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Обучение в European School of English, Малта 

 
I. За училището 

European School of English /ЕSE/ e създадено през 1996 г. и предлага изключително 
високо ниво на обучение по английски език и богата  гама от курсове – общ английски, 
бизнес английски, подготовка за сертификатни изпити за обучаеми от всички 
възрастови групи и от цял свят.  
European School of English  е модерно и отлично оборудвано в съответствие с най-

високите стандарти и изисквания. Учебните зали са светли, просторни и напълно 
климатизирани, което превръща ESE в идеалната среда за обучение.  
Wi-Fi достъп е осигурен безплатно за всички курсисти в цялата сграда на училището.  

Сградата на European School of 
English се намира в централната част 
на Сейнт Джулиънс, само на няколко 
минути от увеселителните райони на 
Малта и на кратко пътуване с автобус 
от търговския център – Слима. 
Самостоятелната и специално 
построена за нуждите на European 
School of English сграда е 
изключително удобна и като 
местоположение, и като 
функционалност. Разположените на 6 
етажа учебни помещения, офиси, 
общи части и различни зали 
осигуряват приятна атмосфера и усещане за академична среда и дух. 
Допълнително доказателство за качеството на предлаганото от ESE езиково обучение е 
дългият списък с акредитации, доказващ ангажираността на мениджмънта на 
училището с качеството и стандартите: 
- Акредитиран член на EAQUALS и единственото независимо училище в Малта, което 
притежава този сертификат; 
- Акредитиран член на IALC (Международната асоциация на езиковите училища) 
- Лицензирано от Министерство на образованието в Малта 

- Член на FELTOM  - Федерация на английските езикови училища в Малта 

- Акредитирано от Малтийската агенция по стандартизиране (MSA) 

- Акредитирано от националната комисия за подкрепа на равноправието (National 

Commission for the Promotion of Equality) 

- Акредитиран партньор на Trinity College London, сертифициран център за 
сертификати GESE и ISE 

- Оторизиран изпитен център на TOEIC 

- Член на WYSEC, ALTO and IATA 

 

Можете да разгледате сайта на училището от тук: http://ese-edu.com/ 

 

mailto:info@accentschool.net
http://www.accentschool.hit.bg/
http://www.ese-edu.com/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.eaquals.org%2f&language=en-US
http://www.ialc.org/
http://www.ese-edu.com/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.trinitycollege.co.uk%2fsite%2f%3fid%3d263&language=en-US
http://www.ese-edu.com/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.wysetc.org%2f&language=en-US
http://www.ese-edu.com/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.altonet.org%2f&language=en-US
http://www.ese-edu.com/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.iata.org%2fPages%2fdefault.aspx&language=en-US
http://ese-edu.com/
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Преподавателският екип се състои от англоговорящи професионалисти, 
квалифицирани и преминаващи последователна програма за повишаване на 
квалификацията.  Персоналът на департамента за свободно време и забавления е 
съставен от професионално подготвени и приятелски настроени служители, които ще 
ви осигурят качествено обслужване и 100% подкрепа по време на вашия престой.  

 

II. Обучение в European School of English, Malta 

  

Програма за възрастни:  
 
General English 20/30 
Програмата за обучение по общ английски на European School of English  е подходяща 
за хора на възраст над 18 г. Курсът позволява бързо да се постигне значим ефект и да 
се подобрят уменията за използване на езика както за ежедневна комуникация, така и 
за професионални цели. В хода на обучението се развиват ключовите езикови умения, 
необходими за ежедневно общуване: слушане, говорене, четене и писане. Също така 
курсът развива увереност и гладкост при използване на езика в разнообразна среда и 
ежедневна тематика. В края на курса ще бъдете значително по-уверени в използването 
на езика и с голям обем допълнителна лексика, граматика и умения за прилагането им 
както при устна, така и при писмена комуникация. 
 

Стандартно езиковият курс се 
предлага с обучение от 20 уч. 
часа седмично или интензивен 
вариант с 30 уч. часа седмично, 
както и такива с допълнително 
включване на индивидуални 
часове. 
Учебните помещения училище 
ESE са модерни с най-

съвременно оборудване, 
гарантиращо ефективно и 
приятно обучение.  

 

Параметри на групите по общ английски: 
 Минимална възраст – 18 + години; 
 Входно ниво – минимум Starter + (Обща Европейска Езикова Рамка); 
 Начални дати – всеки понеделник; 
 Големина на групата – до 12 курсисти (възможно е и включване в мини група – 

до 6 курсисти срещу допълнително заплащане). 
 

