
Szkoła ICC Hawaii - Honolulu

• szkła  znajduje  się  na  10  piętrze  w  Ala  Moana  Pacific
Center  w  samym  sercu  Honolulu  z  przepięknym
widokiem na  dolinę Manoa i plażę Ala Moana

• doskonałe  wyposażenie  klas  oraz  miejsce  do relaksu  i
bufet

• nowoczesne  metody  nauczania  oparte  na  wieloletnim
doświadczeniu  z  naciskiem  na   na  interakcję  podczas
zajęć

• doskonały mix międzynarodowy podczas lekcji,  nauka w
klasach zwykle 8 osobowych 

• szkoła od 1998 r przygotowuje kursantów do egzaminów
Cambridge  English,  jest  również  oficjalnym  ośrodkiem
Cambridge English Language Assessment

• dobrze  wykwalifikowana  i  doświadczona  kadra
nauczycielska

• szkoła  posiada  międzynarodowe  certyfikaty  i
akredytacje 

• oficjalna  akredytacja  German  institution  of
Bildungsurlaub, w szkole można uczyć się również języka
niemieckiego 

• możliwość  nauki  innych  języków  obcych  w  tym  m.in:
francuski,  włoski,  portugalski,  hiszpański  i  rosyjski  ,
oferowane kursy spełniają wymogi kursów dla  potrzeby
personelu rządowego USA 

• szeroka  oferta  kursów  języka  angielskiego  w  tym
przygotowanie do egzaminów, kursy specjalistyczne dla
nauczycieli, kursy dla dzieci i młodzieży i kursy rodzinne

• wyjątkowo szeroka oferta programu zajęć po lekcjach 
• różne opcje zakwaterowanie dostosowane do wymagań

każdego kursanta 
• 1 lekcja 55 minut



Oferowane kursy 

Kurs ogólny standardowy English for Communication
Kurs  ogólny  przeznaczony  jest  dla  tych  uczestników,  którzy  chcą  opanować  praktyczne  wykorzystanie  czterech
umiejętności (czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie) w codziennych sytuacjach. Nauka opiera się na uznanych na
całym świecie programach, takich jak przygotowanie angielskiego egzaminu Cambridge University. Wysoce skuteczna
metoda komunikacji zapewnia, że kursanci  nie tylko uczą się podstaw języka angielskiego, ale także uczą się mówić po
angielsku z pewnością!

• Minimalny wiek uczestników: 18 lat
• Międzynarodowe grupy
• Wszystkie poziomy zaawansowania
• Liczba osób w grupie zwykle 8  
• Liczba lekcji w tygodniu 16 

zajęcia  od  8:30  do  12:30  uczniowie  na  poziomie  High
Intermediate & Advanced 
zajęcia od 13:00 do 17:00 uczniowie na poziomie Beginner* &
Intermediate 

* Lekcje dla początkujących  Beginner oferowane są dla kursantów z  podstawową znajomością alfabetu angielskiego, podstawowego słownictwa i
podstawowych umiejętności  komunikacyjnych.  Dla osób zupełnie początkujących oferowane są  prywatne lub dodatkowe lekcje  za dodatkową
opłatą.

Kurs ogólny intensywny 20 lekcji w tygodniu z dodatkowymi 4 zajęciami w tygodniu (wiza F1) Full Time 
Dodatkowe zajęcia fakultatywne są  oferowane dwa razy w tygodniu  w celu uzupełnienia  podstawy programowej.
Dodatkowe zajęcia  rozszerzają  podstawowy program nauczania  języka angielskiego,  w tym potrzeby komunikacji  i
zapewniają więcej możliwości mówienia i używania języka. Wybór tematyki zajęć dodatkowych uzależniony jest od
poziomu znajomości  języka.  Przykładowe tematy to:  Communication for Everyday Situations,  English for Travelers,
Listening – Understand more of what you hear,  Job, History & Culture of Hawaii, English for working  in Tourism and
Hospitality, English for TOEIC and other standardized tests.

Przykładowy program zajęć poniżej. 

Zajęcie indywidualne 
Lekcje indywidualne to gwarancja bardzo szybkich postępów w nauce. To idealne dopasowanie tematyki programu do 
potrzeb ucznia. 
Lekcje indywidualne można wybrać jako opcję dodatkową do każdego kursu. 



Kursy przygotowujące do egzaminów FCE, CAE, CPE
Szkoła  jest  oficjalnym  ośrodkiem egzaminacyjnym.  Przygotowanie  do
każdego egzaminu. Możliwość nauki Part - time 16 lekcji w tygodniu lub
Full - time 20 godzin w tygodniu. 

Kursy w wybranych terminach o szczegóły zapytaj doradcę JPEdukacja 

Kursy rodzinne 
Szkoła oferuje również kurs dla dzieci w wieku 6-12 lat i nastolatków w wieku 13-17 lat w terminach 14.01-8.02  i
22.07-23.08. Kursy dla dzieci i młodzieży w tym samym budynku, co kursy dla dorosłych. Dzieci mają zapewnione nie
tylko lekcje w godzinach 9:00-12:00, ale również program zajęć pozalekcyjch w godzinach 13:00-16:00. Rodzice mogą
uczestniczyć w lekcjach od 9:30 do  11:30  pon, śr, pt (6 lekcji w tygodniu). To doskonała oferta dla osób chcących
spędzić fantastyczne i praktyczne wakacje na Hawajach ze swoimi dziećmi.

