. Travel.
ul. Odrzańska 24-29
50-114 Wrocław
tel. 71 3434 009, 601 762308
biuro@perfect.wroc.pl

PERFECT - Study. Work. Travel.
14 piętro Skylight Building
Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
tel. 22 621 6757, 601 762308
warszawa@perfect.wroc.pl

PerfectStudyWorkTravel
high_school_exchange_perfect

rokszkolnyzagranica.pl

