EASY LANGUAGES
Engels in Malta - EC
Waarom dit programma?
Vanaf 16 jaar (17 jaar in juli/augustus)
Vanaf 23 jaar voor cursus mini-groepen
Vanaf 1 week
Moderne school in centrum St. Julian's
Veel nationaliteiten
English in the City
Voorbereiding Cambridge, TOEFL en IELTS examens
Gastgezin of gedeeld appartement
VIP service

Kader
Taalcursus in Malta
Het eiland Malta is gelegen in het hart van de Middellandse Zee tussen Oost
en West. Met een rijke geschiedenis van 7000 jaar is Malta een
waar openluchtmuseum: Neolithische overblijfselen van de oudste in de
wereld, afdrukken achtergelaten door de Ridders van Malta en de kunstenaars
van de Italiaanse Renaissance. Via haar vestingstadjes uit de middeleeuwen
onthult de stad een indrukwekkende erfenis, een World Heritage Site van de
Unesco.
Maar Malta is ook een land met een warm, zonnig klimaat het hele jaar door.
Met kristalhelder water, kleurrijke landschappen, steden met schilderachtige
straatjes, tal van cafés en restaurants en een bruisend nachtleven is Malta
een land voor jong en oud.
Engels is een van de twee officiële talen van het eiland, een erfenis van
twee eeuwen Britse kolonisatie. De meest populaire krant is de Malta Times,
gepubliceerd in het Engels op de rechterbladzijde en in het Maltees op de

linkerbladzijde. Malta is het ideale compromis tussen ontspanning en
onderwijs.
Onze partnerschool EC
Onze partnerschool ligt in het hart van St Julian's, een vriendelijk resort
gebouwd rond een kleine baai, dichtbij het strand en het busstation. Dit is de
ideale school om je Engels te verbeteren in een mediterrane omgeving.
Accreditatie: FELTOM, ISO 9001.
De school heeft ter beschikking:
62 moderne klaslokalen met interactieve borden
Een café/cafetaria in het gebouw
Een ontspanningsruimte voor de studenten
Gratis wifi
Een bibliotheek
Een studieruimte
Een ruimte voor zakelijke doelen
Een computerlokaal
2 dakterrassen
De school is ook toegankelijk voor mindervaliden
VIP Service - The Orange Carpet Experience
EC rolt de oranje loper voor je uit om je te verwelkomen:
Voor je aankomst: toegang tot het EC-online platform om alle aspecten
van je verblijf voor te bereiden
Een warme welkom bij de aankomst op de luchthaven of op het station
Een warm onthaal voor uw aankomst op je residentie (een ECverantwoordelijke ter plaatse) of bij je gastgezin
Een welkomstactiviteit op zondag om de andere studenten te leren
kennen
De eerste lesdag: een VIP receptie op de school
Kennismakingsmoment met alle teamleden en een welkomstdrankje
You're now ready to learn!
Activiteiten tijdens je verblijf
De school organiseert elke week culturele activiteiten in de namiddag en in de

avond. Deelname aan deze activiteiten is vrijwillig. Sommige activiteiten zijn
gratis voorzien, andere tegen betaling. Specifieke activiteiten komen
naargelang de tijd van het jaar meer of minder voor. De activiteitenkalender
wordt bekendgemaakt op het EC-Online platform.
Een aantal voorbeelden:
Welkomstactiviteit
Museumbezoeken
Op restaurant gaan
Bowlen
Yogacursus
Voetbalwedstrijd
Excursies

Cursus
Cursus Engels: algemene informatie
De lessen duren 45 minuten
Maximaal 12 studenten per klas (10 gemiddeld) en 6 voor cursus in minigroepen
Lesrooster: lessen gaan in de ochtend en/of namiddag door
Niveautest: de eerste dag van de cursus
Deelnamecertificaat aan het einde van cursus
Gratis toegang tot de e-learning site van de school tot 12 weken na het
einde van de cursus
Regelmatige evaluatie van je ontwikkelingen (mondelinge toets elke
week, schrijftoetsen elke 6 weken)
De leraren zijn gediplomeerd om les te geven in hun eigen taal aan
buitenlandse studenten
Cursusformules

Standaardcursus: 20 lessen algemeen Engels per week
Vier lessen per dag, waarbij je werkt aan de vier basiscompetenties:

schrijf-, spreek-, luister- en leesvaardigheden. Op deze manier leert je je
Engels bij te schaven voor praktisch gebruik in het dagelijks leven.
Aangeboden taalniveaus: van beginners tot gevorderden.

