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Apie mus

Global Horizons USA – šeimos verslas, pradėtas vystyti

prieš 45 metus. Per šiuos metus sukaupėme didžiulę

patirtį ir padėjome moksleiviams surasti tinkamiausias

vidurines mokyklas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Vieniems moksleiviams vidurinė mokykla Amerikoje

tapo pirmu žingsniu į universitetą, kitiems – nuostabūs

ir įsimintini mokslo metai svajonių šalyje.

Mūsų platus mokyklų tinklas JAV, leidžia pasiūlyti

išskirtinę paslaugą, kuri atitinka jūsų individualius

poreikius. Nedidelė komanda ir ribotas dalyvių skaičius

programoje užtikrina, kad su moksleiviais ir jų šeimomis

palaikome glaudų ryšį.

Mokyklą ar kelis jų variantus parinksime atsižvelgdami į

jūsų akademinius tikslus, talentus ir pomėgius. Mes

siekiame, kad mokykla visapusiškai atitiktų moksleivių

lūkesčius ir jie atsidurtų aplinkoje, kuri skatintų

sėkmingą asmenybės augimą.  

"Svarbiausias mūsų tikslas, kad visi mūsų moksleiviai

laimingai ir sėkmingai praleistų laiką JAV ir galėtų

užmegzti visą gyvenimą trunkančias draugystes.

Dauguma mūsų moksleivių tvirtina, kadAmerika jiems

tapo antraisiais namais."

Paul B. Hallgrimson

Steigėjas ir Garbės Prezidentas



info@globalhorizons-usa.com 
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Apgyvendinimas: 
Programos trukmė: 

Amžius: 14 - 18.5Mokyklos: šiaurės rytai, 

      INTERNATINĖ MOKYKLA          
       bendrabutis   

       5 mėn. – 4 metai

       Havajai

Apgyvendinimas: šeimaProgramos trukmė: 

Amžius: 14 - 18.5Mokyklos: rytinė 

      PRIVATI DIENINĖ       MOKYKLA        

       3 mėn. - 4 metai

       pakrantė, vakarinė,        pakrantė, Havajai

Apgyvendinimas: šeima

Programos trukmė: Amžius: 14 – 17.5 metų

Mokyklos: Visos 50 valstijų

      VALSTYBINĖ MOKYKLA

   

       5 mėn. - 1 metai
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"THE SECRET
to getting ahead isto getting ahead is
getting started."getting started."
Mark TwainMark Twain"EDUCATION IS

OUR PASSPORT TO
THE FUTURE, FOR
TOMORROW
BELONGS TO THE
PEOPLE WHO
PREPARE FOR IT
TODAY."  

Malcolm X
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Atstovas Lietuvoje
Julius Kalnietis

 
eMail: info@globalhorizons-usa.com

Tel: +370 676 21960
 

www.globalhorizons-usa.com
 

Facebook

Instagram


