Ivy Leadership Program

Poznaj klimat amerykańskich uniwersytetów podczas dwóch tygodni wakacji w Bostonie, amerykańskim
mieście znanym ze znakomitych uniwersytetów - Daj się zainspirować Harvardem oraz MIT!
Dowiedz się więcej o egzaminie SAT-ACT, doskonal swój angielski i dowiedz się jak to jest studiować na
amerykańskiej uczelni. Zobacz najlepsze uczelnie i skorzystaj z doświadczenia ekspertów, żeby w przyszłości
skutecznie przejść przez system rekrutacyjny wymarzonej przez Ciebie uczelni.
Dla kogo: Dla wszystkich uczniów, którzy zastanawiają się nad tym czy podjąć
studia na amerykańskich szkołach wyższych. Kurs przeznaczony jest również
dla tych, którzy chcą poznać Boston i dowiedzieć się czegoś więcej o
skomplikowanej procedurze rekrutacyjnej zanim zdecydują się aplikować.

Ivy Leadership Program został tak zaprojektowany, żeby każdy z uczestników:
 Dowiedział się więcej o studiach w Stanach Zjednoczonych
Doświadczy klimatu amerykańskiej edukacji i przygotuje się do rekrutacji na wymarzoną uczelnię.
Warsztaty /Komunikacja/Myślenie analityczne
 Poprawił poziom języka angielskiego
Wszystkie zajęcia odbywają się po angielsku – każdy uczestnik ma możliwość poszerzania swojej wiedzy w
praktyce oraz podczas fakultatywnych zajęć pozalekcyjnych i interakcji z rówieśnikami.
 Wiedział jak przygotować się do egzaminów SAT-ACT
Egzaminy SAT-ACT stanowią ważny element systemu rekrutacyjnego. Uczestnicy przygotowywani są do
aplikowania na studia i otrzymują wskazówki niezbędne do napisania testu.
 Został wszechstronnym studentem
Różnorodne zajęcia pozalekcyjne umożliwiają rozwój osobisty i
poszerzenie swoich zainteresowań. Amerykańskie uczelnie poszukują
studentów wszechstronnie uzdolnionych, którzy prowadzą aktywne
życie pozauczelniane.
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Odwiedził najlepsze amerykańskie uczelnie
Uczestnicy mają możliwość poczuć się jak prawdziwi studenci i odwiedzić jedne z
najlepszych amerykańskich uczelni, o których marzą. Wszystkie są na wyciągnięcie
Twojej ręki! Dowiesz się o tym, co Cię najbardziej interesuje i poznaj studenckie
życie od kuchni.


Zdobył wiedzę o tym, jak aplikować na studia w Stanach Zjednoczonych

Dzięki szkoleniu prowadzonym przez profesjonalistów dowiesz się o wszelkich możliwościach dostępnych dla
uczniów w Stanach Zjednoczonych. Nasze warsztaty pomogą Ci przejść przez wszystkie etapy aplikowania.
Nasi eksperci pomogą również w pisaniu esejów, nauczą technik rozwiązywania testów, a także
przeprowadzą Cię przez proces aplikacji.
Rezultaty:
✓ Będziesz mieć wakacje, na których oprócz świetnej zabawy, zdobędziesz ważne umiejętności.
✓ Zdobędziesz wiedzę o tym, jakie zdolności są poszukiwane i wysoko cenione przez najwybitniejsze
amerykańskie uczelnie, a także zaplanujesz swoją przyszłość i podejmiesz pierwsze kroki do realizacji
swoich marzeń.
✓ Dowiesz się czego się spodziewać podczas testów SAT-ACT. Nasze wskazówki pozwolą Ci bez
problemu podejść do egzaminu.
✓ Nauczysz się pisać list motywacyjny, który otworzy Ci drzwi na amerykańskie uczelnie
✓ Odwiedzisz jedne z najlepszych amerykańskich uniwersytetów, zdobędziesz inspiracje i poznasz
fantastycznych ludzi.
✓ Poprzez wycieczki i zajęcia towarzyskie lepiej poznasz amerykańską kulturę.
Miejsce: Boston - Akademia CATS w Bostonie
Czas trwania: 2 tygodnie
08.07.2018 – 21.07.2018
22.07.2018 – 04.08.2018
Wiek: 15-17 lat
Ilość osób w grupie: od 12 do 15
Zakwaterowanie: W akademikach, w pokojach jednoosobowych z pełnym wyżywieniem.
Wymagania: Minimalny poziom kompetencji językowych: TOEFL 40/ IELTS 4.0 lub równoważny, wysoki
poziom motywacji
Cena*: 3.990 $ = ok. 13.566 zł za dwutygodniowy program
(cena zawiera wszystkie zajęcia, wycieczki, zakwaterowanie i
pełne wyżywienie, opłatę rejestracyjną oraz transfer z i na
lotniska)
*Do powyższych cen należy doliczyć koszty przelotu oraz opłatę
manipulacyjną Edukatio w wysokości 400 zł.
Do kalkulacji zastosowany został orientacyjny kurs dolara: 1 $ = 3,4 zł
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