
Teaching 
English 
in Poland
Nauka angielskiego na letnich obozach 
- amerykańscy wolontariusze w akcji!



 

Teaching English in Poland 
(TEIP) 
- co robimy?

TEIP to program nauki języka angielskiego organizowany przez Fundację 
Kościuszkowską Polska i Fundację Kościuszkowską w Nowym Jorku.  
W ramach programu amerykańscy wolontariusze przyjeżdżają  
na wybrane obozy wakacyjne w całej Polsce uczyć dzieci angielskiego  
i przybliżać im amerykańską kulturę podczas sportowych, artystycznych 
i kulturalnych zajęć.

Przez dwa letnie tygodnie dajemy możliwość doskonalenia języka  
angielskiego pod okiem doświadczonych amerykańskich nauczycieli  
w formule warsztatowej, w małych grupach. Na każdym obozie  
jest kilkunastu wolontariuszy, nad którymi czuwa lider odpowiadający  
za sprawny przebieg programu. Nauczyciele, przy wsparciu asystentów, 
prowadzą interaktywne zajęcia, które pomagają polskiej młodzieży  
wzbogacać słownictwo związane z kulturą, historią, geografią, zwyczajami 
i tradycjami USA. Najważniejsze to móc “zanurzyć się” w języku  
- pozwolić sobie na swobodę w komunikacji i przełamać bariery  
w mówieniu. Nie ma na to lepszej metody niż codzienne spotkania  
z native speakerami. 

Śpiewanie amerykańskich klasyków rocka z gitarą przy ognisku?  
Mała wakacyjna produkcja papieru i wydanie własnej książki  
na papierze czerpanym? Nauka amerykańskich tańców,  
gry na ukulele? A może wspólne gotowanie amerykańskich  
i polskich specjałów? Udział w programie TEIP to prawdziwa  
przygoda i ani jednego dnia nudy! 



 

Jak dzielimy się  
zadaniami?

Organizacja TEIP wymaga sporo wysiłku - zwłaszcza, że nasz zespół  
pracuje po dwóch stronach oceanu. Tak dzielimy się obowiązkami  
na różnych etapach projektu:

Kontaktowanie  
amerykańskich  
wolontariuszy  
z polskimi  
organizatorami obozów

Rekrutacja  
uczestników  
obozu (dzieci  
w wieku szkolnym)  
oraz grupy polskich 
wychowawców,  
najlepiej nauczycieli 
angielskiego

Rekrutacja: wybór 
liderów obozów oraz 
wolontariuszy, którzy 
przyjadą  
do Polski

Wybór  
i przygotowanie miejsc, 
w których odbędą się 
obozy

Wzięcie udziału  
w szkoleniu  
z amerykańskimi  
liderami i zespołem 
Fundacji  
Kościuszkowskiej Polska

Przygotowanie  
atrakcyjnych,  
interaktywnych  
zajęć dla uczestników  
obozów

Organizacja szkoleń  
i webinariów  
dla polskich  
i amerykańskich liderów

Zapewnienie noclegu  
i odpowiednich  
warunków do nauki dla 
dzieci oraz kadry z Polski 
i ze Stanów

Obecność liderów  
na szkoleniu w Polsce

Dbanie o jakość  
projektów  
prowadzonych  
podczas obozów

Zorganizowanie  
przyjazdu Amerykanów  
na obóz oraz  
kilkudniowej  
wycieczki już po obozie, 
która przybliży  
wolontariuszom  
polską kulturę i region, 
który odwiedzili

Organizacja  
przylotu do Polski i…

...dzielenie się  
z dziećmi wiedzą  
i dobrą energią  
podczas wakacji!

Przygotowanie 
publikacji o nauczaniu  
angielskiego  
w warunkach  
obozu letniego

Dbanie o to, aby  
wolontariusze czuli się 
jak u siebie w domu, 
mieli dostatecznie dużo 
okazji do poznawania 
polskich obyczajów  
i kultury, odpowiednie  
pomoce dydaktyczne 
oraz wsparcie w realizacji 
projektów

AMERYKAŃSKI ZESPÓŁ TEIP 
(koordynator liderów wraz z The Kosciuszko Foundation Inc. oraz wolontariusze)

FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA POLSKA

POLSCY ORGANIZATORZY OBOZÓW  
(szkoły, instytucje kulturalne, organizacje społeczne)



 

Jak wygląda nasz rok  
w TEIP?

rekrutacja amerykańskich wolontariuszy - liderów 
obozów, nauczycieli i ich asystentów, oraz wybór 
polskich organizatorów obozów
 

poznajemy się - spotkania liderów amerykańskich  
i polskich zespołów na wspólnych warsztatach
 

podpisanie umów z polskimi organizatorami,  
przygotowania do obozów
 

przyjazd Amerykanów, intensywna nauka  
angielskiego, zajęcia sportowe, artystyczne,  
wycieczki, rozmowy… czyli to, o co chodzi w TEIP

TEIP w liczbach

program TEIP działa od 1991 roku - to już 28 lat
 
blisko 150 zorganizowanych obozów w całym kraju
 
tysiące amerykańskich wolontariuszy, którzy odwiedzili Polskę
 
2 980 234 wspólnie zaśpiewanych piosenek,  
 
145 000 upieczonych ciast,  
 
20 kowbojskich kapeluszy w prezencie od amerykańskiego nauczyciela,  
 
4 połamane gitary i  
 
37 zgubionych rękawic bejsbolowych :)

listopad  
- luty: 

marzec  
- kwiecień: 

maj: 

czerwiec  
- sierpień: 



Kim jesteśmy?
 
The Kosciuszko Foundation Inc.
 
Fundacja powstała w 1925 roku w Nowym Jorku. Od prawie 
stu lat udziela stypendiów młodzieży i naukowcom z Polski  
i USA. Prowadzi działalność informacyjną i popularyzatorską 
w zakresie dziejów kultury i nauki polskiej, organizując  
wystawy, koncerty i konkursy. Promuje polską sztukę  
za granicą. Upamiętnia postać Tadeusza Kościuszki  
- wybitnego generała, powstańca, przywódcy - polskiego 
emigranta w Ameryce.

Fundacja Kościuszkowska Polska
 
Fundacja działa od 2010 roku. Wspiera intelektualną,  
naukową i kulturową wymianę pomiędzy Polską a Stanami 
Zjednoczonymi. Organizuje wydarzenia kulturalne  
i współorganizuje wyjazdy naukowców i artystów na stypendia 
oraz przyjmowanie studentów amerykańskich. Organizuje 
konkursy i uczestniczy w wyborze laureatów nagród  
The Kosciuszko Foundation dla wybitnych lekarzy  
(Nagroda Bohdana i Zygmunta Janczewskich)  
i naukowców (FameLab). Dba o naszą wspólną,  
polsko-amerykańską historię.

 

Dowiedz się więcej na:  
www.thekf.org
facebook: @FKPoland, @thekf.org




