Active Малта летен јазичен
програм (16+ години)

Програм Active Малта (16+ години)
Индивидуалната active програма од јазичната мрежа Verbalisti на Малта е креирана така што
на студените кои се на возраст од 16 и повеќе години, им обезбедува квалитетна настава и
одлична забава. Воннаставните активности и екскурзии, внимателно се планирани и
организирани, но на студентите им е оставено и доволно слободно време сами да ја
истражуваат Малта и да уживаат во убавините на медитеранската обала.
ВАЖНА НАПОМЕНА: Иако ова е индивидуален програм, придружникот на младата група на
јазичната мрежа Verbalisti престојува во истото сместување во кое престојуваат студентите
на оваа програма.

Популарниот active Малта програм Verbalistite ексклузивно ја извршуваат во регионот
на југоисточна Европа, во партнерство со прочуената образовна групација LAL и
нивната школа IELS на Малта.
LAL е дел од водечкиот европски туристички оператор FTI со седиште во Минхен и сигурно е
еден од најдобрите јазични едукатори во целиот свет. Оваа групација има повеќе од 30
години искуство во организација на образовни програми за возрасни и летни кампови за
млади во најатрактивните места, како што е Малта

Групацијата LAL и школата IELS
Акредитацијата и угледот на училиштата на Малта се импресивни. IELS (Institute of English
Language Studies) е еден од основачите на здружението FELTOM (Federation of English
Language Teaching Organisations Malta) задолжени за оценување на квалитетот и контрола
на работата на предавачите на англиски јазик, како и контрола на самите училишта. Покрај
тоа, школата IELS е акредитирана од страна на државната Малтешка образовна институција
EFL Monitoring Board и овластен Кембриџ центар на Малта.

Колеџот IELS на Малта е основан во 1985 година и се наоѓа во центарот на Slime, на само
неколку минути пешачење од обалата и шеталиштето со многу продавници и убави
ресторани. Големата модерна училишната зграда е целосно климатизирана, има ресторан,
книжара, интернет кафе, пространа заедничка просторија за дружење, тераса. Училниците се
светли и опремени со интерактивни (smart board) бели табли. Бесплатни бежичен интернет
достапен во сите простории на училиштето.
IELS поседува и ултра модерна хотелска резиденција Days Inn.
Менаџментот и придружниците на групата на јазичната мрежа Verbalisti се задоволни од
вниманието кое школата го подарува на секој студент. Иако школата IELS, со дури 95
училници и искусен наставен кадар, овозможува најквалитетна настава на Малта. Една од
нејзините најголеми предности е всушност фактот дека наставниот кадар во секој момент се
труди секој од студентите да се почувствува најважен.

Настава
Наставата се одржува во интернационални класови со најмногу 15 студенти во група. Првиот
ден студентите полагаат дијагностички тест, а потоа се распоредуваат во класови според
соодветното ниво. Освен нивото на знаење, критериум за формирање на класови е и
возраста на студентите, така што во една група има студенти со приближно исто знаење и
години. Фондот на часови е 20 часови (15 часа неделно), додека пак наставниот метод е
комунукативен, со тоа што секој студент учествува во интерактивна групна работа или работа
во парови. Студентите добиваат учебник и придружен материјал (вкалкулирано во цената), а
на крајот од курсот добиваат и сертификат со точно назначено стекнато ниво на знаење.

Сместување и исхрана
Врз основа на нашето долгогодишно искуство во организацијата на јазични програми во
странство, опциите сместување само со ноќевање, ноќевање со доручек или ноќевање со
појадок и вечера, многу подобри и поисплатливи од варијантите за полн пансион, кога се во
прашање постарите малолетници (16+ години) и возрасни студенти. Кога станува збор за
варијанта со полн пансион, поради наставата и другите целодневни активности, студентите
секогаш за ручек добиваат lunch пакети. Со опцијата сместување на база ноќевање со појадок
и вечера, односно ноќевање на база полупансион, студентите имаат потполна слобода да
одлучат кога и каков тип на оброк сакаат. Во многубројните ресторани, продавници за брза
храна и супермаркетите за истата сума пари може да се купи поквалитетен оброк од lunch
пакетот.
Day’s Inn Hotel & Residence
Модерна училишна резиденција/ хотел се наоѓа во непосредна близина на училишната зграда
(околу 5 минути пешачење од училиштето). Се работи за извонредеон студентско сместување
во безбедна средина во центарот на Малта. Резиденцијата/хотелот поседува 100 соби
опремени со студиски апартмани и мал базен на кровот со тераса за сончање. Собите се
климатизирани, имаат сателитска телевизија и тоалет. Во хотелското лоби има бесплатен
Wi-Fi. Сместувањето е во двокреветни или трокреветни соби и се дели со студентите од
истиот колеџ. Сместувањето е на база ноќевање или полупансион. Доручекот е во
резиденцијата Day’s Inn, а вечерата е во ресторанот на ексклузивниот хотел Rocca Nettuno кој
се наоѓа одма покрај училиштето. Доколку сакате само доручек потребно е да доплатите 42
Евра неделно на цената која е прикажана подоле во табелата и која се однесува на
сместување со ноќевање.
Јазичната мрежа Verbalisti секоја година има одреден број на соби резервиран само за
студентите од програмата active Малта, но тие сместувачки капацитети се пополнуваат
многу брзо, па поради тој факт препорачуваме што побрзо пријавување за овој
програм.
Цената на програмата ја одразува одличната локација и квалитетното сместување.

