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procent uchazečů se
o nás dozví z Internetu
Cestou do parlamentu s naší Nadací

Zatímco v Praze držely Vltavu protipovodňové bariéry, proběhlo v pondělí 3. června v Poslanecké sněmovně finále studentské soutěže v umění debatování Cestou do parlamentu. Celkem dorazilo 50 studentů. Ve finále se střetly týmy z gymnázia
Jiřího Ortena v Kutné Hoře a z gymnázia U Balvanu v Jablonci
nad Nisou. Po vyrovnaném boji se nakonec z vítězství radoval
tým z Kutné Hory.
Soutěž organizuje Studentská agora a Nadace Zdeňka Bakaly
je již několik let jejím partnerem. V Nadaci si uvědomujeme,
jak důležité a ve školách často neprávem zanedbávané jsou
řečnické dovednosti studentů. Mnoho z 61 stipendistů Nadace Zdeňka Bakaly patří mezi vynikající debatéry a účastníky
debatních soutěží v česku i ve světě.

Naše stipendistka v Modelu EU

V uvolněné atmosféře prvního víkendu po závěrečných zkouškách se v Cambridge konal Model EU, konference simulující
vrcholná jednání institucí EU o aktuálních evropských problémech. Modelu se účastnilo 34 studentů z předních univerzit
UK a zbytku Evropy. Členkou čtyřčlenného organizačního výboru byla i stipendistka naší Nadace Zuzana Picková. „Každý z
účastníků reprezentoval určitý členský stát EU v jedné ze dvou
simulací, kde se jednalo buď na téma záchranného balíku pro
Řecko nebo o garanci pro zaměstnávání mládeže,“ vysvětluje
Zuzana. „Potěšilo nás, s jakým nadšením a vervou se delegáti
snažili dosáhnout řešení, která by pomohla Evropě překonat
některé z jejích nejpalčivějších problémů.“ Kromě náročných
jednání si účastníci Modelu v Cambridge užili také bohatý společenský program, včetně prohlídky historických kolejí a projížďky na tradičních lodičkách, při které se i někteří nechtěně
vykoupali v řece Cam.

Kde se o nás studenti dovědí?

V letošním programu SCHOLARSHIP nám poslalo přihlášku
215 uchazečů o stipendium Nadace Zdeňka Bakaly. Z průzkumu mezi nimi vyplynulo, že nejčastěji se o naší Nadaci dozvídají z Internetu (40%) a od stávajících stipendistů (25%). Dalším důležitým zdrojem informací jsou učitelé. Řadu zájemců o
naše stipendium jsme také získali během námi organizovaných
přednášek na českých středních školách. I v budoucnu chceme
přijíždět na školy a studenty a jejich učitele informovat o tom,
jak se připravit na studium v zahraničí, včetně poskytování rad
týkajících se financování studia.
Máte-li zájem, abychom přijeli i na Vaši školu, kontaktujte nás
na info@nadacezb.cz.
Newsletter 06/2013 © Nadace Zdeňka Bakaly
www.nadacezb.cz | info@nadacezb.cz

Vzdělání je nejlepší investice

