DARMOWY PROGRAM
SZKOLENIA DLA
UCZNIOW ESL/ ELL
OPANUJ J ZYK ANGIELSKI I NAUCZ
Sl OBSlUGI KOMPUTERA

Czy j yk angielski jest dla Ciebie j ykiem obcym i potrzebujesz poprawic czytanie, pisanie
i m6wienie po angielsku, aby podjc¢ nauk w szkole wy:zszej a Ibo rozpoczc¢ prac ?

Szkota Rozszerzonego Uczenia na Uniwersytecie Governors State prowadzi rekrutacj na zaj ia ESL/ ELL dla
DOROSlYCH na lntensywny Program J yka Angielskiego i Umiej nosci Komputerowych, wspierany przez Fundusz
Pomocy w Nagfych Wypadkach Gubernatora (GEERF) Departamentu Edukacji Stan6w Zjednoczonych. Ta
BEZPlATNA OKAZJA jest przeznaczona dla tych, kt6rzy chccl poprawic znajomosc j yka angielskiego i obslug
komputera, aby zapisac si na lokalncl uczelni w Illinois lub na program szkolenia zawodowego. Uczestnicy
muszijspelniac kryteria kwalifikacyjne, w tym poziomy niskich dochod6w, status pierwszego pokolenia i / lub
miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim.
OTRZYMASZ nastQJUjcJ:e BEZPlATNE uslugi:
•
•
•
•
•

300 godzin z a j ¢ w lntensywnym Programie J yka Angielskiego (IEP), w tym szkolenie z obslugi
komputera
30 godzin indywidualnych korepetycji
Darmowy laptop, kt6ry mozna zachowac po ukonczeniu Programu IEP
Dotacja WIFI na czas trwania programu
Zaj ia przyblizajcJ:e doswiadczenie na amerykanskiej uczelni (Mastering College)

DAJESZ:
• Tw6j czas na 7 godzin tygodniowo z instruktorem (wirtualnie przez Zoom), a takze elastyczne zadania w
domu
• Twoje zobowictZanie do ukonczenia programu 45-tygodniowego (dwie sesje 22.5-tygodniowe)
• Tw6j udzial w mentoringu, doradztwie i wirtualnym Domu Otwartym GSU, aby dowiedziec si o uczelni
• opcje programu

TRESC SZKOLENIA

autentyczne doswiadczenia z j ykiem angielskim i slownictwem z matematyki, gramatykct, efektywne strategie w
celu usprawnienia czytania, synteza informacji, wyrazanie si ustnie, krytyczna analiza i poprawa tekstu
pisanego. Szkolenie komputerowe b zie obejmowac poruszanie si po przegl"'arkach internetowych, aby
znalezc informacje, programy MS Office, poczta e-mail, oraz tworzenie wsp6Inych kalendarzy online. Uczestnicy
nauczij si r6wniez korzystac z Blackboard Learning Management System i zdob cl wiedz na temat
akademickich i kulturowych zasad.

Naturalizowani obywatele, stali mieszkancy (zielona karta) lub posiadajcJ:y status uchodzcy (z SSN). Jesli masz
jakies pytania aby dowiedziec si czy si kwalifikujesz, skontaktuj si z English Language Learning Dyrektor
Centrum, Akiko Ota, 708-534-3143 lube-mail aota@govst.edu.

