Nauka w Moraine Valley pozwoli
zaoszczędzić CI pieniądze!

DePaul University
USD38,410

Columbia College Chicago
USD27,309

Illinois State University
USD14,061

University of Illinois
w Chicago USD13,704

Northern Illinois
University USD12,262

Moraine Valley
USD4,356

Ostatnio prezentowane dane liczbowe; w oparciu o czesnego prowadzoną na terenie okręgu i na obszarze stanu. Źródło: collegeboard.org

ZAPYTAJMNIE
jak WCZEŚNIE

Niemal 40% rozpocząć
studentów z terenu okręgu, zainteresowanych udziałem w programie CTE Dual Credit, przybywa do Moraine Valley.

Szybka ścieżka Twojej kariery
poprzez zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach
objętych programem Dual Credit.

Jeżeli podejmiesz naukę w zakresie technologii informatycznej lub techniki motoryzacyjnej na zajęciach objętych
programem Dual Credit, wówczas zdobywając tylko kilka dodatkowych punków kredytowych będziesz mógł (mogła)
uzyskać Industry Certificate (przemysłowy tytuł zawodowy). Zapytaj swojego doradcę szkolnego jak to uzyskać.

Czy jesteście gotowi na wczesne rozpoczęcie nauki w college’u?
Uczestnictwo w organizowanych przez college Moraine Valley programach Early College
(wczesnego rozpoczęcia nauki) jest mądrą decyzją, a my jesteśmy tu po to, aby pomóc Ci
postawić każdy krok na tej drodze.
Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!
Student Success Center (studenckie centrum sukcesu)
(708) 974-5277

earlycollege@morainevalley.edu

morainevalley.edu/earlycollege
170457E

9000 W. College Parkway, Palos Hills, IL 60465-2478, USA

naukę W

COLLEGE’U!
Programy wczesnego rozpoczęcia nauki w Moraine Valley

Czym jest Early College?
Early College oznacza szczególnego rodzaju partnerstwo
zawiązane pomiędzy Twoją szkołą a college’em Moraine Valley
Community College, które pozwoli Ci na gromadzenie punktów
kredytowych już na etapie zdobywania przez Ciebie nauki w
szkole średniej. Będziesz brać udział w rzeczywistych kursach na
poziomie college'u i rozpoczniesz edukację na poziomie college'u
jeszcze przed ukończeniem szkoły średniej.
Rozpoczynając studia i dysponując już punkami kredytowymi,
zdobytymi już na etapie nauki w szkole średniej, zaoszczędzisz
na czesnym setki – a najprawdopodobniej tysiące dolarów.
Ponadto, możesz mieć więcej możliwości wcześniejszego
przejścia na wyższy poziom głównego kierunku studiów, mieć
czas na naukę za granicą lub udział w stażu, czy też studiować
na dwóch kierunkach, bez konieczności odbywania nauki w
czasie dodatkowych semestrów. A to oznacza, że zaoszczędzisz
jeszcze więcej czasu i pieniędzy!

Dlaczego dobrze jest
wybrać Early College?
Studenci decydują się na uczestnictwo w programach
Early College w Moraine Valley z kilku powodów, a w
szczególności z uwagi na:
• Uzyskiwanie oszczędności czasu i pieniędzy podczas
zdobywania stopnia licencjata
• Przyspieszenie szkolenia w celu rozpoczęcia kariery,
która nie wymaga dyplomu studiów czteroletnich.
• Odkrywanie możliwości kariery zawodowej
• Doświadczenie rygoru zajęć na poziomie college'u
jeszcze na etapie szkoły średniej
• Rozwijanie cennych umiejętności zarządzania czasem, które
można wykorzystać zarówno podczas nauki w college'u, jak
i w trakcie rozwoju przyszłej kariery zawodowej
• Przyjęcie większej odpowiedzialności za swoją edukację

A który z tych powodów najbardziej odpowiada TOBIE?
DWA SPOSOBY NA SKORZYSTANIE Z PROGRAMU
EARLY COLLEGE
Program Dual Credit

