Podporíme študijné pobyty študentov
stredných škôl
Tlačová správa
Bratislava 30. 1. 2017
Nadácia Tatra banky otvára piaty ročník grantového programu Stredoškoláci do sveta,
ktorý svojim zameraním nadväzuje na úspešný grantový program určený študentom
vysokých škôl – Študenti do sveta. Žiadateľmi môžu byť študenti vo veku do 26 rokov.
„Ambíciou programu je podporiť najlepších
slovenských študentov stredných škôl, aby na
zahraničných školách a iných vzdelávacích
inštitúciách získavali skúsenosti, ktoré uplatnia
na Slovensku. Teší nás, že už pri študentoch
stredných škôl vidíme chuť napredovať
a rozširovať si vedomosti ešte pred vstupom
na vysokú školu,“ uviedla Zuzana Böhmerová,
manažérka Nadácie a sponzoringu.
Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje slovenských študentov stredných
škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im financie
na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1
rok) na škole odborného zamerania v zahraničí.
Študenti, ktorí sa chcú do programu zapojiť, musia v čase realizácie projektu spĺňať
tieto podmienky:
• byť študentom druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na niektorom
slovenskom gymnáziu alebo na strednej odbornej škole s maturitou, ktorú študent
začal študovať v rámci povinnej školskej dochádzky
• mať v predchádzajúcom ukončenom ročníku štúdia študijný priemer maximálne 1,5
• vek do 26 rokov
Poskytnutú podporu študent použije predovšetkým na registračné poplatky, školné, cestovné
výdavky, ubytovanie, poistenie či iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu.
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 €
Plánovaná výška grantu: 20 000 €
Termín podávania projektov: 30. 1. – 15. 3. 2017
Ako žiadať: elektronicky prostredníctvom online formulára na stránke Nadácie Tatra banky
Viac informácií a kritériá programu nájdete na www.nadaciatatrabanky.sk.

V minulom roku vďaka našej podpore študenti absolvovali aj tieto vzdelávacie pobyty:
Jazyková škola v Anglicku
Študentka obchodnej akadémie v Detve absolvovala
dvojtýždňový jazykový pobyt v jazykovej škole Scarborough
International School of English vo Veľkej Británii. Pobyt jej
pomohol zdokonaliť sa v anglickom jazyku. Skúška z neho je
súčasťou jej maturitných skúšok. Zlepšila sa v komunikácií,
počúvaní a písaní. Nadobudla novú slovnú zásobu v bežnej
komunikácií so spolužiakmi, učiteľmi a hosťovskou rodinou.
Získala nové vedomosti v oblasti hovorovej, obchodnej a
akademickej angličtiny. Naučila sa suverénne a sebavedomo
vystupovať, obhájiť si svoj názor a stáť si za ním a tiež
rešpektovať názory iných a vedieť ich podporiť. S jazykovou
školou sa zúčastnila na rôznych exkurziách v mestách Welby
a York.
Stáž v Európskom parlamente
Študentka Gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline
absolvovala stáž v kancelárií europoslanca. Uvedomila si,
aké dôležité je povedomie o Európskych inštitúciách, bola pri
riešení Brexitu v parlamente, zároveň sa stretla s ľuďmi
pripravujúcimi Predsedníctvo a táto skúsenosť jej ukázala, že
ľudia sa musia začať zaujímať o veci verejné. Naučila sa
pracovať s oficiálnymi dokumentmi, robiť rešerše,
pripravovať debriefy z akcií. Komunikácia v anglickom jazyku
bola na dennej báze, francúzština sa zišla pri bežnej
komunikácií. "Nadáciu Tatra banky budem vrelo odporúčať
všetkým šikovným študentom, pretože v Bruseli to bola pre
mňa veľká pomoc,“ uviedla študentka Ivana Žideková.
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