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ICTQ MALTA е Международна английска
гимназия, ръководена от силно мотивиран
екип с над двадесет годишен опит.

ICTQ MALTA обединява нови технологии, 
методологии и страхотен екип от 
квалифицирани специалисти, които са
готови да предоставят на студентите
разширени възможности за учене и 
подобряване на техните знания и умения 
по английски език.



Английският език е най-широко изучаваният

втори език в международен план и ключът към

развитието на международния бизнес.

Този курс е проектиран и изнасян от местните

английски преподаватели и се предлага като

едноседмичен интензивен курс, 

реализиран на 2 нива: средно и напреднало.

И двете нива обхващат ключовите аспекти от 

обучението по чужд език: четене, писане, 

говорене и слушане.



Вие сте учител, който иска да развие уменията

си по английски език?

Прилага се интерактивен комуникативен

подход, който предоставя на участниците опит 

чрез бучение.

Участниците развиват своето владеене чрез 

дискусия за текущи дела и теми от общ 

интерес. 

Те подобряват и доразвиват уменията си по 

английски език, за свободно владеене и 

комуникация.



Република Малта е островна държава, разположена върху архипелаг в центъра на 

Средиземно море, южно от Италия (на 90 км. от Сицилия), източно от Тунис и 

северно от Либия. Архипелагът включва островите Малта, Гозо и Комино.

Остров Малта е с размери 27 на15 км, а Гозо е два пъти по–малък.

В Малта няма реки, езера или планини, във вътрешността има хълмове с малки ниви

по тях, отделени една от друга с каменни огради или кактуси.

Всяка година близо1 200 000 туристи посещават Малта.





В Малта има два официални езика – малтийски и английски, като почти 90% от населението говори английски език. 

Да се избере средно образование в Малта е итересен подход към обучението на младежите, защото страната е една от 

топ дестинациите за туризъм. 

Курсистите по английски език са около 80 000 на година от над 40 страни. В същото време средното образование в 

Малта се базира на британския модел, като в повечето училища обучението е на английски език. Основното

бразование продължава 6 години.

При навършване на 11 г. и след полагане на изпит, децата започват средното си образование в Малта в държавни или 

частни училища. При навършване на 16 годишна възраст учениците имат избор да продължат в т. нар. „sixth form“ 

колежи, в които се подготвят за по-високи образователни степени като: A-levels, IB Diploma, GCSE и IGCSE. Тези

програми обикновено продължават 2 години и завършват със зрелостни изпити, резултатите от които са предпоставка

за продължаване на образованието във висши учебни заведения по целия свят.



СЕГАШНО ПЕРФЕКТНО ВРЕМЕ















СЕГАШНО ИЛИ МИНАЛО ПРОСТО ВРЕМЕ





ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИКА



УСПЕШНО

ЗАВЪРШЕНО

ОБУЧЕНИЕ



МЕЛИЕХА



Изграждането на снимачната площадка 

започва през юни 1979 г. Строителният

екип от 165 души работи над седем месеца

по изграждането на селото, за да го

направи такова, каквото е описано от 

създателя на комикса Елзи Крислър Сегар.

19 автентични дървени сгради са

построени от стотици трупи и няколко

хиляди дървени талпи, внесени от 

Холандия, докато дървените летви, 

използвани в строителството на покривите, 

са внесени от Канада.

E

POPEYE
VILLAGE



Валета – перлата на 

Средиземноморието.

Изумителни барокови сгради

и елегантни старинни

площади, тесни улички и 

цъфтящи градини – столицата

на Малта е малък град с 

дълго и забележително

минало. 





Средновековният хълм град Мдина, е старата

столица на  Малта.

Mdina – означава «мълчалив» и е убежище в 

очарователен приказен град. 

Този завладяващ средновековен град на хълм е 

потопен в историята. Туристите трябва да 

преминат през Главната порта, за да влязат в 

града, създавайки впечатление за връщане назад 

във времето. 

В рамките на огромните древни укрепления на 

града се намира един чудесен свят на пешеходни

улици без автомобили и красиви стари сгради. 

Катедралата Свети Павел е славна барокова

сграда, проектирана от малтийския архитект

Лоренцо Гафа. 

Широкото украсено светилище се отличава с 

великолепен купол, мраморни колони, позлатени

детайли и прекрасни картини на тавана. 