Intensieve cursus: 30 lessen algemeen Engels per week
Ideaal programma om snel vooruitgang te boeken. Deze cursus bestaat
uit de standaardcursus (20 lessen per week) en 10 lessen per week
over een onderwerp naar keuze. Je kan kiezen uit de volgende opties:
Redactie
Mediastudies
De taal van de muziek
Filmanalyse
Discussie en debatten rond globalisering
Vergelijkingsstudies over culturele verschillen en communicatie
Hedendaagse schrijfkunst
Academisch Engels (schrijven van papers, presentaties, enz.)
Spreekvaardigheden
Aangeboden taalniveaus: van beginners tot gevorderden.

English in the City: 30 lessen Engels per week
Dit programma combineert de standaardcursus (20 lessen per week),
met 10 lessen met betrekking tot de cultuur en lifestyle van Malta.
Bepaalde lessen worden gegeven in de vorm van activiteiten of
excursies naar bepaalde plaatsen die relevant zijn, samen met je klas en
leraar. Deze activiteiten en excursies veranderen wekelijks naargelang
het gekozen thema.
Een aantal van de aangeboden thema’s:
Zakelijk Engels + bezoeken van lokale ondernemingen
Kunst en cultuur + musea bezoeken
Dagelijks Engels + bezoeken van verschillende wijken
Taal en sport + bezoeken van verschillende stadia
Aangeboden taalniveaus: van beginners tot gevorderden.

Zakelijk Engels: 30 lessen per week
Dit programma bestaat uit de standaardcursus (20 lessen per week)
en 10 lessen zakelijk Engels. Je leert hierbij concrete ideeën te
ontwikkelen en bespreken met de juiste woorden, waardoor je deze
efficiënt kan communiceren in een zakelijke context in het Engels.
De nadruk ligt op het:
Uitdrukken van uw mening
Geven van aanbevelingen
Presenteren van case studies
Toepassen van problem solving
De onderwerpen die worden behandeld tijdens deze 10 lessen:
Onderhandelingen (contracten)
Personeelszaken en beheer
Marktstrategieën en marketing
Projectmanagement
Bedrijfscultuur en MVO (Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen)
Specifieke onderwerpen zoals het voeren van telefoongesprekken of
de voorbereiding op een sollicitatiegesprek maken ook deel uit van
het programma.
Minimaal vereist niveau: gemiddeld (A2, B1).

Examenvoorbereidingscursus

Cambridge-examens: 30 lessen per week
Duur van de cursus: 4, 8, 10 of 12 weken, startend op specifieke
data (zie tabblad "Data & tarieven 2019").
Voor het behalen van een goede score op de FCE, CAE of CPE
examens is een goede voorbereiding erg belangrijk. De leraren
gaan je helpen met het leren van de specifieke woordenschat en
grammatica, en de vereiste werkmethode die van belang is om
op het examen te slagen. Ook worden proefexamens

georganiseerd, die je zullen helpen bij het vaststellen van je sterke
en zwakke punten, waardoor je gericht zult kunnen werken op het
behalen van de benodigde score op het examen.
Minimumniveau:
FCE: gemiddeld (8/12 weken), bovengemiddeld (4 weken)
CAE: bovengemiddeld (8/12 weken), gevorderd (4 weken)
CPE: gevorderd (10/12 weken)
IELTS- & TOEFL-examen: 30 lessen per week
Duur van de cursus: 4 of 8 weken, startend op specifieke data (zie
tabblad "Data & tarieven 2019").
Indien je wilt gaan studeren op een Engelse universiteit is dit
type cursus de eerste stap die je moet zetten. De leraren leggen
hierbij een persoonlijk contact met elke individuele student, om dan
ook persoonlijk vast te kunnen stellen wat het niveau van de
student is, en welke doelen deze heeft. De proefexamens maken
je vertrouwd met de kennis die vereist is om te slagen, en laten je
toe om op een gerichte manier te werken.
Minimum vereist niveau IELTS: gemiddeld.
Minimum vereist niveau TOEFL: bovengemiddeld.