Oferowane zakwaterowanie

Rodzina goszczące 

Życie  z  rodziną  goszczącą  pozwala  studentom  codziennie  ćwiczyć  język  angielski  i  poznać  kulturę  amerykańską  i
hawajską.  Uczniowie  mieszkają  w  pokoju  jednoosobowym  i  mają  oferowane  śniadanie  i  kolację  (samodzielnie
przygotowywane) lub bez posiłków. Wszystkie domy znajdują się w pobliżu przystanków autobusowych, co ułatwia
transport do szkoły. Zamówienie transportu z i na lotnisko przy zakwaterowaniu u rodzin goszczących jest obowiązkowe
koszt 140 USD.

Rezydencja Waikiki Vista 

Nowowyremontowana rezydencja zlokalizowana zaledwie 15 od słynnej na całym
 świecie plaży Waikiki. Oferuje nowe meble, całodobową ochronę oraz  nowoczesne 
udogodnienia. Ta niedroga i bezpieczna rezydencja studencka sprzyja społecznemu 
trybowi życia kursantów.  

• wspólne pokoje / mieszkania max 4 osobowe 

• każde mieszkanie z aneksem kuchennym i łazienką 

• ręczniki

• na miejscu cafeteria 



Rezydnecja ICC Hawaii's 

Mieszcząca się w samym sercu Waikiki, w pobliżu wielu sklepów, restauracji i klubów
nocnych. 10 minut spacerem do słynnej na całym świecie plaży Waikiki. Całe 7 piętro
dostępne tylko dla uczestników kursów szkoły.
Do  dyspozycji  mieszkańców  basen,  jacuzzi,  sauna,  siłownia,  miejsce  na  grilla,  sklep
spożywczy i pralnia na monety. 15 minut jazdy autobusem od szkoły 

• pokoje typu studio 1 lub 2 osobowe 

• każdy pokój z balkonem, łazienką i wyposażoną kuchnią 

• ręczniki, suszarka do włosów i żelazko są wliczone w cenę

Rezydencja Aloha Drive (min 4 tyg pobytu)  
Zlokalizowana na Waikiki.  Wspólny dom zapewni Ci  wszystko,  czego potrzebujesz,  mieszkając na Hawajach.  Dzięki
niewielkiej  odległości  do  wielu  sklepów,  restauracji  i  plaży,  Aloha  Drive  Student  Housing  zapewni  Państwu
niezapomniane wrażenia, żyjąc w zaciszu raju.  Ze względu na międzynarodowe środowisko, to także doskonała okazja
na zawarcie przyjaźni z obcokrajowcami oraz poznania różnic kulturowych.

• pokoje  1 lub 2 osobowe (niektóre z łazienkami)

• wspólna kuchnia 

• pralnia na miejscu 

Hotele 
Jeśli cenisz sobie niezależności możesz wybrać zakwaterowanie w hotelu lub pensjonacie. Możemy zorganizować taką
opcję zakwaterowania w bliskiej odległości od szkoły – o szczegóły zapytaj w JPEdukacja.

Program zajęć dodatkowych 

Szkoła organizuje dla swoich uczniów szereg atrakcji. To doskonała  możliwość poznania i zdobycia wiedzy na temat
Hawajów,  nawiązując  przyjaźnie  z  uczniami  z  całego  świata.  Będziesz  mieć  okazję  do  wędrówki  po  ukrytych
wodospadach, surfowania po wybrzeżu Oahu, nauki hula lub grillowania podczas zachodu słońca. Przykładowe zajęcia
pozalekcyjne poniżej. Uwaga niektóre atrakcje dostępne za dopłatą i tylko w wybranych terminach. 



Pływanie z delfinami 

To jedna z największych atrakcji Hawaii. Będziesz mógł odkrywać obfite życie morskie na
Hawajach i pływać wraz z delfinami, honus (Hawajskimi morskimi żółwiami) i innymi 
egzotycznymi morskimi stworzeniami. To naprawdę niesamowite doświadczenie, 
koniecznie do zrealizowania na Hawajach.

Lekcje Hula

Podczas nauki na Hawajach zawsze jest fajnie i ciekawie dowiedzieć się więcej o kulturze
hawajskiej. Dowiedz się jak tańczyć hula od  dobrze znanej Kumu Hula (nauczyciel 
tańca). Lekcje są otwarte zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet i oferują instrukcje krok po 
kroku dotyczące ruchu i formy. 

Surfing

Hawaje to jedna z najlepszych i najbardziej znanych lokalizacji na świecie do surfowania. 
Surfowanie po falach to zdecydowanie sposób na zwieńczenie przygody tutaj na wyspie.
Wyszkoleni i profesjonalni instruktorzy zapewnią pomoc, której potrzebujesz, aby 
poprawić pozycje lub stanąć na desce po raz pierwszy. 

 Festiwale Oahu

Festiwale  Oahu podkreślają wielokulturowe dziedzictwo i zwyczaje związane z wyspą. 
Zwiedzający i mieszkańcy mogą zanurzyć się w głębokich tradycjach wyspy, gdy 
uczestniczą w uroczystościach różnorodnych ludzi na Hawajach, energetycznych 
koncertach, pokazach sztuki lub kulinarnych wydarzeniach z udziałem najlepszych 
szefów kuchni na wyspie.

Yoga 

Zajęcia Yogi w budynku szkoły, bezpośrednio po lejcach

I wiele wiele innych atrakcji ….

Podróż / transfer z i na lotnisko 

Szkoła organizuje transport z i na lotnisko. Cena transportu uzależniona jest od wyboru zakwaterowania. 

Koszt transportu z / na lotnisko dla osób zakwaterowanych: 
u rodzin goszczących i w ALOHA DRIVE 140 USD (w dwie strony) 
w rezydencjach szkolnych 85 USD (przylot) 


