
Taft School tanulmányi ösztöndíj felhívás 
 
A Taft School idén is várja 15-18 éves, angolul jól beszélő, tehetséges középiskolások jelentkezését, akik 
szívesen eltöltenének egy tanulmányi évet az Egyesült Államok egyik legjobb bentlakásos magániskolájában.  
A középiskola kampusza Connecticut állam egyik kisvárosában helyezkedik el, a Yale egyetemhez közel. A 
kiemelkedő színvonalú oktatásban a kötelező tanórák mellet minden diák lehetőséget kap, hogy fejlessze magát 
abban, ami igazán érdekli. Sportedzés, képzőművészeti és zenei foglalkozás, tánc- és drámaoktatás és még 
számtalan lehetőség kínálkozik, hogy a tanulók kibontakoztassák tehetségüket. Magyarországról 1991 óta 
majdnem minden évben fogadnak magyar diákot, reméljük ez a 2013/2014-es tanévben is így lesz! 
Az iskoláról többet az alábbi linken lehet megtudni: 
www.taftschool.org 
 
A pályázat menete: 
 
Első körben a  pályázónak nincs más dolga, mint emailen és postán elküldeni magáról egy angol nyelven írt 
motivációs esszét. Az esszé tartalma szabadon választott, de érdemes kitérni benne arra, hogy mit vár ettől az 
évtől és hogyan szeretné tudását, képességeit ebben a speciális környezetben kibontakoztatni. Az esszé hossza 
maximum két A4 oldal. 
A levélben mellékelni kell az elmúlt két tanév bizonyítványait (iskola által hitelesített formában), nyelvvizsgák vagy 
más  oklevelek másolatait valamint e-mail címet, postacímet és telefonos elérhetőséget.  
Határidő: 2012. december 20.-ig kell megérkeznie az alábbi névre és címre: 
Matheidesz Sára 
Budapest, 1126 Margaréta u 9. 
saramathe@yahoo.com, (kérjük az email tárgyában szerepeljen a TAFT szó) 
  
A pályázók közül ötöt választunk ki és hívunk meg a második fordulóra, egy kb. 20 perces kötetlen 
beszélgetésre. A meghallgatás angol nyelven történik, részt vesz rajta a Taft School képviseletében Mr. Frederick 
Wandelt, aki minden alkalommal személyesen választja ki azokat a diákokat, akiket szívesen fogadna az iskola. 
Az interjúk előtt 25 perces prezentációt tart az intézményről.  
Az alábbi szempontok meghatározóak lehetnek az értékelésben:  
Angol nyelv magabiztos használata, kitűnő tanulmányi eredmény, jó beilleszkedő készség, kiemelkedő 
eredmények egyéb területeken (sport, zene stb.), nyitottság új élmények felé, magabiztos fellépés stb.  
 
Az  interjú helye és időpontja:  
Budapest, Gellért szálló (XI. ker. Gellért tér 1.) 
2013. Január 5. Szombat du. 15:30 – 17:30 
 
2013. Január 2-ig értesítjük azokat, akiket szeretettel várunk a meghallgatásra. 
 
Az interjúk után dől el, hogy ki adhatja be jelentkezését tavasszal a Taft Schoolba. A kiválasztott jelentkezők 
ösztöndíjkérelmét az iskola felvételi bizottsága bírálja, ez egyben az utolsó forduló. 
 
Reméljük sokan kedvet kapnak jelentkezni, egyedülálló lehetőségről van szó!  
 
Sok sikert kíván a Taft School megbízásából, 

 
 
 

Matheidesz Sára '96    és     Molnár Réka '92 
Tel: 30 350 5795        Tel: 20 315 6025 
Email: saramathe@yahoo.com      r.haffner@freemail.hu 
 
 


