KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów

Kurs angielskiego w Waszyngtonie 2018

English as a Second Language Program – Kurs języka angielskiego jako języka obcego
Informacja dla uczniów aplikujących o udział w kursie w Waszyngtonie
i ich rodziców/opiekunów prawnych
Dream No Borders - Marzenia bez granic
Program dla dziewcząt i chłopców w wieku 13-17 lat
25 czerwca - 3 sierpnia 2018 roku

W ramach programu “English as a Second Language – Dream No Border” Georgetown
Preparatory School oferuje intensywny kurs języka angielskiego dla młodzieży w wieku 13-17
lat z lub bez wcześniejszej znajomości języka angielskiego. Program uzupełniony jest o wiele
aktywności rekreacyjnych i społecznych. Chociaż głównym celem programu jest rozwijanie
kompetencji językowych kurs daje młodym ludziom wyjątkową możliwość doświadczenia
życia w międzynarodowej grupie.
Informacje podstawowe
Uczestnicy kursu maja zapewnione cztery i pół godzin lekcyjnych zajęć każdego dnia,
w tym jedną godzinę rozmowy/dyskusji. Ponad to każda osoba przeznacza 1-2 godziny
dzienne na samodzielne odrabianie zadań pod opieką nauczycieli. Kadra nauczycielska składa
się z pracowników przeszkolonych w zakresie nauczania języka angielskiego jako języka
obcego. Przed rozpoczęciem kursu każda osoba na podstawie testu kwalifikacyjnego
przydzielana jest do grupy na odpowiednim dla siebie poziomie znajomości języka. Istnieje
możliwość przystąpienia w trakcie kursu do egzaminu TOEFL za dodatkową opłatą. Każda
osoba, która z sukcesem ukończy kurs – otrzymuje odpowiedni certyfikat.
Zajęcia dodatkowe
Każdego dnia uczniowie mają zapewnione popołudniowe zajęcia rekreacyjne (do godziny 18)
pod okiem kadry Georgetown Preparatory School. Do dyspozycji kursantów są: nowy kryty
basen, 200 metrowy tor biegowy, korty tenisowe, boiska do piłki nożnej i koszykówki, pole
golfowe i sala gimnastyczna. W trakcie weekendów uczniowie mają możliwość skorzystać
z wycieczek z przewodnikiem po Waszyngtonie i okolicach oraz brać udział w zabawach
z udziałem amerykańskich uczniów.
Program letniej szkoły
Uczestnicy kursu maja unikalną okazję by spotkać się z zaproszonymi przez szkołę gośćmi:
przedstawicielami Kongresu USA i innymi znanymi osobami z życia społecznego,
ekonomicznego i politycznego. Specjalny program „Symulowanie debat i modelowanie
współpracy międzynarodowej” będzie dostępny dla uczniów na wyższym poziomie
zaawansowania.
Specjalnie dla naszych uczniów KOSTKA organizuje także podczas pobytu w Stanach
Zjednoczonych spotkanie w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie.
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Kierownictwo duchowe
Jedną z głównych funkcji Georgetown Preparatory School jest rozwijanie u uczniów
odpowiednich postaw moralnych i duchowych. Mimo że program przeznaczony jest dla
każdego, niezależnie od jego wyznania, wsparcie duchowe jest dostępne dla wszystkich
chętnych. Katoliccy uczestnicy kursu będą zachęcani do skorzystania z możliwości udziału
w Mszy świętej i modlitwy grupowej. Wszyscy studenci będą zobowiązani do uczestnictwa
w niedzielnej Mszy.
Internat
Akademiki dla chłopców i dziewcząt znajdują się w oddzielnych budynkach. Uczniowie są pod
ścisłym nadzorem i opieką osób dorosłych. Uczniowie otrzymują trzy posiłki dziennie. Lekarz
i pielęgniarka są na wezwanie w każdej chwili. Szkoła zapewnia ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
Koszty udziału w programie w 2018 roku
Czesne i książki - $ 4600
Opłata za aktywności dodatkowe - $ 500
Opłata za zgłoszenie - $ 250
Pokój i wyżywienie - $ 2750
Razem opłata za udział w kursie: 8100 $
Dodatkowe koszty:
Wiza amerykańska – ok. 160 $
Bilet lotniczy (Kraków-Waszyngton-Kraków) – ok. 1200 $
Ubezpieczenie ok. 90 $
Razem: 1450 $
Całkowity koszt: 9550 $
Bezzwrotna opłata rejestracyjna w wysokości 250 $ musi zostać wpłacona w momencie
złożenia formularza aplikacyjnego. Po akceptacji zgłoszenia uczeń otrzyma list
potwierdzający udział w kursie (formularz I-20) niezbędny by ubiegać się o wizę F-1, a także
kilka przydatnych informacji dotyczących organizacji podróży, rzeczy które warto zabrać na
kurs itp.