Слободно време
Аctive програмите на јазичната мрежа Verbalisti се многу популарни поради својата богата
содржина. Атрактивните воннаставни активности и прошетки се внимателно одбрани и со тоа
на студентите им се овозможува идеална комбинација на учење и одмор во текот на
школувањето. Во таа смисла,

Program Highlight
Активности и екскурзии кои се вклучени во цената:
Програм за времетраење од 2 недели:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прием и добредојде
Полудневна прошетка во главниот град Valletta со водич
Полудневна прошетка во средновековниот град Mdina и неговите древни улици по кои се
движеле Малтешките витези
Полудневна прошетка на трите древни градови Cospicua, Vittoriosa i Senglea, познати под
името Three Cities со водич
Полудневен престој на една од прочуените малтешки плажи
Полудневен престој на популарната плаза на заливот Mellieha на Малта
Крстарење и забава на брод
Целодневна екскурзија – крстарење, капење и престојување на прекрасниот остров
Comino
Целодневна екскурзија – крстарење и престојување на островот Gozo.

НАПОМЕНА: Вредноста на пакетот за двенеделните активности и екскурзии изнесува
преку 350 Евра кога се купува посебно. Сите горенаведени активности и излети се вклучени
во цената на програмата прикажани во табелата подолу.

Програм за 3 недели:
Сите активности и екскурзии кои се наведени за две недели плус:
•
•
•
•

Уште две организирани прошетки на некоја од прекрасните малтешки плажи
Уште една организирана прошетка на островот Comino (и волшебната плажа Blue Lagoon)
laser tag активности
Уште едно крстарење и забава на брод

Во цената на active програмата вклучена е и чланарината и бесплатно користење IELS Beach
клубот.

Поаѓања

Индивидуални поаѓања се организирани: 16, 23. и 30. јуни,
7, 14, 21. и 28. јули, како и 4. август.
Напомена: active Малта е индивидуален јазичен програм за возрасни и не подразбира
организирано групно патување и услуга придружник на групата. Иако е програмата
индивидуална, придружникот на младата група на јазичната мрежа Verbalisti престојува во
истото сместување во кој се сместени студентите на програмата active Малта .
2018 ЦЕНИ active МАЛТА ПРОГРАМА ПО ЛИЦЕ (ВОЗРАСТ 16+ години)

Цена на курсот во евра
Сместување

Програма
Active Малта

Days Inn Hotel & Residence
двокреветна или трокреветна
соба, сместување на база
ноќевање

Настава +
активности +
екскурзија

Days Inn Hotel & Residence
двокреветна или трокреветна
соба, полупансион
(доручек и вечера)

Настава +
активности +
екскурзија

Број на
часови
неделно

2 недели

3 недели

1450

2050

1750

2350

20

20

Напомена: сместување во хотел Days Inn е само за студенти на возраст од 16 и повеќе
години (ова е индивидуален програм и се изведува без придружник за група)

Студентите остваруваат додатна заштеда затоа што не сносуваат никакви трошоци за
конверзација на валутата. Сите плаќања се вршат во валутата на земјата во која се наоѓа
колеџот кој организира и изведува јазично образование а на сметка на компанијата
PRODIREKT LLC која е овластен представник и во големиот дел од случаевите ексклузивен
регионален застапник на странски колеџи и универзитети во југоисточна Европа.

Во цената е вклучено
•
•
•
•
•
•
•

Курс на англиски јазик
Комплетен наставен матерјал
Дијагностички тест на почетокот на курсот
Сертификат по завршување на курсот
Учебник
Сместување според понудата во табелата
Богата програма на екскурзии и активности

Во цената не е вклучено
•
•
•
•
•

Регистрација 50 €
Авионски превоз
Трансфери и аеродромски такси
Локален превоз на Малта
Патничко осигурување

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.