De methode van EC
De door EC ontwikkelde leermethodes leggen de nadruk sterk op de
praktijk en het dagelijks gebruik van het Engels. De vier
basisvaardigheden (schrijven, lezen, spreken en luisteren), worden individueel
aangepakt, en er gaat extra aandacht uit naar spraakvaardigheden,
grammatica, woordenschat en uitspraak.
Het doel is om je de Engelse taal van vandaag te leren, zodat je volledig
wordt begrepen door anderen tegen het einde van je verblijf. Elke les is
gebaseerd op een specifiek thema of onderwerp.
De lesmaterialen die worden gebruikt zijn speciaal ontworpen voor EC,
samen met andere ondersteunende media zoals tijdschriften, video's, audio,
en andere types documenten.

De leraren geven advies en moedigen je aan tijdens je hele verblijf en
combineren leren met plezier. Het is belangrijk om een aangename sfeer en
van vertrouwen te creëren in de klas. Dit is de beste manier om veel
vooruitgang te boeken bij het leren van een taal.

Verblijf
Gastgezin (vanaf 16 jaar)
Individuele kamer of gedeelde kamer, gedeelde badkamer, halfpension.
Reistijd naar school: de gezinnen in Malta wonen op een toegankelijke
afstand van de school, te voet of met openbaar vervoer. De gezinnen wonen
gewoonlijk in St. Julian's, Sliema, Sweiqi, San Gwann, St. Andrew's, Ta' Xbiex,
Gzira, Msida en Pembroke.
Praktische informatie:
Beddengoed en badhanddoeken inbegrepen
Mogelijkheid tot wassen (het gezin stelt over het algemeen 1 keer per
week hun wasmachine beschikbaar of spreekt een wasdag met je af)
Optioneel: privé-badkamer (contact opnemen voor tarief).
Gedeeld appartement (vanaf 18 jaar)
In een gedeeld appartement ontmoet je studenten van over de hele wereld, en
leer je leven op een zelfstandige manier. De andere studenten die bij je wonen
zijn ook studenten bij EC.
Kenmerken:
Gedeelde kamer
Gedeelde badkamer
Geen maaltijden
Reistijd naar school: maximaal 30 minuten te voet of met openbaar
vervoer
Ligging: St. Julian's, Swieqi, Sliema, enz.
Er kan ter plaatse worden gevraagd om een borg van €100, die aan het

eind van het verblijf terugbetaald wordt indien er geen schade is
vastgesteld
Faciliteiten en diensten ter beschikking:
Beddengoed en handdoeken bij aankomst
Gratis wifi
Keuken
Gemeenschappelijke woonkamer
Wasserette
De schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes en kamers wordt 1
keer per week gedaan, eigen kamer is eigen verantwoordelijkheid. De
rest van de tijd moet de student de gemeenschappelijke ruimtes en
kamers zelf schoonmaken
Opties tegen toeslag:
Eigen badkamer
Airconditioning (€5/dag ter plaatse te betalen)
Individuele kamer

Data & Tarieven 2019
Data 2019
Begin van de cursus: tenzij anders vermeld kan je elke maandag van start
gaan met een cursus Engels. Als maandag op een feestdag valt, begint de
cursus dan op de eerstvolgende werkdag.
Feestdagen en vakanties: 01/01, 19/03, 19/04, 01/05, 07/06, 15/08, 13/12,
25/12.
Begin van de cursussen zakelijk Engels: elke maandag, voor een maximale
duur van 23 weken.
Data examenvoorbereidingscursussen:

Cursus FCE-examens:
07/01-08/03 (9 weken - examen op 09/03)
01/04-21/06 (12 weken - examen op 22/06)
01/07-23/08 (8 weken - examen op 22/08)
23/09-13/12 (12 weken - examen op 14/12)
Cursus CAE-examens:
07/01-15/03 (10 weken - examen op 16/03)
01/04-21/06 (12 weken - examen op 22/06)
01/07-23/08 (8 weken - examen op 23/08)
23/09-13/12 (12 weken - examen op 14/12)
Cursus CPE-examens:
07/01-08/03 (9 weken - examen op 09/03)
18/03-07/06 (12 weken - examen op 13/06)*
09/09-29/11 (12 weken - examen op 05/12)*
(De examendata kunnen nog veranderen naargelang het schema van
het lokale examencentrum. Voor meer informatie kan je steeds op hun
website terecht).
*Een extra week verblijf kan worden geboekt om het examen af te
leggen (niet inbegrepen in de prijs).

