Štúdium v zahraničí? Pre absolventov gymnázia možnosť do budúcnosti.
Na GVMS sme privítali našu absolventku Janku Tóthovú- Rust, ktorá prišla aj s manželom Jasonom
porozprávať študentom štvrtých ročníkov o svojich skúsenostiach so štúdiom a prácou v Kanade, kde
žije a pracuje už 11 rokov.
Diskutovali sme v angličtine a porovnávali život v Kanade a na Slovensku. Okrem praktických
informácií , ako sa uchádzať o štúdium a prácu na zahraničnej univerzite sme sa dozvedeli aj veľa
zaujímavostí zo života v Kanade. Dúfam, že aj táto skúsenosť inšpiruje našich študentov, aby posúvali
svoje hranice a skúšali veci, ktoré sa im zdajú nemožné. Takto to vidia naše maturantky Evka
Kostolányiová a Zuzka Tesková zo 4. A.
A. Tabačková
Odpoveď na otázku, či je pevná vôľa a vytrvalosť v živote človeka dôležitá, nám životnou skúsenosťou
zodpovedala bývala študentka GVMS - Janka. Pred 11 rokmi poslednýkrát prešla cez bránu školy ako
čerstvá maturantka, aj plná pochýb, čo bude ďalej. V celku neobyčajné a v živote každého z nás
prirodzené. Internet jej ponúkal veľa informácii o rôznych študijných pobytoch v zahraničí, ale kľúčom
k nejakému výsledku bola práve vytrvalosť pri hľadaní a nevzdávaní sa, keď všetko spočiatku nešlo
tak ľahko. O pol roka sa už ocitla v Kanade, kde začala so štúdiom na vysokej škole. Nemožné? Vôbec
nie! O tom sa nás snažila presviedčať počas celej besedy. Jej angličtina sa dostala na najlepšiu úroveň,
získala veľké množstvo skúseností a miestom jej pôsobenia sa stala práve Kanada. A takisto každého z
nás presvedčila, že život práve tam vôbec nie je nudný. V jeden deň sa lyžovať a surfovať či nájsť po
náročnom dni medveďa na záhrade nie je už ani pre ňu nič neobvyklé. Čo na záver? Pre všetkých
študentov bolo veľkým povzbudením vidieť, že študovať v zahraničí na univerzite nie je tak nereálne,
ako sa zdá.
E. Kostolányiová
Besedu s našou bývalou študentkou považujem za mimoriadne podnetnú. Janka sa po skončení
gymnázia rozhodla študovať v Kanade, kde teraz býva, pracuje a žije so svojím manželom.
Možno si poviete, že štúdium v zahraničí je v dnešnej dobe úplne bežné. Odísť však do cudzej krajiny
bez toho, aby ste tam niekoho poznali, si vyžaduje dávku odvahy a odhodlania. No zjavne sa to
oplatilo. Janka nám Kanadu opisovala ako krásnu krajinu plnú možností a podelila sa s nami o
zaujímavé príhody a zážitky. Rozprávala nám o škole, o svojej práci, či o stretnutí s medveďom, ktorý
k nim len tak jedného dňa zavítal. To všetko pochopiteľne v angličtine (ktorú má samozrejme
výbornú).
Myslím si, že táto beseda mnohých prinútila uvažovať viac o možnostiach, než o komplikáciách
spojených so štúdiom v zahraničí. A ktovie, možno o niekoľko rokov práve niekto z nás bude viesť
podobnú besedu :-)
Z. Tesková

