
inspiracje

High SCHOOL
JESTEM

z Akademeia 
„Udział w rekrutacji na stypendium Akademeia High 
School zmienił moje życie. Przeniosłam się bowiem z małej 
miejscowości do Warszawy, zamieszkałam w internacie i przez 
trzy lata uczyłam się w międzynarodowym liceum z brytyjskim 
programem edukacyjnym, co pomogło mi w dostaniu się  
na Cambridge” – mówi Zosia Halbersztat, maturzystka  
z Akademeia High School. 

NAUKĘ MOŻEMY ROZPOCZĄĆ 
OD PIERWSZEJ KLASY LICEUM 
ALBO DOŁĄCZYĆ W TRZECIEJ, 

BY PRZEZ 2 LATA PRZYGOTOWAĆ 
SIĘ DO BRYTYJSKIEJ MATURY.

DWA ETAPY APLIKACJI
Rekrutacja na stypendium Aka-
demeia High School jest dwueta-
powa. Pierwszy etap to złożenie 
online aplikacji, w której należy 
napisać o własnych osiągnięciach, 
ocenach i wizji przyszłości, czyli 
o tym, kim chcesz być oraz jak
planujesz swoją dalszą edukację.
W trakcie rekrutacji wymagana
jest znajomość języka angielskie-
go na poziomie komunikatyw-
nym. Mój język angielski nie był
idealny. Okazało się jednak, że
wcale nie było to przeszkodą,
by odnosić sukcesy w tej szkole.
Dostałam się do drugiego etapu
i Akademeia zaprosiła mnie na
dwa dni (sobota i niedziela) do
Warszawy, podczas których pi-
sałam egzaminy z angielskiego 
i matematyki. Ponadto kandydaci 
na stypendystów słuchali wykła-
du, po którym był do napisania
test sprawdzający, ile z niego za-
pamiętaliśmy i zrozumieliśmy.
Na koniec czekała nas rozmowa
z komisją stypendialną.

NAUKA W SUPER  
WARUNKACH 

Uczymy się w małych grupach. 
Zajęcia z literatury angielskiej 
mam np. w trzyosobowej kla-
sie. Rozmawiamy po angielsku, 

wyjątkiem są lekcje języka pol-
skiego. Oprócz historii czy bio-
logii mamy do wyboru bardzo 
dużo przedmiotów związanych 
z naszymi pasjami, np. fotogra-
fia, teatr, politologia, ekonomia, 
socjologia – z nich też możemy 
zdawać maturę. W Akademeia 
High School zobaczyłam inne po-

dejście do historii, polegające na 
interpretacji, a także argumentacji 
historycznej, pracy ze źródłami 
historycznymi i badawczymi oraz 
pisaniu esejów. To tutaj moją pasją 
stała się właśnie historia.

ŚWIETNE  
PRZYGOTOWANIE 

DO MATURY
Przez ostatnie dwa lata w Aka-
demeia High School uczymy się 
tylko trzech lub czterech przed-
miotów, które sami wybieramy  
i z których potem zdajemy ma-
turę. Na maturze brytyjskiej nie 
ma pytań zamkniętych, np. na 
egzaminie z historii są dwa pyta-
nia analityczne, na które należy 

odpowiedzieć, pisząc wypraco-
wanie. Analizujemy przyczyny  
i skutki różnych wydarzeń, więc 
odpowiedź musi być dobrze uar-
gumentowana. Podobnie jest  
z innych przedmiotów.

BEZCENNE WSPARCIE 
NAUCZYCIELI

Atutem jest wsparcie, które 
otrzymujemy, gdy aplikujemy na 
uczelnie brytyjskie, amerykańskie 
i europejskie. Bez pomocy mojej 
szkoły byłoby mi trudniej napisać 
list rekrutacyjny, a także wybrać 
kierunek i uczelnie najlepiej od-
powiadające moim zainteresowa-
niom oraz planom. Nauczyciele 
przygotowali nas do rozmowy 
kwalifikacyjnej. Miałam w tym 
celu dodatkowe zajęcia z moim 
mentorem i nauczycielem historii. 
Otrzymałam już kilka ofert nauki, 
m.in. z Uniwersytetu w Utrechcie 
i w Amsterdamie, Uniwersytetu
St Andrews i Warwick w Wielkiej 
Brytanii. Najbardziej ucieszyła
mnie informacja o przyjęciu na
studia z Uniwersytetu Cambridge, 
Trinity College, więc jeśli tylko
uda mi się zdobyć stypendia, będę 
od października studiować hi-
storię z politologią właśnie na
tej uczelni. Trzymajcie za mnie
kciuki! fo
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