Informacje dla rodzin goszczących
Wprowadzenie
Tutaj dowiecie się o ogólnych wymaganiach rodziny goszczącej. W niektórych
przypadkach mogą się pojawić szczególne wymagania, które będą omawiane i
negocjowane indywidualnie.
Chcą Państwo zostać rodziną goszczącą?
Co jest dla tego potrzebne:
1. Przeczytać informacje dla rodzin goszczących.
2. Upewnić się, że Państwa dom/mieszkanie jest w odległości nie więcej niż pół
godziny jazdy do szkoły komunikacją miejską.
3. Wysłać drogą mailową:
- wypełniony kwestionariusz,
- zdjęcie wszystkich członków rodziny (najlepiej razem na jednym zdjęciu),
- zdjęcie pokoju dla lektora,
- zdjęcie łazienki i toalety.
Sprawdzanie domu/mieszkania
Kontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub mailowo, wybieramy dogodny czas
na wizytę w domu. Jest to ostatni etap i zwykle wizyta koordynatora trwa najdłużej
30-40 minut. W tym czasie, koordynator prowadzi krótką dyskusję, wywiad z
członkami rodziny i zwiedzanie domu/mieszkania. Pożądana jest obecność
wszystkich członków rodziny.
O naszych lektorach
Lektorzy programu "Little America" przyjeżdżają do nas z różnych stanów USA i
Kanady. Są w wieku 18-28 lat. To jest młodzież i celem ich przyjazdu jest nauczanie
języka angielskiego dzieci od 3 do 12 lat. Lektorzy są także zainteresowani kulturą
Polski, tradycjami. Jednym z dodatkowych motywów ich przyjazdu jest możliwość
podróżowania. Okres pobytu w Polsce zwykle zależy od semestru: jesienny – ok.4
miesiące, letni – ok.5 miesięcy. Lektorzy są starannie wyselekcjonowani do programu
przez amerykańskich partnerów International Language Programs, Inc., którzy
prowadzą szkolenia w zakresie metodologii nauczania.
Kontakty z lektorami przed ich przybyciem
Jeśli Państwo się zgadzają na rolę rodziny goszczącej, otrzymują Państwo od nas
informacje o lektorze, który będzie z Państwem mieszkać: wiek, płeć, informacje o
zainteresowaniach, rodzinie etc. Możemy podać te informacje tylko w dniu przyjazdu.
Czas pobytu
Bardzo się spodziewamy, że Państwo przygarną lektora, jako członka rodziny, biorąc
pod uwagę jednak, że jest to osoba dorosła. Oznacza to, że mogą Państwo zaprosić
lektora do udziału w wydarzeniach rodzinnych. Ale może się zdarzyć, że lektor na ten
czas będzie miał inne plany. Harmonizacja planów jest zawsze możliwa i wzajemne
poszanowanie zainteresowań przyczyni się do stworzenia przyjaznej atmosfery
domowej.

Przyjazd / wyjazd
Informujemy rodzinę goszczącą o dacie i godzinie przybycia lektora. Z reguły
spotykamy lektora na lotnisku, a następnie autobusem doprowadzamy do miejsca
zamieszkania. Jeżeli mają Państwo ochotę poznać lektora wcześniej na lotnisku i
zabrać go do domu, możemy poinformować Państwa,kiedy samolot ląduje.
Odjazd jest również zorganizowany przez szkołę. Ale bardzo często rodziny już mają
na tyle fajne relacje z lektorami, że wolą odwieźć ich na lotnisko samodzielnie.
Dzień przyjazdu i pierwsze dni
Oczekujemy od Państwa ciepłego serdecznego spotkania i przyjęcia lektora do jego
nowej rodziny. Prosimy nie planować zbyt dużo w dniu przyjazdu: lektorzy po wielu
godzinach lotu są zmęczeni. Niektórzy lektorzy są pełni energii
, więc bądźcie
elastyczni i działajcie według okoliczności.
Prosimy zaopiekować się lektorem w pierwszych dniach jego / jej pobytu, ponieważ
pierwsze wrażenia są niezwykle ważne dla dalszych relacji. Można urządzić pokój
lub przygotować obiad, zaplanować wspólne spędzanie czasu. Pamiętajcie, że
lektorzy zazwyczaj nie mówią po polsku. Może on / ona będzie chciał / a pokazać
zdjęcia swojej rodziny, domu, przyjaciół. W ten sposób dąży do nawiązania
przyjaznych stosunków. Nawet jeśli nie jest to dla Państwa pierwsze doświadczenie
jako rodziny goszczącej, prosimy o cierpliwość.
Okolice
Zadaniem rodziny przyjmującej jest zaznajomienie lektora z obszarem zamieszkania
i komunikacją miejską, z której będzie korzystał, aby dostać się do szkoły. Zwykle
prosimy rodzinę goszczącą dzień po przybyciu lektora pojechać z nim komunikacją
miejską do szkoły, a także nauczyć jak wrócić do domu na własną rękę. Konieczne
jest również poinformowanie lektora o numerach autobusów oraz tramwajów i ich
harmonogramie ruchu (np. aplikacja JakDojadę), które może on wykorzystać, a także
nazwach przystanków. Pożądane jest dostarczenie lektorowi mapy z kierunkiem
dom-szkoła i dom-centrum, a na odwrocie napisać swój adres, numer telefonu. Jest
to konieczne w przypadku lektor się zgubi. Podobne informacje mogą być nadane w
formie elektronicznej.
