6. ročník programu
SCHOLARSHIP je otevřen
Jste talentovaní a chcete studovat
v zahraničí?
Bakala Foundation již po šesté vyhlašuje atraktivní stipendijní
program SCHOLARSHIP, který každoročně umožňuje vybraným
talentovaným studentům zamířit na nejprestižnější světové
univerzity. Neustále se zvyšující počet přihlášek svědčí o faktu, že
se v České republice skrývají talenty schopné konkurovat nejlepším
studentům z celého světa. Přesně pro tyto nadané a cílevědomé
studenty je program určen. Uzávěrka letošních přihlášek je 31.
května 2015. Zájemci se mohou do programu přihlásit pouze
elektronicky prostřednictvím formuláře na webové stránce nadace.
Budoucí stipendisté jsou vybíráni ve dvou kolech. Odborná porota
nejprve posoudí došlé přihlášky a nejlepší uchazeče pozve na osobní pohovor (září). Z nich pak vybere budoucí stipendisty.
Dosud bylo podpořeno 87 studentů, kteří studují na špičkových univerzitách po celém světě. Jednou z nezbytných
podmínek přijetí žadatele je napsání eseje v anglickém jazyce na vybrané téma.

Jak se vzdělávat i mimo školní lavice?
Na tuto a řadu dalších otázek odpovídali hosté panelové debaty,
která byla součástí již třetího setkání našich stipendistů. To se
uskutečnilo v pondělí 5. ledna v pražské Grébovce. Mezi studenty
přišli Tania le Moigne (ředitelka Google ČR), Miloš Čermák
(šéfredaktor
iHNed.cz),
Tomáš
Zahradník
(zakladatel
www.prostredoskolaky.cz) a Jiří Růžička (ředitel Gymnázia Jana
Keplera) a podělili se s nimi o své zkušenosti a názory na formální
a neformální vzdělávání. Během těchto pravidelných společných
setkání se stipendisté mají možnost více poznat a vzájemně si
vyměnit zkušenosti se studiem v zahraničí. Letos se kromě
uvedené diskuse mohli zúčastnit i semináře o debatování
organizovaném Studentskou Agorou. Součástí akce byla také volba
prezidenta Bakala Scholars. Vítězem se stal Nikita Poljakov, který
převzal pomyslné žezlo od Karolíny Křelinové. Nikitovi gratulujeme a Karolíně děkujeme za skvělý rok.

Konečně jsem pochopil kvantovou fyziku
Ve čtvrtek 18. prosince připravili stipendisté Bakala Foundation
první ročník zábavně-naučného programu pro děti s názvem
“Zvídavá nadílka”. V pražské Grébovce představili žákům víceletých
gymnázií perličky a zajímavosti ze svých oborů. Během dopoledne
plného interaktivních workshopů se tak děti na různorodých lekcích
dozvěděly, proč ještě nespadla pařížská Eiffelovka, nebo proč nás
dokážou ošálit optické klamy. Mezi nejpopulárnější workshopy
patřily lekce o diplomacii a o vesmírných raketách. Žáci odcházeli z
nadílky nadšení, nejvíce oceňovali možnost rozebrat témata z
různých úhlů, ukázat si více možných řešení a otevřeně o všem se
stipendisty diskutovat. V hodnoceních se objevily i perličky jako
"konečně jsem pochopil kvantovou fyziku", nebo "zjistila jsem, že
předměty, které jsem dosud považovala za nudné, jsou mnohem
lepší, než jsem si myslela a naopak". I učitelé byli s kvalitou,
pestrostí a obtížností přednášek absolutně spokojení. Na organizaci celé akce a přípravě devíti samostatných prezentací se
podílelo 18 stipendistů Bakala Foundation. Pro mnohé z nich to byla první příležitost diskutovat o svém oboru s dětským
publikem.
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Vzdělání je nejlepší investice

