
ICC Hawaii Honolulu
Kids Program 6-12 lat 

Teens Program 13-17 lat 
ośrodek czynny 22.07-23.08.2019

• fantastyczne wakacje w grupie międzynarodowych przyjaciół z 24h
godzinną opieką 

• nauka  w  nowoczesnym  Ala  Moana  Pacific  Center  1585  Kapiolani
Boulevard, 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
• szkoła od 1998 r przygotowuje kursantów do egzaminów Cambridge

English,  jest  również  oficjalnym  ośrodkiem  Cambridge  English
Language  Assessment,  dla  dzieci  i  młodzieży  możliwość
przygotowania i zdawania egzaminu YLE Cambridge Young Learners
English Testes 

• osobny program nauczania i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 6-12 lat i nastolatków 13-17 lat 
• program  nauczania  dla  dzieci  opiera  się  na  Cambridge  Young  Learner  Exam,  zapewniając  twórcze,

interaktywne działania, ćwiczenie wszystkich umiejętności językowych
• program nauczania dla nastolatków opiera się na serii National Geographic Impact, która pozwala wykorzystać

praktyczne umiejętności językowe poprzez realizację licznych projektów, teksty i materiały wizualne National
Geographic budują motywację uczniów do nauki oraz  poszerzają wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości,
wzbudzają w słuchaczach ciekawość i pozwalają lepiej rozumieć świat.

• dobrze wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska
• szkoła posiada międzynarodowe certyfikaty i akredytacje 
• wyjątkowo szeroka oferta programu zajęć po lekcjach 
• możliwość organizacji programu rodzice + dzieci
• 1 lekcja 55 minut



Oferowane kursy 

Kurs językowy dla dzieci 6-12 lat 
Program nauczania oparty na a Cambridge Young Learner Exam to wysoce skuteczna metoda komunikacji zapewnia, że
najmłodsi  kursanci  nie  tylko  uczą  się  podstaw  języka  angielskiego  i  nabierają  pewności  językowych  ale  również
doskonale się przy tym bawią. 
UWAGA dzieci do 10 roku życia mogą uczestniczyć w kursie tylko mieszkając z opiekunami/rodzicami. 

• Międzynarodowe grupy
• Wszystkie poziomy zaawansowania
• Liczba lekcji w tygodniu 15

zajęcia od 9:00 do 12:00 przykładowy program zajęć poniżej
w  każdym  tygodniu  pobytu  realizowana  jest  inna  tematyka
zajęć

Kurs językowy dla nastolatków 13-17 lat 

Program nauczania oparty National Geographic Impact, która prezentuje praktykę języka angielskiego poprzez działania
i projekty pozwalające nastolatkom stać się aktywnymi uczestnikami procesu uczenia się. Nastolatki mają możliwość
praca  w  grupach  i  i  realizować   projekty,  które  rozwijają  umiejętność  współpracy  i  skutecznej  komunikacji  z
rówieśnikami z całego świata. 

• Międzynarodowe grupy
• Wszystkie poziomy zaawansowania
• Liczba lekcji w tygodniu 15

zajęcia od 9:00 do 12:00 przykładowy program zajęć poniżej
w  każdym  tygodniu  pobytu  realizowana  jest  inna  tematyka
zajęć



Zakwaterowanie

Rodzina goszcząca
Życie z rodziną goszczącą pozwala codziennie ćwiczyć język angielski i poznać kulturę amerykańską i hawajską. Dzieci i
młodzież mieszkają w pokoju 1 osobowym i mają zapewnione 3 posiłki dziennie. 
Dzieci w wieku 10-12 lat mają zapewniony codzienny transport do i ze szkoły. Nastolatki 13-17 lat mogą podróżować
samodzielnie autobusem. Wszystkie domy znajdują się w pobliżu przystanków autobusowych.
Wszystkie rodziny goszczące zostały są starannie dobrane i każdy uczestnik kursu ma zapewnioną opiekę ze strony
szkoły 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Program zajęć dodatkowych

Zajęcia  pozalekcyjne to doskonała  okazja  do zabawy,  nawiązywania  nowych międzynarodowych przyjaźni  i  przede
wszystkim praktycznego wykorzystania umiejętności językowych. Pobyt na Hawajach, to nie tylko  plażowanie i relaks
ale również szansa do odwiedzenia muzeów oraz poznania kultury i historii wyspy. 
Wszystkie  zajęcia  pozalekcyjne  prowadzone  są  przez  doświadczonych  opiekunów.  Dzieci  i  młodzież  mają  osobny
program zajęć. 

Program zajęć dla dzieci 6-12 lat  lato 2019 



Program zajęć dla nastolatków 13-17 lat  lato 2019 

Podróż / transfer z i na lotnisko 

Szkoła organizuje transport z i na lotnisko koszt  140 USD (w dwie strony) 