Pomoc w przystosowaniu się do życia w Polsce.
Zaangażujcie lektora w działalność rodzinną, szybciej poczują się komfortowo w
Polsce zapoznając się z tradycjami, kulturą.
Pomóżcie lektorowi zrozumieć zasady Państwa domu. Poświęćcie trochę czasu na
omawianie tych zasad. Niektóre rodziny tworzą zestaw reguł domowych. Mogą to być
zalecenia dotyczące korzystania z części wspólnych, pomóc w sprzątaniu ze stołu po
jedzeniu, myciu naczyń, czyszczeniu swojego pokoju. Prosimy również o wysłanie na
maila szkoły kopii tych zasad. Zaleca się przedstawianie zasad co najmniej dzień lub
dwa po przybyciu lektora. Zasady są obowiązkową częścią zapoznania lektora z
Państwa domem/mieszkaniem dla komfortowego współżycia.
Wspólne obszary
Proszę nauczyć lektora korzystać z prysznica, umywalki i WC (w jego kraju mogą być
inne systemy), a także zapewnić im środki do sprzątania po sobie. Pokażcie, gdzie

znajduje się śmietnik. Jeśli macie wodomierz, poinformujcie go, że może być
konieczne ustalenie terminu korzystania z prysznica (prosimy dać na to co najmniej
10 minut). W niektórych rodzinach istnieje tradycja, że każdy członek rodziny ma
ręcznik innego koloru. Prosimy wyjaśnić to lektorowi.
Dobrze by też było omówić rozkład korzystania z prysznica, żeby nie było tak, że
lektor zajmuje łazienkę w chwili, gdy ktoś w rodzinie powinien się zbierać do szkoły
lub pracy.
Wymiana pieniędzy
Prosimy pomóc lektorowi znaleźć kantor i bankomat w pierwszych dniach jego
pobytu. Powiedzcie mu, gdzie w domu może przechowywać pieniądze.
Ubezpieczenie Zdrowotne
Wszyscy lektorzy mają ubezpieczenie zdrowotne, które zakupili przed przybyciem do
Polski. Niemniej jednak, we wszystkich przypadkach leczenia w placówkach
medycznych płacą gotówką, a zwrot otrzymują w USA tylko po powrocie. Aby to
zrobić, muszą mieć fakturę sporządzoną wg przyjętych norm w kraju. Jeśli w
przypadku złego samopoczucia kupują leki (lub kupuje rodzina goszcząca), płacą
samodzielnie. W przypadku poważnych problemów ze zdrowiem prosimy
natychmiast skontaktować się z lokalnym koordynatorem (533 101 094 - Diana)
Pokój lektora
Wskazane jest zapewnienie lektorowi osobnego pokoju z wygodnym łóżkiem (w tym
z pościelą, kołdrą i poduszką), stołu z wygodnym oświetleniem oraz szafy na ubrania
i rzeczy. Możliwe jest również zamieszkanie lektora w pokoju z dzieckiem tej samej
płci.
Wyżywienie
Rodzina goszcząca powinna oferować śniadanie i kolację lektorowi. Obiad w dni
powszednie gwarantuje szkoła. W weekendy rodzina goszcząca oferuje trzy posiłki
dziennie. Wskazane jest zaoferowanie lektorowi lekkie śniadanie europejskie oraz
pełnowartościową, ciepłą kolację. Pożądane jest, aby rodzina i lektorzy dogadali się
co do czasu kolacji w taki sposób, aby mieli wspólny posiłek.
Upewnijcie się, że lektor czuje się swobodnie przy stole. Bardzo ważne jest, aby
zawsze była woda pitna. Jeśli w domu jest używany filtr, poinformujcie lektora o tym i
wyjaśnijcie, jak go używać. Jest również zalecane, aby owoce i słodycze były również
dostępne w domu dla lektora. Pokażcie lektorowi, gdzie są przechowywane te
słodycze, ponieważ czasami nieśmiałość nie pozwala im samodzielnie się
częstować.
Zalecamy zabranie lektora do sklepu podczas dokonywania zakupów produktów
(przynajmniej raz), aby pokazał, co chce na śniadanie lub kolację. Niektóre rodziny
wolą, aby lektorzy przygotowywali własne śniadanie z produktów dostarczonych
przez rodzinę. W takim przypadku musicie najpierw upewnić się, że znają te produkty
i wiedzą, jak je ugotować.
Jeśli rodzina z jakiegoś powodu nie może być w domu w trakcie kolacji, wtedy ona
powinna zabezpieczyć kolacją lektora (najlepiej zostawić coś do zjedzenia lektorowi
w lodówce).
W żadnym przypadku nie wolno oferować lektorom alkohol.
