
Cogito SAT Summer Preparation Academic Program - Boston 
wiek : 14-18 lat

pobyt w terminie:  01.07-25.07.2022 cena 6995 USD/4 tyg 

 
 Letni pobyt dla licealistów z różnych krajów chcących przygotować się do aplikowania na najlepsze

amerykańskie uniwersytety, zapoznać się z procedurą aplikacyjną i przygotować do egzaminu SAT.  
 4-tygodniowy program kompleksowo przemyślany i zaplanowany, z sukcesem realizowany od kilku

lat,  idealny  wyjazd  dla  uczniów  chcących  kompleksowo  przygotować  się  do  egzaminu  SAT  i
planujących w przyszłości aplikowania na uczelnie w USA

 W programie 2-dniowa wycieczka do Nowego Jorku w terminie 15-16 lipca. 
 Zajęcia przygotowujące do egzaminu SAT przez  5 dni w tygodniu.
 Esej pisany przy aplikowaniu na studia jest coraz ważniejszą częścią aplikacji. W sobotnie poranki

uczestnicy biorą udział  w zabawnych i  wciągających ćwiczeniach z  pisania esejów w swobodnej
atmosferze w Harvard Student Center

 Wszyscy nauczyciele to wykładowcy  lub absolwenci  Harvard, MIT i Boston University
 Podczas pobytu dwa testy diagnostyczne SAT
 Zajęcia dodatkowe to m.in. wykłady na Harvard i MIT
 Indywidualne projekty związane z globalnymi wyzwaniami w lokalnych Start-upach nastawione na

rozwój praktyki i przedsiębiorczości. 
 Kursanci  uczestniczą  w  sesjach  informacyjnych  dotyczących  rekrutacji  i  zwiedzają  kampusy

niektórych z najlepszych uczelni w USA: Brown University, Harvard University, Boston College, MIT,
Tufts University i Boston University, UMASS Boston, Columbia University.

 Zakwaterowane w akademikach, pokoje 2 os. osobne dla chłopców i dziewczynek 
 24 h opieka 
 Ciekawy i atrakcyjny program zajęć sportowych i towarzyskich 



Kurs i warsztaty 

Zajęcia odbędą się  w północno-zachodniej części Harvard Yard, przy granicy Massachusetts Avenue i Everett Street.

Integralną częścią kursu jest praca nad esejem przyszłego kandydata na studia. Podczas zajęć zostanie przeprowadzona
burza mózgów na świetny esej. Uczestnicy kursu dowiedzą się jak napisać esej, który przedstawi jego osobowość .
Celem jest napisanie eseju który przykuje uwagę i bawią administrację rekrutacyjną. 

Podczas  zajęć  uczestnicy  kursu  będą  mieli  możliwość  zapoznać  się   z  bostońskimi  start-upami,  laboratoriami
badawczymi i instruktorami w celu pracy nad projektem zgodnym z zainteresowaniami uczniów. Każdy projekt dotyczy
innego  globalnego  wyzwania.  Uczniowie  wybierają  projekty  zgodnie  ze  swoimi  zainteresowaniami  w  różnych
dziedzinach,  takich  jak  sztuka,  architektura,  muzyka,  technologia,  informatyka,  matematyka,  nauki  biomedyczne,
przedsiębiorczość i biznes, robotyka i inne. Na koniec kursu uczestnicy przedstawiają końcowe prezentacje.

Sekretem testu SAT jest to, że im więcej się uczysz, tym lepiej zdajesz, a im lepiej rozumiesz sam egzamin, tym lepszy
wynik osiągniesz (ponieważ czas na egaminie jest ograniczony). Co tydzień uczniowie przeglądają techniki zdawania
testów, aby pomóc im efektywnie zarządzać czasem, poznać warunki egzaminacyjne i uzyskać lepszy wynik

 uczestnicy w wieku od 14 do 18 lat
 zajęcia w grupach 12-18  osobowych 
 wymagany min B2 poziom znajomości języka (przed akceptacją wymagana rozmowa Skype) 
 międzynarodowe grupy 
 struktura dnia nauki poniżej 

Zakwaterowanie

W Nowym Jorku będziesz mieszkać w akademiku w Hi International w Nowym Jorku. Adres to 891 Amsterdam Ave,
Nowy Jork, NY 10025 w Bostonie w akademiku Lesley University tylko dwie przecznice od miejsca w którym odbywają
się lekcje (uwaga: miejsce zakwaterowania może ulec zmianie, uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające wraz z
dokładnym adresem zakwaterowanie) 

• Pokoje 2 osobowe 
• Wyżywienie: 2 posiłki dziennie w stołówce + dodatkowo 2-3 razy w tygodniu wyjścia do restauracji. Pozostałe 

posiłki – lunch uczestnicy mogą kupić stołówce lub pobliskiej kafeterii. 
• Pralnia na życzenie za dopłatą
• 24 h opieka 



Podróż

Możesz mieć zapewniony transport z lotniska w Bostonie w dniu przylotu i na lotnisko w Bostonie w dniu odlotu.  
Usługa pomocy przy odprawie opłata 150 USD. 

Boston Logan (BOS) 45 USD  przejazd w jedną stronę  
 
Bilet lotniczy do i z USA we własnym zakresie. Doradcy JPEdukacja chętnie pomogą w zaaranżowaniu podróży.


