Tisztelt szülők!
Előadásra invitáljuk Önöket, ahol a Kempelen Farkas Gimnázium diákjainak továbbtanulási
lehetőségeiről, azon belül is elsősorban a külföldi továbbtanulással kapcsolatos tudnivalókról,
lehetőségekről és tévhitekről fogunk beszélni.
A Milestone Intézet előegyetemi oktatási központként működik, küldetésünk most már sok
éve, hogy külföldi vagy hazai felsőoktatási tanulmányi pályájukon elindítsuk a tehetséges
magyar diákokat. Az elmúlt években szerencsére a Kempelen Farkas Gimnáziumból is többen
jártak hozzánk.
Az a tapasztalatunk, hogy sok magyar család céloz meg gyermekének külföldi egyetemet, ami
kellő információ hiányában (tandíjak, ösztöndíjak, szak- és egyetemválasztás fontossága, stb.)
nem megalapozott, adott esetben rossz döntéshez vezethet.
Célunk éppen ezért nem a „külföldi továbbtanulás mindenáron”. Azt szeretnénk, hogy minél
több tehetséges diák halljon felőlünk és az Intézet kínálta lehetőségekről, és kívánatosnak
tartjuk, hogy megfelelő információval lássuk el a szülőket, a családokat.
Intézetünkről röviden. A középiskola utolsó négy évfolyamát felölelő, tudományos alapokat
oktató programunk eredményeként az elmúlt négy évben közel háromszáz diákunk nyert
felvételt a világ legjobb egyetemeire. Eredményeinkről bővebben itt olvashatnak.
Jelenleg is közel háromszáz középiskolás tanul nálunk.
A fiatalabbaknál (14-16 évesek) a tanulmányi orientációra, a tudományos diszciplínák
megismerésére, az önálló kutatásra fektetjük a hangsúlyt, olyan modulok oktatásán keresztül,
amelyek tágítják a diákok látókörét és kiegészítik a középiskolai oktatást. Az idősebb
generációk (17-18 évesek) esetében pedig mentoraink és előadóink már célzottan a választott
szakra és egyetemi felvételire készítik fel a tanulókat.
Közösségi életünk igen sokrétű: Nagy-Britannia legjobb egyetemein tanuló öregdiákjaink
ugyanúgy erős és összetartó közösséget alkotnak, mint a jelenleg nálunk tanuló diákok, akik –
oktatási programunkon felül – számtalan kulturális, tudományos és izgalmas diákközösséget
menedzselnek, ezeken keresztül pedig rengeteg programban és élményben van részük.
Sok szeretettel várjuk Önöket a Kempelen Farkas Gimnáziumban tartandó előadásunkon,
2015. március 11-én, szerdán 17 órakor, ahol az érdeklődő szülőknek (és diákoknak) a
külföldi továbbtanulás előnyeiről és nehézségeiről fogunk beszélni, illetve válaszolunk
minden a témával kapcsolatos kérdésre is.
Addig is ajánljuk szíves figyelmükbe a TEDx fórumán tartott előadásunkat.
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