Rok szkolny w USA
Oferta na rok szkolny 2023/24

O programie
Academic Year Abroad
to wyjątkowa propozycja edukacyjna dla
ambitnej młodzieży w naszej ofercie.
Program organizowany jest dzięki współpracy
Angloville i fundacji z USA, posiadających
certyfikację Departamentu Stanu do
prowadzenia projektu.
Wyjazd do amerykańskiego High School to
okazja do rozwijania wiedzy językowej, a także
możliwość poznania kultury USA od kuchni,
mieszkając u lokalnej rodziny goszczącej.

Udział w programie zakłada wyjazd na 10
miesięcy do USA, w ramach którego uczeń
mieszka u amerykańskiej rodziny goszczącej
i uczęszcza do amerykańskiego liceum.
Celem wymian międzynarodowych jest
stworzenie możliwości spotkania ludzi z
różnych kultur i nauki o różnych punktach
widzenia i stylach życia.
Międzykulturowe zrozumienie jest
fundamentalnym krokiem w budowaniu
przyjaźni międzynarodowych i pokoju na
świecie.
Uczniowie zyskują także dojrzałość, pewność
siebie i rozwijają wiele innych umiejętności
twardych i miękkich

Co zyskasz w ramach uczestnictwa
w naszym programie
Przeżyjesz przygodę, która
będzie z Tobą przez całe
życie. Zdobędziesz
międzynarodowe
doświadczenie już w liceum,
dzięki czemu wyprzedzisz
swoich rówieśników

Zyskasz wspomnienia, które
będą towarzyszyły Ci do
końca życia

Poznasz nowych przyjaciół,
z którymi będziesz
utrzymywać więzi przez lata.
Nowi znajomi w Twoim życiu
to bogactwo, którego nic
innego nie zastąpi

Nabierzesz samodzielności i
odpowiedzialności. Rok
spędzony w Stanach
Zjednoczonych pozwoli Ci
nabrać pewności siebie

Nabierzesz pełnej płynności
językowej.
Rok w Stanach w młodym
wieku wystarczy, by nabrać
płynności w mówieniu na
poziomie zbliżonym do
Native Speakerów

Zobaczysz miejsca, których
Twoi znajomi nie zobaczą
jeszcze przez lata

Szkoła w USA

Wyjazd na roczną wymianę do Stanów
Zjednoczonych to możliwość skorzystania
z pełnego wachlarza oferty publicznego liceum,
które będzie zaproponowane kandydatowi przez
organizację pośredniczącą. Uczeń musi brać
udział we wszystkich zajęciach obowiązkowych,
ponadto ma możliwość rozwijania swoich pasji
podczas dodatkowych zajęć, dowolnie przez
siebie wybranych

Jak wygląda nauka w
High School

System edukacyjny mocno różni się od realiów Polskiej szkoły.
High School stawia na rozwój pasji i zainteresowań ucznia

WYBIERASZ PRZEDMIOTY KTÓRE
CIE INTERSUJĄ
Każda szkoła ma w swojej ofercie
ponad 50 różnych zajęć do wyboru od standardowych przedmiotów po
zajęcia praktyczne z różnych dziedzin

SPORT

Zajęcia dodatkowe w
szkole

W każdej szkolę możesz realizować
różnego rodzaju dziedziny sportowe to Ty wybierasz czy grasz w
koszykówkę czy wolisz pilates

Realizacja pasji
i zainteresowań

NAUKA W USA TO ZUPEŁNIE ODMIENNE DOŚWIADCZENIE !
W przeciętnej szkole uczy się od 500- 3000 uczniów
W szkole na większości zajęć używa się IPAD’ów lub laptopów
W semestrze nauka opiera się na 6-8 przedmiotach
Każdy nauczyciel ma swoją wyspecjalizowaną pracownię
Większość szkół posiada świetną infrastrukturę sportową - boisko, hale baseny,
korty, siłownie
W szkole po lekcjach prowadzone są zajęcia dodatkowe- koła zainteresowań,
korepetycję
Każda szkoła ma swoją stołówkę - większość szkół objęta jest programem
darmowych posiłków

Rodzina
goszcząca
To wolontariusze, którzy
zgłaszają się do naszych
partnerów i nie pobierają
żadnej opłaty za goszczenie
uczestnika
Rodziny wyróżniają się
otwartością i ciekawością
drugiego człowieka oraz jego
kultury, a także chęcią
podzielenia się sekretami
kultury amerykańskiej.

