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 Standard, Intenzív, Üzleti 
 17 éves kortól                                                       
 
 Junior 8-13, 13-18 éveseknek
 

A többnyelvû Máltát (az angol a második 
hivatalos nyelv) évek óta sok angolul tanuló 
diákunk választja. 

A kifejezetten nyelvtanulás céljára épült iskola, 
ahol a felnõtt tanfolyamokat tartják, épületei a 
sliemai yachtkikötõ szomszédságában vannak, 
Málta fõvárosához, La Valettához nagyon közel.
Az iskolát 1985-ben alapították, nagyméretû 
oktatási intézmény. 

Gozo szigetén is indítanak  felnõtt kurzusokat 
május eleje  és október vége között.
Az ifjúsági tanfolyamokat a felnõttek iskolájától 
ötperces sétára lévõ Gzirában tartják.

Remek sportolási  lehetõségek állnak a diákok  
rendelkezésére : akár egész évben lehet  
vitorlázni, búvárkodni vagy egyszerûen napozni 
és úszni a Földközi-tengerben. 

A kifejezetten nyelvtanulás céljára épült iskola, ahol a felnõtt 
tanfolyamokat tartják, épületei épületei a sliemai yachtkikötõ 
szomszédságában vannak, Málta fõvárosa, La Valetta mellett.
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Az iskola: Málta 1. 
nyelviskola, Sliema,
a FELTOM által elismert 
nyelviskola 
                                  
Kurzusok/heti óraszám: 
(45 perces órák) 

17 éves kortól: 
A kurzus: 20 óra ált. angol

B kurzus: 30 óra ált. angol

C kurzus: 20 óra üzleti 
nyelv kiscsoportban

D kurzus: 20 óra ált. angol + 
10 óra egyéni oktatás 

E kurzus: 30 óra ált. angol 
kiscsoportban

13-18 éveseknek: 
F kurzus: 20 óra ált. angol

Csoportlétszám: 
A, B, D kurzus: 
maximum 10 fõ,
C, E kurzus: 
maximum 6 fõ 
F kurzus: maximum 12 fõ      
                                                                               
Nyelvi szintek: 
7 szinten oktatnak 

Kezdési idõpontok:  
A, B, C, D, E kurzus: 
egész évben hétfõnként
F kurzus: 03.09-tõl 10.17-ig 
minden hétfõn

Szállás: 
A, B, C, D, E kurzus: 
bentlakás az iskola 
kollégiumában, egy- vagy 
kétágyas szobában, ellátás 
nélkül vagy reggelivel 
- vagy családoknál, egy-vagy 
kétágyas szobában, 
félpanzióval
- vagy 
apartmanban/szállodában, 
egy-vagy kétágyas szobában, 
önellátással vagy reggelivel 
F kurzus: családnál vagy 
iskolai kollégiumban vagy 
szállodában, egy vagy 2/3 
ágyas szobában teljes 
ellátással + gazdag szabad-
idõs programajánlattal. 

További kurzusok: 
- IELTS nyelvvizsga 
elõkészítõ (7 hét, nyáron 
is indul) 
- Cambridge vizsga-
elõkészítõk (8 vagy 12 hét)
- Kurzus 50 év felettieknek
- Angol nyelv + búvárkodás
- Angol nyelv + kultúra és 
történelem
- Tanfolyamok Gozo szigetén 
- 11, 23, 32 hetes egyetemi 
elõkészítõ a University of 
Malta programjaira 
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