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Przyjazd i pierwszy dzień –  
programy dla dzieci i młodzieży 

Malta 
 

 

Kurs językowy dla dzieci i młodzieży występuje w wariancie samego kursu z 

lunchem lub w opcji kursu wraz z zajęciami pozalekcyjnymi. W przypadku 

zarezerwowania kursu wraz z programem pozalekcyjnym dzieci zabierane są 

prywatnym busem EC na poszczególne zajęcia. Natomiast osoby, które zamówiły 

tylko kurs będą po lunchu odwiezione do siedziby EC w St. Julians, skąd odbiorą 

ich rodzice. 

 

Dzieci zapisane na kurs z programem pozalekcyjnym zostaną zabrane po lunchu 

bezpośrednio na zajęcia popołudniowe. Po zajęciach uczniowie będą odwiezieni 

prywatnym busem EC do siedziby szkoły w St. Julians, skąd zostaną odebrane 

przez rodziców. Program pozalekcyjny obejmuje również aktywności wieczorne i 

weekendowe. 

 
 

NUMER ALARMOWY 
 

Całodobowy: +356 9946 7078 

Tel. ws. transportu +356 9924 8774 
 
 

ADRES 
 

EC Malta, St. Julian's 

lub 

St. Martin's College, Swatar Road, Swatar 



2  

PAKIET POWITALNY 
 

Pierwszego dnia uczniowie otrzymają pakiet powitalny zawierający użyteczne informacje, numery alarmowe, harmonogram zajęć i 

kody do wirtualnego poradnika z informacjami i mapą. 

 

 
PIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE 

 

Pierwszy dzień w szkole jest bardzo ważny. Należy zgłosić się w siedzibie szkoły EC w St. Julians o godz. 7.15. Adres: EC Malta, 

Marguerite Mangion Street, St. Julian's. Należy przybyć punktualnie. Uczniowie następnie będą mieli lekcje albo w głównej siedzibie 

EC w St. Julians albo w St. Martin's College. W tym drugim przypadku zostaną zabrani prywatnym busem EC do St. Martin’s 

College. 

 

 
TEST POZIOMUJĄCY 

 

Pierwszego dnia w szkole uczniowie przechodzą obowiązkowy test poziomujący, który pomaga ocenić ich znajomość gramatyki, 

rozumienia tekstów, słownictwa, swobodę wyrażania się i rozumienie ze słuchu. Test trwa ok. 1,5 godziny i pozwala umieścić uczniów 

w klasie odpowiedniej dla ich poziomu umiejętności językowych. Pozwala to uczniom jak najpełniej skorzystać z zajęć i pomaga 

nauczycielom w planowaniu lekcji zgodnie z poziomem i potrzebami uczniów. W trakcie oceniania testów przedstawiciel szkoły 

zapozna uczniów ze szkołą, programem zajęć, poda ogólne informacje o Malcie i udzieli wskazówek dotyczących pobytu na wyspie.  

Następnie uczniowie zostaną przydzieleni do poszczególnych klas i zaczną pierwszą lekcję. 

 
 