Входното ниво за курса се определя предварително с онлайн тест, който се прави 
минимум 14 дни преди началото на съответния курс. 
Стандартно курсовете за възрастни се провеждат сутрин, в интервала 9.00 – 12.30 ч., 
след което има разнообразни възможности за допълнително практикуване на езика, за 
туризъм, спорт, шопинг и др.  
ESE предлага също така курсове по бизнес английски, както и специализирани модули 
за развиване на умения като провеждане на бизнес срещи, водене на преговори, 
телефонни разговори, бизнес кореспонденция и социализиране, чрез своето 
подразделение Executive Training Institute - Malta.  
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III. Настаняване 

 

European School of English, Malta предлага разнообразни варианти за настаняване за 
времето на провеждане на курса. Можете да избирате между настаняване в семейство, 
в общежитие, в апартамент, настаняване към училището и настаняване в хотел с 
категория 3 или 4 звезди.  

Също така, можете да изберете дали желаете настанване в самостоятелна стая или в 
двойна стая, а някои от вариантите за настаняване предлагат възможност за закуска 
или закуска и вечеря. 
 

1. Настаняване в малтийско семейство 

 

Това е стандартен тип настаняване, осигуряващ самостоятелна или двойна стая в 
сертифицирано малтийско семейство, позлване на санитарни помещения, кухня, 
закуска или закуска и вечеря, възможност за надзор и спазване на вечерен час за 
ученици и деца.  
 

Семействата, с които работи училище 
ESE, обикновено са в рамките на 
пешеходно разстояние от централната 
сграда на училището или за в близост 
до точка за извозване, където минава 
организиран от училището транспорт. 
Настаняването е в стаи с до 3 легла, на 
хора от еднакъв пол и приблизително 
еднаква възраст. 
Храненето е от типа храна, която 
стандартно се готви в семейството. 
Закуската стандартно включва хляб, 

шунка, сирене, масло, мармалад, сокове, зърнени храни, чай, мляко и минерална вода. 
Пакетираният обяд е с багета, чабата или питка с разнообразен пълнеж, минерална 
вода и пресен плод. Вечерята е топло готвено ястие и десерт. 
 

2. Настаняване в апартамент – ECONOMY – самостоятелна стая  
 

Настаняването в апартаменти за курсисти на ESE е в апартаментен комплекс на около 
150 м до училището. Апартаментите разполагат с 2-3 спални + хол,  кухня и санитарни 
помещения. Оборудвани са с безплатен WiFi и кабелна телевизия, а климатик и 
пералня могат да се ползват срещу доплащане.  
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IV. Цени 

 

ПРИМЕРНА ПАКЕТНА ЦЕНА*** 

/цените са за слаб сезон преди 9 юни 2019г./ 
 

Пакетът включва: 
 1 седмица стандартен курс по английски  /20 уч.ч. седмично - от понеделник до 

петък/; 
 двупосочен трансфер от и до летището; 
 учебници и учебни материали; 
 безплатно онлайн обучение (ESE e-learning) до 3 месеца след края на курса 

 настаняване; 
 сертификат в края на курса, 
 половин ден екскурзия  до Валета; 
 вечер за добре дошли; 
 

Цена на 1-седмичен пакет слаб сезон (обучение+настаняване) за General English 20 

 

 при настаняване в малтийско семейство (двойна стая, полу-пансион) – 435 €; 
            (допълнителна седмица на цена от 385 €); 
 при настаняване в апартамент Economy (двойна стая без храна) –  425 €; 
            (допълнителна седмица на цена от 375 €); 
 

*** За изготвяне на оферта с други параметри (езиков курс и настаняване) се 
обърнете към Езикова школа АКЦЕНТ. 
 

Цени за допълнителни услуги: 
Доплащане за закуска в бюфета на училището – 50 € на седмица / по желание/ 
Доплащане за самостоятелна стая – 100 € на седмица. 
Цената не включва медицинска застраховка, банкови такси и самолетни билети. 
 

V. Пътуване 

 

Пътуването от България е с директен полет София – Малта или с полет с прекачване. 
Дните с директни полети от/до Малта са четвъртък и събота /WizzAir/. Най-удобни са 
полетите събота-събота.  
 

VI. Добавки 

 

Като допълнение към стандартния пакет училище ESE предлага възможност за 
индивидуални уроци, различни екскурзии, спортове (ветроходство; леководолазни 
гмуркания;) и други занимания за свободното време, съобразно сезона и желанията на 
курсистите. 
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VII. Записвания и плащане 

Записванията са индивидуални, т.е. вие можете да избирате начална дата.  
В цената не са включени самолетните билети и медицинската застраховка.  
Минимум 3 седмици по-рано се попълва регистрационен формуляр, подписва се 
договор с езикова школа “Акцент” и се внася депозит от 300 лева на човек. След 
потвърждение от училището, се превежда цялата такса за курса  директно по сметката 
на училището в Малта,  а депозитът се възстановява по сметката на клиента. 
 

ЕЗИКОВА ШКОЛА АКЦЕНТ – Вашият надежден партньор 

София 1000, ул. Георги Бенковски 21, ет. 1 

тел. 02 983 42 28, 0888 591605 

e-mail: info@accentschool.net 

www.accentschool.net  
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