Cursus IELTS-examens: elke week, cursussen van 4 of 8 weken. De
examendata kan je nakijken op de website van IELTS.

Tarieven 2019
Totale kostprijs - AUD - Australische DollarBRL - Braziliaanse RealCAD Canadese DollarCHF - Zwitserse FrankEUR - EuroGBP - Britse PondJPY Japanse YenNZD - Nieuw Zeelandse DollarPLN - Poolse ZlotyUSD - VS Dollar
Alle belastingen en inschrijvingskosten zijn inbegrepen.
Inschrijven
Cursus, verblijf in een gedeeld appartement, gedeelde kamer, geen
maaltijden

Mini groep 20

Mini groep 30

lessen

lessen

€ 560

€ 605

€ 690

€ 835

€ 1.045

€ 1.135

€ 1.305

3 weken

€ 1.195

€ 1.495

€ 1.665

€ 1.920

4 weken

€ 1.585

€ 2.005

€ 2.715

€ 2.515

6 weken

€ 2.340

€ 2.970

€ 3.225

€ 3.735

8 weken

€ 3.095

€ 3.935

-

-

12 weken

€ 4.305

€ 4.845

-

-

16 weken

€ 5.715

€ 6.435

-

-

18 weken

€ 6.420

€ 7.230

-

-

20 weken

€ 7.125

€ 8.025

-

-

24 weken

€ 8.175

€ 8.995

-

-

32 weken

€ 10.795

€ 12.075

-

-

36 weken

€ 12.135

€ 13.575

-

-

Duur

20 lessen

30 lessen

1 week

€ 455

2 weken

Examenvoorbereiding, verblijf in gedeeld appartement, gedeelde kamer,
geen maaltijden
Duur

TOEFL/IELTS

Cambridge FCE/CAE/CPE

4 weken

€ 2.015

€ 2.085

8 weken

€ 3.955

€ 4.095

12 weken

-

€ 5.085

Toeslag hoogseizoen
17/06-27/09

Per week

Van 1 tot 12 weken les € 20

Toeslag verblijf (per week)
Type verblijfplaats
Gastgezin, gedeelde kamer,
halfpension
Gastgezin, individuele kamer,
halfpension

Laagseizoen

Hoogseizoen*

€ 20

€ 65

€ 75

€ 175

Gedeeld appartement, gedeelde
kamer, geen maaltijden
Gedeeld appartement, individuele
kamer, geen maaltijden
Speciaal dieet (vegetarisch, halal,
enz.)

-

€ 70

€ 100

€ 230

€ 50

€ 50

*Verblijf hoogseizoen (15/06 - 29/09)

Transfers - Per rit
Internationale luchthaven van Malta (MLA) € 25

De prijs is inclusief:
Het gekozen programma
Verblijf in gastgezin of appartement
Gastgezin: gedeelde of individuele kamer, badkamer, halfpension
Residentie: gedeelde of individuele kamer, gedeelde badkamer, wifi,
schoonmaakdienst
Lesmateriaal en boeken
Onbeperkt toegang tot internet
Activiteiten en taalworkshops
Welkomstactiviteit
Toegang tot het online leercentrum van de school tot 12 weken na de
cursus
Alle administratieve kosten
De prijs is exclusief:
De heen- en terugreis van en naar Malta
Transfers bij aankomst en vertrek
Alle maaltijden bij verblijf appartement
Lokaal vervoer
Borg indien vermeld (te betalen ter plaatse)
Examenkosten, indien vermeld (Cambridge, IELTS...)
Visumkosten
Eventuele verzekeringen

Praktische informatie
De reis
Dag van aankomst: zaterdag of zondag.
Dag van vertrek: zaterdag of zondag.
Belangrijk: het verblijf bestaat uit 7 nachten en 8 dagen (van zaterdag tot
zaterdag of van zondag tot zondag).
Luchthaven van aankomst:
Luchthaven van Malta: Malta International Airport
Transfer mogelijk op aanvraag: tegen betaling, zie tabblad "Data & tarieven
2019".
Let op: reserveer je vervoer niet voor je de bevestiging van je verblijf hebt
ontvangen.
Visuminformatie
Heb je een visum nodig om dit programma te kunnen volgen? Voor meer
informatie over dit onderwerp kan je een kijkje nemen op onze website.
Aarzel niet om ons te contacteren via mail of telefoon wanneer je meer
informatie wilt verkrijgen.

Video

