Podporíme študijné pobyty študentov
stredných škôl
Tlačová správa
Bratislava 31. 1. 2018
Nadácia Tatra banky otvára šiesty 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;
• študenti končiacich ročníkov môžu absolvovať krátkodobý vzdelávací pobyt aj po
maturitnej skúške, musia mať však stále štatút študenta;
• 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: 31. 1. – 15. 3. 2018
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:
Alexandra Horkavá
Mount Kelly College/Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany
Dr. Bessie International Summer Science Institute
Študentka absolvovala program Dr.
Bessie F. Lawrence International
Summer Science Institute v Izraeli.
Počas štyroch týždňov dennodenne
pracovala
v
matematických
konferenčných
miestnostiach,
cestovala po krajine, zúčastnila sa
vedeckých prednášok a stretávala
sa s rôznymi osobnosťami, a to
nielen zo sveta vedy. Programu sa
zúčastnila skupina osemdesiatich
ľudí z celého sveta. Stredoškoláčke
sa v jej laboratóriu spolu so
študentkou
z
Nemecka
a
študentom z Kanady podarilo
dokázať, že každé celé číslo môže
byť napísané ako súčet druhých
mocnín štyroch celých čísel. Realizácia projektu jej pomohla matematicky vyspieť v rovine,
ktorá ju utvrdila v presvedčení, že skutočne chce študovať matematiku na Haverford College
v USA, kam nastupuje na univerzitu.
Marco Pintér
Spojená škola O.Z. SPŠE S.A Jedlika, Nové Zámky
XXIV Vernadsky Contest, Moskva
Študent Spojenej školy O. Z. SPŠE
S.A. Jedlíka sa zúčastnil súťaže pre
žiakov stredných škôl XXIV. ročníka
prestížnej medzinárodnej súťaže
Vernadsky Contest, ktorá sa konala
v
Moskve.
Išlo
o súťažnú
prehliadku vyše 1 200 vedeckotechnických projektov žiakov ZŠ a
SŠ. Projekty hodnotila komisia
zložená z vedcov a VŠ pedagógov.
Práca študentovho tímu bola
zaradená do kategórie matematika
a informatika. Tím prezentoval
projekt Autonómny robot Fbot. Prehliadka sa konala na pôde Lomonosovej Univerzity. O
účasti na podujatí bol študentovi vydaný certifikát.

Sára Belejová
Gymnázium Pavla Horova
Pozorovanie úplného zatmenia Slnka v USA
Študentka
Gymnázia
Pavla
Horova v Michalovciach sa
zúčastnila expedície za účelom
pozorovania úplného zatmenia
Slnka.
Vedecká
expedícia
organizovaná
Astronomickým
klubom Bratislava a vedená Bc.
Petrom
Kráčalíkom
sa
uskutočnila v priebehu augusta
2017. V rámci projektu sa tímu
podarilo
zrealizovať
5
z
pôvodných 7 experimentov fotografovanie
vnútornej
a
vonkajšej
koróny,
bleskové
spektrum, timelapse zatmenia,
Bailyho
perly,
pozorovanie
zmeny klimatických pomerov a
prírody počas zatmenia. Zvyšné experimenty nebolo možné zrealizovať kvôli vysokej
oblačnosti, ktorá by skresľovala výsledky nad prípustnú mieru. Pri experimentoch mala
pôvodne iba asistovať, avšak vďaka prítomnosti vedeckého kolektívu hlbšie porozumela ich
podstate a mohla ich vykonávať samostatne. Zároveň bude výstupy z experimentov ďalej
spracovávať, pričom dúfa, že sa naučí aj niečo z oblasti informatiky. Študentka sa naučila
veľa aj o fotografovaní.
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