Rodziny podlegają szczegółowej
weryfikacji – fundacje sprawdzają
panujące w rodzinie warunki
materialne (pokój własny lub
dzielony z innym nastolatkiem tej
samej płci, miejsce do nauki,
dostęp do łazienki), możliwość
zapewnienia odpowiedniego
wyżywienia i transportu do szkoły.
Jednak przede wszystkim
sprawdzane są umiejętności
miękkie rodzin – w programie
mogą wziąć udział wyłącznie
osoby, które są w stanie stworzyć
nastolatkowi ciepłą, rodzinną
atmosferę i wspierać go podczas
wymiany.

Bezpieczeństwo
Lokalny koordynator
Wszyscy uczestnicy wymiany są
objęci opieką lokalnego
koordynatora. Rolą koordynatora
jest pomoc w aklimatyzacji
uczestnika w USA, wsparcie w
rozwiązywaniu bieżących
problemów. Koordynator
regularnie spotyka się z
uczestnikiem, pozostaje w
kontakcie z rodziną goszczącą.
Stanowi zatem dodatkowe
wsparcie dla młodzieży podczas
całej wymiany.

Ubezpieczenie medyczne

Każda osoba biorąca udział w programie jest objęta
ubezpieczeniem medycznym. Oferowany przez Angloville
pakiet pokrywa koszty leczenia w przypadku konieczności
skorzystania ze świadczeń medycznych podczas pobytu
w USA. Szczegółowe warunki ubezpieczenia określają
ogólne warunki, które uczestnik i opiekunowie prawni
otrzymują przed podpisaniem umowy uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa
Uczestnik w dniu wyjazdu musi mieć ukończone 15 lat, ale nie
mieć więcej niż 18 lat i 6 miesięcy.
Uczestnik musi być w dobrym stanie zdrowia umożliwiającym
podróże zagraniczne.
Uczestnik musi być osobą dojrzałą emocjonalnie o wysokiej
kulturze osobistej, otwartą na nowych ludzi, potrafiącą się
zaadaptować do nowej społeczności.
Uczestnik musi być osobą pozbawioną uprzedzeń natury
etnicznej czy religijnej
Uczestnik musi posługiwać się językiem angielskim na
poziomie komunikatywnym.
Uczeń musi mieć relatywnie dobre oceny w szkole.
Partnerskie fundacje i amerykańskie szkoły będą od Ciebie
oczekiwały ocen na poziomie przynajmniej “dobrym” w
okresie ostatnich 2-3 lat.

Warunki uczestnictwa
Twoje umiejętności językowe będą
musiały zostać poparte egzaminem
ELTiS - egzamin możesz zdać w ramach
wyjazdu Angloville lub online z nami.
Przetestuj się już dziś sam i wykonaj TEST PRÓBNY

JAK ZOSTAĆ
UCZESTNIKIEM
PROGRAMU?
Z Angloville mam już wszystko zaplanowane

KWALIFIKACJA
DO PROGRAMU

KURS ONLINE
KHAN ACADEMY

STWORZENIE
APLIKACJI

WIZA

PRECAMP
WYJAZD
SZKOLENIOWY

WYJAZD DO
USA

PRZYDZIELENIE
HF

PreCAMP
Jako jedyna agencja w Polsce, bazując na naszym
11 letnim doświadczeniu w organizacji obozów, w
cenie
programu
zapraszamy
wszystkich
uczestników na 4-dniowe szkolenie wyjazdowe w
malowniczym hotelu przygotowujące uczestnika
na wyjazd do US:
Adaptacja w USA
Prawa i obowiązki ucznia na programie
Edukacja w USA
Bezpieczeństwo
Warsztaty orientacyjne
Spotkanie z byłymi uczestnikami programu
Spotkanie z NS z US

Kurs na Khan Academy
Przygotowanie kandydata pod naukę w nowym
systemie edukacyjnym:
kurs matematyki w języku angielskim
kurs czytania ze zrozumieniem
kurs pisania
kursy przedmiotowe w zależności od
preferencji kandydata (biologia, chemia,
historia itp.)

Nasi partnerzy

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu
z naszymi specjalistkami:

Paula Fijas
536 290 770

Milena Kamińska
575 300 512

UMÓWMY SIE NA SPOTKANIE ONLINE