Program Dual Enrollment

Bierzesz udział w zajęciach w czasie swojego zwykłego dnia
nauki w szkole średniej

Bierzesz udział w zajęciach w Moraine Valley lub w jednym z
naszych oddziałów w Tinley Park lub w Blue Island poza dniami
swojej zwykłej nauki

Nauki pobierasz u jednego z naszych nauczycieli szkoły
średniej, którzy spełnili wymogi kwalifikacyjne nauczania na
poziomie akademickim

Nauki pobierasz u wykładowców w Moraine Valley

Oszczędzasz pieniądze – zdobywasz akademickie punkty
kredytowe za darmo lub uiszczasz obniżone czesne.

Oszczędzasz pieniądze, uzyskując swój dyplom licencjacki za
przystępne czesne w Moraine Valley.

Zdobywasz punkty kredytowe szkoły średniej i jednocześnie
punkty kredytowe na poziomie college’u.

Możesz też zdobywać wyłącznie punkty kredytowe na poziomie
college’u.

Uzyskujesz za darmo swoje podręczniki

Możesz zapisać się na zajęcia w centrum fitnessu college’u,
płacąc zredukowane stawki studenckie.

Uczysz się na zajęciach wraz uczniami z Twojej szkoły średniej.

Uczysz się na zajęciach wraz ze studentami z college’u
Moraine Valley.

Weź udział w zajęciach w ramach programu
Dual Credit możliwie wcześnie

np. w pierwszym
roku nauki

16

Minimalny wiek przystąpienia do programu Dual Enrollment

Czy te programy różnią się od kursów
Advanced Placement?
Advancement Placement (AP) są kursami, których zadaniem jest
przygotowanie uczniów do takiego zdania egzaminu doniosłego (highstakes test) np. egzaminu dojrzałości, który zademonstruje jego biegłość
w zakresie programu nauczania na poziomie college’u. Jeżeli na egzaminie
AP nie uzyskasz dostatecznie wysokiego wyniku, punktów kredytowych
nie zdobędziesz. Jednakże programy Dual Credit oraz Dual Enrollment po
pomyślnym ukończeniu kursu, pozwolą Ci zdobyć punkty kredytowe, a
więc zdobywaj je już teraz. Aby zdobyć punkty kredytowe nie będziesz
uzależniony (-a) od zdania jednego egzaminu.
Rozważ uczestnictwo w kombinacji kursów Dual Credit, Dual Enrollment
oraz AP. Będziesz mógł (mogła) wstąpić do college’u z niemal roczną pulą
punktów kredytowych, i będziesz na dobrej drodze do zdobycia stopnia
naukowego lub dyplomu znacznie szybciej.

Moraine Valley to
wspaniały następny
krok po szkole średniej.
Niezależnie od tego, czy planujesz zdobyć tytuł
licencjata, czy też chcesz odbyć szkolenie w celu
szybkiego wejścia na rynek pracy, Moraine Valley
oznacza dobry sens finansowy i edukacyjny.

Przeniesienie jest łatwe, a pobyt tu
będzie stanowił wspaniały okres w
Twoim życiu.
• Bierzesz udział w tych samych kursach edukacji ogólnej,
w których byś uczestniczył(a) w szkole czteroletniej, lecz
za dużo mniejsze pieniądze.
• Oszczędzasz dodatkowo, nie płacąc za pokój i wyżywienie.
• Naukę odbywasz w małych grupach i masz duże
możliwości bywania w ponad 40 klubach studenckich.

Astronomia
Technika motoryzacyjna
Biologia
Komputerowo wspomagane
projektowanie
Sztuki kulinarne
J. angielski
Elektronika
Technologia informatyczna
Matematyka
Terminologia medyczna

A o to kilka przykładów
zajęć w ramach programu
Dual Credit, w których i
TY możesz uczestniczyć!
Odwiedź Twojego doradcę szkolnego i dowiedz się, co
oferuje Twoja szkoła średnia.

