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Informácie o štúdiu z druhej ruky nahradia skúsenosti z prednášok a debát s učiteľmi či
tútormi
Takmer šesťsto stredoškolákov sa koncom novembra zúčastní v šiestich mestách
informačného projektu Mini-Erasmus.
Pre študentov stredných škôl ho pripravuje občianske združenie Future Generation Europe.
Jeho cieľom je pomôcť im pri výbere vysokej školy a to ešte pred samotným podaním
prihlášky.
Stredoškoláčka Valentína Pechová študuje v piatom ročníku na Bilingválnom gymnáziu
Milana Hodžu v Sučanoch a rozhoduje sa, kam si podá prihlášku na vysokú školu.
Ibaže aj ona, podobne ako stovky iných stredoškolákov, si kládla otázku, či odbor, o ktorý má
záujem, bude pre ňu ten pravý.
Keď objavila projekt organizácie Future Generation Europe Mini-Erasmus, ktorá už tretí rok
dvakrát do roka pripravuje pre stredoškolákov možnosť prežiť tri dni na vysokej škole,
neváhala a prihlásila sa do tohtoročného aprílového kola.
A tak má dnes o štúdiu masmédií reálnu predstavu a nemusí sa spoliehať na žiadne informácie
z druhej ruky.
Ako to na fakulte beží
Valentína Pechová si vybrala Fakultu masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave,
kde si na vlastnej koži vyskúšala, z čoho pozostáva toto štúdium.
Najviac jej bolo sympatické, že absolvovala prednášky a semináre, ktoré boli prevažne
orientované na prax.
Okúsila, aké je to moderovať v rádiu aj pred televíznou kamerou, zahrali sa na hovorcov,
ktorých pred kamerami spovedali fiktívni novinári. No dostala sa s ostatnými stredoškolákmi
aj na hodinu audiovizuálneho dizajnu, kde študenti pracovali na natáčaní scén.
Súčasťou Mini-Erasmu boli aj besedy s Ivetou Radičou a Richardom Sulíkom či workshopy
na rôzne témy od politiky až po lacné cestovanie.
Študentský život a jeho možnosti
Projekt Mini-Erasmus zatiaľ absolvovalo približne 1500 študentov, teraz na aktuálne
novembrové kolo sa prihlásilo 800 stredoškolákov zo stredných škôl z celého Slovenska,
minulý víkend organizátori vybrali 580 z nich.
Prednosťou projektu, ktorý zastrešuje tím ambicióznych mladých ľudí, absolventov a
študentov vysokých škôl je aj to, že ukazujú stredoškolákom vysokoškolský život v predstihu
zo všetkých stránok. Vidia nielen povinnosti študenta, ktoré im sprostredkúvajú tútori
jednotlivých fakúlt, ale aj možnosti využitia voľného času.

„Chceme mladým ľuďom ukázať, že sa oplatí investovať do ich budúcnosti už teraz. Ukázať
im to množstvo príležitostí, ktoré sú im ponúknuté a cez ktoré môžu rásť, vzdelávať sa a
budovať nielen svoju kariéru, ale aj ich osobnosť,“ povedala Ivana Čorbová, ktorá je
dobrovoľníčkou občianskeho združenia Future Generation Europe.
Prihlášky na jarný termín
Jesenný Mini-Erasmus sa uskutoční v dňoch 20. - 24. novembra a bude prebiehať paralelne v
šiestich slovenských mestách, v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici, v Košiciach, Prešove a
Ružomberku. Je doň zapojených trinásť vysokých škôl.
Tí, ktorí sa projektu zúčastnia, v Bratislave absolvujú aj podujatie Networking Night.
Budú mať možnosť stretnúť firmy a neziskové organizácie, získavať kontakty a možno si
počas podujatia nájdu prácu, stáž, brigádu alebo jazykový pobyt.
Stredoškoláci, ktorí chcú okúsiť atmosféru vysokej školy, sa môžu prihlásiť v občianskehom
združení Future Generation Europe na jarný termín v priebehu februára.
Foto popis| Doteraz sa na projekte Mini-Erasmus zúčastnilo 1500 študentov, ktorí si vyskúšali
čo znamená štúdium na vysokej škole.
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