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MAGÁN KÖZÉPISKOLÁK
AZ USA-BAN
14-20 éveseknek
A program alternatívát jelent az elõbbiekben
részletezett USA állami középiskolai programhoz
képest.
Amerikai partnerünk 1988 óta több, mint 3000 külföldi
diákot helyezett el magán középiskolákban. Partnerünk
szoros napi kapcsolatban áll a gondosan kiválogatott
intézményekkel.
A kiválasztásnál alapvetõen a következõkre figyelnek:
Legyen magas színvonalú az oktatás (kiscsoportok, a
tanórán kívüli foglalkozások nagy választéka).
Nagyon fontos, hogy az iskolák egyénileg is
foglalkozzanak a diákokkal, és legyenek felkészülve a
külföldi diákok speciális igényeire.
Minden, a programban ajánlott iskola teljesíti a fenti
kritériumokat, ugyanakkor megõrzi sajátos, egyéni
karakterét is. Több iskola ajánl angol mint idegen nyelv
(ESL) oktatást, míg mások már az érkezéskor
megkövetelik a megfelelõ nyelvi tudásszintet.
Jelenleg a következõ típusú iskolákat lehet
választani:
1. Katolikus iskolák - szállás családoknál vagy
bentlakással
(A katolikus iskolákba más felekezethez tartozókat is
várnak.)
2. Magániskolák, szállás családoknál
3. Bentlakásos magániskolák
Helyszínek: mindenhol az USA területén
Iskolaév:
Az amerikai középiskolákban az elsõ félév általában
augusztus közepén, a második január közepén
kezdõdik.
Szállás:
a választott iskolától függõen vagy családoknál vagy
kollégiumi bentlakással.

A családok az iskola közelében találhatók, gyakran
gyermekük is ugyanabba az iskolába jár. A
kollégiumban általában kétágyas szobákban történik az
elhelyezés.
A kint töltött iskolai félév vagy tanév után itthon
különbözeti vizsgával magasabb osztályban
folytathatók a hazai középiskolai tanulmányok, de
vannak diákjaink, akik inkább az évismétlés mellett
döntenek. (Erre lehetõség van.)
A jelentkezés feltételei:
A programon részt vehet:
- aki 14-18 éves korú,
- legalább közepes eredménnyel tanul,
- legalább két évet tanult már angolul,
- egészségi állapota megfelelõ.
Jelentkezési határidõ:
Május 31. - a szeptemberében induló félévre vagy
tanévre;
November 15.- a következõ januárjában induló félévre;
Árak:
(oktatás, szállás, ellátás, biztosítás, a BIG BEN
ügyintézése)
1. Katolikus iskolák - szállás családoknál vagy
bentlakással
5 hónap: 7.500,-USD-tól , 10 hónap: 11.900 USD-tól
2. Magániskolák – szállás családoknál
10 hónap 17.000 USD-tõl (ösztöndíjjal az ár 11.500
USD-ig csökkenhet )
3. Bentlakásos magániskolák
5 hónap: 12.000,-USD-tól 16.000,-USD-ig
10 hónap: 19.000,-USD-tól 28.000,-USD-ig
Az USD-ban megadott összegek napi árfolyamon,
forintban fizethetõk.
Az árban nincsen benne az oda-visszaút költsége és a
vízumdíj.
Az amerikai iskolarendszerrõl további részletek az
USA állami középiskolákkal foglakozó oldalon.
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