KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów

ELCC Program – Ireland 2020

English language and culture course – Ireland 2020
– Kurs językowo-kulturowy - Irlandia 2020
Informacja dla uczniów aplikujących o udział w programie
i ich rodziców/opiekunów prawnych

Informacje podstawowe
W roku szkolnym 2019/2020 KOSTA rozpoczyna realizację nowego programu
językowo-kulturowego z North West Academy (NWA) z Derry w Irlandii. W jego
ramach uczniowie mają możliwość udziału w tygodniowym kursie angielskiego,
podczas którego będą ćwiczyć swoje umiejętności językowe pod okiem native
speakerów, rozwijać swoje kompetencje międzykulturowe w czasie warsztatów,
poznawać kulturę Irlandii i podziwiać jej piękną przyrodę, a także poznawać ludzi
mieszkających w Derry.

Opis programu
Uczestnicy programu ELCC – Ireland 2020 wyjadą pod opieką nauczycieli z KOSTKI
do Irlandii, gdzie będą mieszkać u rodzin goszczących, tak by w jak najwyższym
stopniu rozwijać swoje kompetencje językowe (uczniowie będą zakwaterowani po 1-3
osoby u jednej rodziny). Każdego dnia będą przez 3 godziny uczestniczyć
w zorganizowanych zajęciach języka angielskiego w North West Academy (każda
osoba w grupie dostosowanej do jej poziomu znajomości języka angielskiego),
uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach (np. plastycznych, muzycznych,
teatralnych), popołudniami/wieczorami spędzać czas z rodzinami goszczącymi.

Termin kursu w 2020
Planowany jest wyjazd uczniów w dniach 26 stycznia (niedziela – wylot) – 02 lutego
(niedziela – przylot) 2020 r.
Uwaga! Daty wyjazdów mogą ulec niewielkim zmianom zależnie od dostępności
biletów lotniczych.
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Ramowy program kursu
DZIEŃ 1: Przylot do Dublina, skąd autokarem grupa wyruszy do Derry. Na miejscu
spotkanie z pracownikiem NWA i odbiór uczniów przez Rodziny goszczące.
DZIEŃ 2: Spotkanie w szkole: wprowadzenie, pakiet powitalny, wycieczka
zapoznawczo-historyczna po murach miasta, przerwa na lunch, 3 godziny lekcji
języka angielskiego. Odbiór przez rodziców, obiad w domu, a następnie kręgle.
DZIEŃ 3-6: Uczniowie będą się spotykali w szkole na zajęciach języka angielskiego
(3 godziny dziennie), prowadzonych przez native speakers, w godzinach
popołudniowych i wieczornych będą odbywać się zajęcia dodatkowe, bądź tez
uczniowie będą spędzać czas z Rodzinami.
DZIEŃ 7: Całodniowa wycieczka do Giant’s Causeway. (lunch pakowany,
obiadokolacja po powrocie).
DZIEŃ 8: Powrót do Polski.

Warunki udziału w wymianie
Program przeznaczony jest dla uczniów klas 1 i 2 liceum trzyletniego oraz klas 1 - 3
liceum czteroletniego. W wymianie w roku szkolnym 2019/2020 może wziąć udział
maksymalnie 20 osób, które pod opieką nauczycieli KOSTKI polecą do Irlandii
Wyjazd możliwy jest za zgodą rodziców/prawnych opiekunów. W wymianie mogą
brać udział jedynie uczniowie, których zachowanie, postawa i postępy dydaktyczne
nie budzą zastrzeżeń.
Uczeń decydujący się na wyjazd zobowiązuje się do:
- wypełnienia przesłanego przez NWA testu językowego;
- aktywnego udziału w zajęciach przygotowujących do wyjazdu, zapoznawania się
z

dostarczanymi

informacjami/materiałami,

terminowego

wypełniania

zadań

związanych z organizacją wyjazdu (m.in. dokonywania wpłat związanych z pokryciem
opłaty za kurs);
- aktywnego uczestniczenia w zajęciach za granicą – w tym przygotowania
wymaganych przez organizatora materiałów i prezentacji;
- godnego reprezentowania szkoły podczas pobytu w Irlandii, przedstawienia
informacji o naszej szkole podczas kursu (w czasie wyznaczonym przez
organizatorów);
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- wykonania podczas pobytu za granicą zdjęć promujących KOSTKĘ (w miejscach
i formie wyznaczonych przed wyjazdem) i ich przekazania po powrocie/po wyjeździe
gości do p. Baran;
- przygotowania materiałów pisemnych po powrocie z kursu (m.in. informacja
o programie na stronę szkoły);
- włączania się w działania promujące program po powrocie do KOSTKI.

Szacunkowe koszty udziału w kursie w 2020 roku
Opłata za udział w kursie – ok. 450 GPB (w przypadku udziału większej liczby
uczniów cena będzie niższa)
Bilet lotniczy Kraków- Irlandia – Kraków – ok. 1000 PLN
Ubezpieczenie – do ok. 50 PLN

Cena za kurs obejmuje:
-15 godzin zajęć z języka angielskiego z natvie speakerami,
- zajęcia popołudniowe,
- dwa zajęcia wieczorne,
- całodniowa wycieczka w weekend,
- certyfikaty po zakończeniu zajęć,
- pomoc 24 godziny na dobę w nagłych sytuacjach,
- transport z lotniska i na lotnisko,
- zakwaterowanie u rodzin,
- wyżywienie (śniadanie i obiado-kolacja u rodzin, na lunch prowiant przygotowany
przez rodziny).
Aplikowanie o udział w kursie
Osoby zainteresowane udziałem w wymianie po zapoznaniu się z ogólnymi
informacjami o niej przygotowują dokumenty rekrutacyjne. Uczniowie aplikujący
o udział w programie składają do p. Agnieszki Baran w nieprzekraczalnym terminie
do 16.12.2019 r. komplet dokumentów:
1) karta informacyjna z danymi ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych;
2) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny – ucznia;
3) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny – rodzica/opiekuna
prawnego;
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4) rekomendacja wychowawcy (zawierająca informacje o zachowaniu,
postawie i ocenę pracy i zaangażowania w sprawy szkolne kandydata) –
wychowawca poproszony przez ucznia przekazuje rekomendację
bezpośrednio do p. Baran;
5) wydruk bieżących ocen z systemu Librus,
6) kserokopię dokumentu, z którym będzie podróżował uczeń: paszportu lub
dowodu osobistego.
Dokumenty niekompletne lub niespełniające wymogów formalnych nie będą
rozpatrywane.
W procesie kwalifikacji do udziału w wymianie brane będą pod uwagę następujące
elementy:
1) motywacja ucznia do udziału w wymianie;
2) wyniki dydaktyczne;
3) zachowanie ucznia;
4) opinia wychowawcy klasy dotycząca ucznia i jego zachowania.
Z kandydatami aplikującymi o udział w programie w zależności od liczby chętnych
mogą być przeprowadzone dodatkowo rozmowy z Dyrekcją szkoły.
Program zostanie uruchomiony jedynie jeżeli uda się zebrać odpowiednią liczbę osób
chętnych na wyjazd.
Decyzja Dyrekcji o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu poszczególnych osób do
udziału w wymianie jest ostateczna.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Agnieszką Baran: a.baran@kostka.edu.pl.
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