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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

V priebehu tohto stretnutia sme sa venovali diskusii o možnostiach štúdia anglického jazyka 

a štipendií pre žiakov. Vzhľadom na situáciu sa nám nepodarilo skontaktovať s odborníkom z praxe 

na danú problematiku a preto sme pracovali v skupinách a snažili sme sa nájsť rôzne možnosti, ktoré 

sa ponúkajú cez web. Na základe týchto získaných informácií sme zostavili zonam niekoľkých 

inštitúcii, ktoré sa venujú poskytovaniu týchto služieb. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

Hlavná téma: Diskusia s odborníkom z praxe – možnosti štúdia anglického jazyka a štipendií pre 

žiakov 

Hlavné body a témy stretnutia: 

⚫ Oboznámenie sa s problematikou štúdia anglického jazyka a štúdia v anglickom jazyku 

⚫ Oboznámenie sa s problematikou poskytovania štipendií 

⚫ Skupinová práca - vyhľadávanie informácií 

⚫ Spoločná diskusia o zistených informáciách 

⚫ Záver 

 

Zhrnutie: 

Jednotlivý vyučujúci informovali o získaných informáciách. Časť učiteľov sa zamerala na možnosti 

štúdia anglického jazyka na Slovensku, druhá skupina  zisťovala možnosti štúdia anglického jazyka v 

zahraničí, tretia skupina sa venovala získavaniu informácií o možnostiach štúdia v anglickom jazyku 

u nás a v zahraničí a posledná riešila problematiku grantov a štipendií, ktoré je možné získať. Snažili 

sme sa identifikovali najčastejšie problémy v tejto oblasti a navrhli sme niekoľko možností na 

štúdium, či už anglického jazyka alebo v anglickom jazyku. Veríme, že tieto informácie značne 

pomôžu študentom v ich profesionálnom a osobnostnom rozvoji.  

13. Závery a odporúčania: 

 

Keďže mnohí študenti našej školy plánujú štúdium v zahraničí, odporúčame do budúcnosti zlepšiť 

spôsob poskytovanie týchto informácií študentom a oboznámiť ich s možnosťami štúdia anglického 

jazyka a štúdia v anglickom jazyku už počas štúdia na našej škole a zároveň o možnostiach u nás a v 

zahraničí po ukončení stredoškolského štúdia. Zároveň naďalej zamerať pozornosť na možnosti 

získavania rôznych individuálnych či skupinových študijných grantov a štipendií cez rôzne 

vzdelávacie inštitúcie a agentúry. 
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