Szczegółowe informacje o Georgetown Preparatory School (w języku angielskim):
http://www.gprep.org/
Szczegółowe informacje o szkoleniu (w języku angielskim):
http://www.gprep.org/about/summer-programs
Informacje o dotychczasowych wyjazdach uczniów KOSTKI do Georgetown Preparatory
School: http://kostka.edu.pl/kurs-angielskiego-w-waszyngtonie/
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Wymagania rekrutacyjne ze strony KOSTKI
Kurs przeznaczony jest dla uczniów KOSTKI: klas drugich gimnazjum oraz pierwszych liceum,
którzy zechcą przez 6 tygodni uczyć się języka angielskiego w Georgetown Preparatory
School. W roku szkolnym 2017/2018 przewidujemy wyjazd na kurs do Waszyngtonu 4-5
uczniów.

Uczeń decydujący się na wyjazd zobowiązuje się do:
- aktywnego udziału w zajęciach przygotowujących do wyjazdu, zapoznawania się
z dostarczanymi informacjami/materiałami, terminowego wypełniania zadań związanych
z organizacją wyjazdu;
- aktywnego uczestniczenia w zajęciach za granicą – w tym przygotowania wymaganych
przez organizatora materiałów i prezentacji;
- godnego reprezentowania szkoły podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych,
przedstawienia informacji o naszej szkole podczas kursu (w czasie wyznaczonym przez
organizatorów kursu);
- wykonania podczas pobytu zdjęć promujących fundatorów kursu i KOSTKĘ (w miejscach
i formie wyznaczonych przed wyjazdem);
- przygotowania materiałów pisemnych po powrocie z kursu (m.in. list do fundatorów kursu,
informacja o szkoleniu na stronę kursu);
- przesyłania w trakcie pobytu za granicą informacji wraz ze zdjęciami obrazujących działania
podejmowane za granicą – do opublikowania na stronie internetowej szkoły i umieszczenia
na portalu społecznościowym facebook;
- przygotowania prezentacji dot. szkolenia po powrocie do kraju i zaprezentowania jej na
wybranych lekcjach w klasie;
- przedstawienie 1-3 pomysłów, idei, inspiracji z wyjazdu do Waszyngtonu, które można by
wykorzystać w KOSTCE;
- włączania się w działania promujące szkolenie po powrocie do KOSTKI.
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Jak ubiegać się o udział w kursie - ważne terminy
Osoby zainteresowane udziałem w kursie po zapoznaniu się z ogólnymi informacjami o nim
kompletują wymagane dokumenty rekrutacyjne:
- formularz rekrutacyjny uczestnika szkolenia;
- formularz dla rodzica/opiekuna prawnego ucznia;
- kartę informacyjną do wpisania danych osobowych ucznia;
- rekomendacje od kolegi/koleżanki ze szkoły, wybranego/ej nauczyciela/ki, innej osoby
spoza szkoły.

Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2018r. do godz. 13.00.

W drugiej połowie lutego odbędą się rozmowy rekrutacyjne z kandydatami, ogłoszenie
wyników rekrutacji przewidujemy na początek marca 2018 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z KOSTKĄ:
o. Paweł Brożyniak – dyrektor@kostka.edu.pl
Agnieszka Baran – a.baran@kostka.edu.pl
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