Czasami można zaprosić lektora do zorganizowania wieczoru kuchni narodowej i
wspólnego gotowania.

Język
Lektorzy nie mówią po polsku, a zatem jedynym językiem komunikacji w domu jest
angielski. Można jednak zaoferować lektorowi nauczyć się niektórych zwrotów lub
słów w swoim własnym języku. Przyjmują to z zachwytem, a wzajemna wymiana
wiedzy sprzyja zbliżeniu i tworzeniu ciepłego i przyjaznego klimatu.
Klucze od domu/mieszkania
Zwykle prosimy rodziny o komplet kluczy dla lektora. To uwalnia od potrzeby zawsze
być w domu, kiedy lektor wraca do domu.
Pranie
Konieczne jest zapewnienie zmiany pościeli co najmniej dwa razy w miesiącu. Można
nauczyć lektora, jak ścielą pościel w Państwa rodzinie i poprosić go, aby to robił.
Proszę poinformować lektora o zasadach sprzątania w rodzinie i dostarczyć mu
niezbędne narzędzia (odkurzacz, miotła itp.)
Rodzina goszcząca powinna zapewnić lektorowi możliwość prania rzeczy osobistych
lub zaoferować mu ubrania. Jeśli wolą Państwo robić wspólne pranie, prosimy
powiedzieć lektorowi, gdzie może umieścić swoje brudne rzeczy i kiedy będzie
pranie.
Jeśli nie macie nic przeciwko temu, że lektor samodzielnie będzie prać, prosimy
nauczyć go korzystać z pralki, a także innych urządzeń: żelazka, kuchenki
mikrofalowej, piekarnika itp.
Sprzątanie i opieka nad dziećmi
Prosimy nie zostawiać dzieci pod opieką lektora. Zasada ta jest przede wszystkim ze
względu na bezpieczeństwo dzieci, ponieważ w przypadku nieprzewidzianych
okoliczności lektor, nie znający języka, nie będzie mógł komunikować się ze strażą
pożarową, policją itp.
Nie jest obowiązkiem lektora uczyć języka angielskiego w domu. Jednak na zasadzie
dobrowolności, jeśli lektor ma na to czas lub ochotę może bawić się czasami z
dziećmi, dyskutować na tematy interesujące ich itd.
Dzień
Można poprosić lektora o powrót do domu w określonej godzinie dogodnej dla
rodziny. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że są już dorośli i dlatego dość rozsądny
czas powrotu do domu w dni powszednie do godziny 23:00, a w piątek i sobotę do
godziny 00:00. Jeśli istnieją inne zasady w rodzinie, poinformujcie koordynatora
przed wprowadzaniem lektora (533 101 094).
Zakwaterowanie studentów, lektorów lub wolontariuszy innych programów jest
niepożądane i konieczne jest poinformowanie nas o zamiarze wykonania tego
przed umieszczeniem lektora w rodzinie.
Religijne, kulturowe aspekty i przestrzeń osobista
Jeśli mają Państwo ochotę, można zaprosić lektora do służby religijnej,
najważniejsze jest to, żeby nie było na niego presji.
Trzeba szanować uczucia religijne lektora, jego poglądy polityczne i przestrzeń
osobistą. Przed wejściem do pokoju lektora zawsze pytajcie o pozwolenie.

Czas na zajęcia
Zdarza się, że lektor potrzebuje czasu, aby przygotować się na lekcje. Uważajcie,
aby w tej chwili dzieci nie przeszkadzały mu w tym.
Palenie
Jeśli lektor pali, wyjaśnijcie mu, gdzie wolno to robić. Członkowie rodziny nie powinni
także palić w pomieszczeniach, w których znajduje się lektor.
Bezpieczeństwo
Zadaniem rodziny goszczącej jest wyjaśnienie lektorowi zasad bezpieczeństwa: co
należy włączyć, wyłączyć, itp przed tym, jak będzie opuszczał dom.
Wakacje i podróże służbowe (dla rodziny goszczącej)
Jeśli rodzina planuje wakacje lub wycieczkę gdzieś przez kilka dni, prosimy dać nam
znać o tym. Lektor może się wstydzić powiedzieć, czy jest gotowy zostać sam w
domu. Możemy sugerować, że na czas nieobecności lektor przenosi się do innej
rodziny lub do mieszkania starszego nauczyciela. Można także zaprosić kogoś z
Państwa krewnych do zamieszkania z lektorem w Państwa domu. W każdym razie
muszą Państwo nam powiedzieć o swoich planach. Jeśli lektor podróżuje z
Państwem, zapłaci on za swój bilet na autobus, pociąg lub samolot. W przypadku,
gdy jedziecie samochodem, nie warto żądać zapłaty.
Wakacje (dla lektorów)
Podczas wakacji lektorzy zazwyczaj planują wycieczki. Dodatkowo czasami
wykorzystują soboty i niedziele na krótkie wyjazdy. Zaleca się zaoferować im jakąś
kanapkę, ciasteczka, jogurt, sok lub coś podobnego na drogę.

