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ACADEMIC YEAR IN AMERICA
STUDY TRAVEL przy wspó³pracy fundacji AYUSA zaprasza m³ode osoby do wyj¹tkowo
atrakcyjnego programu ACADEMIC YEAR IN AMERICA, daj¹cego szansê na wyjazd do
USA, poznania stylu ¿ycia amerykañskich rodzin, spotkania nowych przyjació³ oraz doskona³ego opanowania jêzyka angielskiego. Od 1980 roku ponad 20 000 uczniów szkó³ œrednich z ca³ego œwiata uczestniczy³o w programie Rok Szkolny w USA. Uczestnicy programu przebywaj¹ w USA przez okres jednego roku szkolnego lub jednego semestru. W tym
czasie mieszkaj¹ u rodzin amerykañskich i uczêszczaj¹ do publicznej szko³y œredniej.
Istot¹ programu jest pe³ne w³¹czenie studenta w ¿ycie goszcz¹cej rodziny i szko³y, do której
chodzi. Fundacja AYUSA, reprezentowana w Polsce przez Study Travel posiada rekomendacjê rz¹du amerykañskiego, a program Rok Szkolny w USA jest oficjalnym programem
nadzorowanym przez Departament Stanu oraz CSIET - Council on Standards for International Educational Travel. Studenci otrzymuj¹ wizê studenck¹ J-1 (exchange visitor visa), a
procedura jej wydawania jest znacznie uproszczona. Studenci bior¹ udzia³ w ¿yciu amerykañskiej szko³y i lokalnej spo³ecznoœci, przez co nawi¹zuj¹ trwa³e przyjaŸnie z rówieœnikami i
goszcz¹c¹ rodzin¹. Rok poza domem to równie¿ wspania³a okazja do nauczenia siê
samodzielnoœci, pewnoœci siebie i zdobycia dojrza³oœci.

WARUNKI UDZIA£U W PROGRAMIE
• wiek 15-18 lat
• dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego
• dobre oceny w szkole, œrednia min. 3,0
• dojrza³oœæ emocjonalna, samodzielnoœæ
• silna motywacja do poznania nowej kultury i jêzyka
• dobry stan zdrowia.

DOKUMENTY ZG£OSZENIOWE
• kwestionariusz osobowy
• œwiadectwo zdrowia i karta szczepieñ
• opinia nauczyciela - wychowawcy i/lub anglisty
• podpisany przez uczestnika i rodziców regulamin programu
• podpisane przez rodziców przekazanie opieki nad dzieckiem
• list rodziców/ucznia do rodziny amerykañskiej
• arkusz ocen potwierdzonych przez szko³ê
• kserokopie œwiadectw szkolnych z 3 ostatnich lat
• 8 zdjêæ paszportowych “uœmiechniêtych”
• album fotograficzny rodziny/uczestnika

OP£ATY ZA UDZIA£ W PROGRAMIE
AMERYKAÑSKA SZKO£A
Uczestnicy programu s¹ umieszczani w programowo odpowiedniej klasie szko³y
amerykañskiej i realizuj¹ jej pe³ny program. Nauka w amerykañskiej szkole œredniej ma
charakter interdyscyplinarny, co oznacza, ¿e uczniowie przechodz¹ ró¿ne kursy w zakresie
nauki jêzyka, historii, geografii, literatury i nauk œcis³ych. Przedmioty s¹ nauczane na ró¿nych poziomach. Typowe przedmioty to angielski - jêzyk / literatura, matematyka, nauki
przyrodnicze (biologia, chemia,œrodowisko), historia i nauki spo³eczne, wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka, technika. Oprócz tradycyjnych przedmiotów szko³a oferuje bogaty
wybór zajêæ pozalekcyjnych zgodnych z zainteresowaniami studentów. Po zakoñczeniu roku szkolnego uczestnicy programu otrzymuj¹ oficjalne œwiadectwo szkolne ze swoich amerykañskich szkó³.

AMERYKAÑSKA RODZINA
Fundacja bardzo starannie wybiera rodziny, które
goszcz¹ studentów. Rodzina jest oceniana pod k¹tem mo¿liwoœci zapewnienia uczestnikowi bezpiecznego i wygodnego domu oraz pozytywnych wra¿eñ w trakcie pobytu. Musi ona spe³niaæ wszystkie
kryteria: spo³eczne, finansowe, moralne. Rodziny
zapraszaj¹ce studentów to reprezentanci ró¿nych
zawodów, w ró¿nym wieku, posiadaj¹cy dzieci lub
bezdzietne, tak¿e rodziny niepe³ne. Wszystkie rodziny s¹ wolontariuszami i nie otrzymuj¹ zap³aty za
goœcinê udzielan¹ studentowi. S¹ to ludzie, którzy
chc¹ dowiedzieæ siê czegoœ o studencie i jego kraju
ojczystym. Chc¹ otworzyæ dla nich serca i dzieliæ
swój dom. Z rodzin¹ je siê posi³ki, spêdza œwiêta,
uczestniczy w uroczystoœciach rodzinnych, dzieli
wspólnie obowi¹zki. Rodzina ma obowi¹zek zapewniæ studentowi miejsce do spania i nauki, codzienne wy¿ywienie oprócz lunchy w dni szkolne,
traktowaæ jak cz³onka rodziny, zachêcaæ do uczestniczenia w ¿yciu szko³y , poznawania jej kultury i
zwyczajów.

• 3.650 $ za rok szkolny
• 2.900 $ za jeden semestr
• 750 z³ op³aty biura za postêpowanie kwalifikacyjne

OP£ATY OBEJMUJ¥
• naukê w pañstwowej szkole œredniej
• zakwaterowanie i wy¿ywienie u rodziny amerykañskiej
zg³os
• amerykañskie ubezpieczenie medyczne
ze
• opiekê lokalnego koordynatora programu
5 kw nia do
• odbiór i dowóz na lotnisko w USA
ietnia
• wystawienie dokumentów wizowych do wizy J-1
• program orientacyjny po przyjeŸdzie
• poradnik uczestnika i legitymacjê
• kwartalne pisemne raporty dotycz¹ce nauki i pobytu
• ca³odobow¹ pomoc w nag³ych wypadkach oraz bezp³atny telefon pomocy w USA

