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16-17 "Новая Школа" ў Тбілісі, Грузія, пры падтрымцы Еўрапейскага Саюза і 
"Міжнароднага Бакалаўрыята", рада аб'явіць пра пачатак набору на 
стыпендыяльную праграму для навучэнцаў краін Усходняга партнёрства на 
2021/2022 навучальны год. 

Заяўкі прымаюцца ад усіх навучэнцаў з Арменіі, Азербайджана, Беларусі, Грузіі, 
Рэспублікі Малдовы і Украіны ва ўзросце 16-17 гадоў (з 1 верасня 2021 года 
навучэнцы павінны мець 16-17 гадоў), якія маюць права на ўдзел.

СяродСярод лепшых у рэгіёне будуць адабраны 40 студэнтаў для атрымання поўнай 
стыпендыі на навучанне ў Дыпломнай Праграме “Міжнародны Бакалаўрыят” (МБ) з 
акцэнтам на еўрапейскія даследванні.

ЕЕўрапейская школьная праграма Усходняга партнёрства, якая фінансуецца 
Еўрапейскім Саюзам (ЕС), накіравана на прасоўванне магчымасцей сярэдняй 
адукацыі для навучэнцаў з шасці краін Усходняга партнёрства. Праграма была 
паспяхова запушчана ў 2018 годзе і дзейнічае ўжо трэці год. Адабраныя навучэнцы 
далучацца да праграмы ў навучальным 2021/2022 годзе.
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Праграма Міжнароднага Бакалаўрыяту - гэта 2-гадовы давузаўскі курс. У сваіх даследаваннях, эсэ і адукацыйнай 
дзейнасці студэнтам будзе прапанавана еўрапейская праграма навучання, якая прасоўвае еўрапейскія 
каштоўнасці мультыкультуралізму і шматмоўя.

Дыпломная праграма МБ з акцэнтам на еўрапейскія даследаванні будзе праводзіцца Новай Школай у Тбілісі, Грузія, 
упаўнаважанай МБ Школай з 2010, якая таксама  з'яўляецца партнёрам Еўрапейскага Саюза.



Прамое пералічэнне грашовых сродкаў 
альбо выдачу наяўных грошай навучэнцам 
ці сем'ям навучэнцаў.

Унутраныя альбо міжнародныя паездкі ў ці 
з Тбілісі для членаў сем'яў навучэнцаў.

Асабістыя выдаткі студэнтаў, такія як 
адзенне, плата за дастаўку дадатковага 
багажу, ежу ці напоі, якія паступаюць звонку 
школьнай тэрыторыі, мабільныя тэлефоны і 
персанальныя кампутары, акрамя тых, якія 
прадугледжаны для правядзення 
дыпломнай праграмы.

Выдаткі на паездкі паміж Тбілісі і месцам пражывання сем'яў студэнтаў падчас школьных 
перапынкаў.

Вучэбныя матэрыялы і рэсурсы, неабходныя студэнтам для выканання праграмы (кнігі, ноўтбукі, 
калькулятары і смартфоны на час навучання).
Удзел у семінарах, канферэнцыях, навучальных паездках і іншых мерапрыемствах, якія 
фінансуюцца ЕС.
• Медыцынская страхоўка, уключаючы стаматалагічную дапамогу.

Выдаткі на пражыванне ў Тбілісі, Грузія, уключаючы харчаванне. Студэнты будуць размяшчацца 
ў інтэрнаце на тэрыторыі Новай Школы.

Дапаможнік на мясцовы транспарт даступны кожнаму студэнту на асабістай дэбетавай картцы 
Банка Грузіі.

Плату за навучанне ў 2021/2022 акадэмічным годзе па праграме "Міжнароднага Бакалаўрыята" 
ў "Новай Школе" ў Тбілісі, Грузія.

Стыпендыяльная праграма фінансуецца 
Еўрапейскім Саюзам. 

Стыпендыяльная праграма пакрывае поўны 
двухгадовы цыкл Дыпломнай Праграмы 
"Міжнароднага Бакалаўрыяту" і, дзе гэта дарэчы, 
выдаткі на пражыванне.

Стыпендыя прысвойваецца ў першы 
акадэмічны год і аўтаматычна падаўжаецца на 
другі акадэмічны год пры ўмове паспяховага 
завяршэння навучэнцамі першага года 
навучання. Студэнтам не патрабуецца 
падаваць новую заяўку на другі навучальны 
год.

СТЫПЕНДЫЯЛЬНАЯ ПРАГРАМА СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ 2021-2022 ГГ. ЕЎРАПЕЙСКАЙ ШКОЛЫ УСХОДНЯГА ПАРТНЁРСТВА



ПРИЙНЯТНА ОЦIКА * *
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Заўвагі:

АРМЕНІЯ

РЭСПУБЛІКІ 
МАЛДОВЫ

УКРАІНА

9-10

ПРИЙНЯТНА ОЦIКА * *

9-10

ПРИЙНЯТНА ОЦIКА * *

9-10

ПРИЙНЯТНА ОЦIКА * *
9-10

ПРИЙНЯТНА ОЦIКА * *

9-10

ПРИЙНЯТНА ОЦIКА * *

9-10

* Станом на 1 вересня
 2021 року

* * На момент подання заявки

ПРИЙНЯТНИЙ ВIK *

ПРИЙНЯТНИЙ ВIK *

16-17

16-17

ПРИЙНЯТНИЙ ВІК *

16-17

ПРИЙНЯТНИЙ ВІК *

16-17

ПРИЙНЯТНИЙ ВІК *

16-17

ПРИЙНЯТНИЙ ВІК *

16-17

АЗЕРБАЙДЖАН

БЕЛАРУСЬ

ГРУЗІЯ

Конкурс на атрыманне стыпендыі заснаваны на заслугах і поспехах кандыдатаў і адкрыты для 
абітурыентаў, якія адпавядаюць патрабаванням.

Кандыдат павінен адпавядаць усім наступным патрабаванням:

1.  Быць грамадзянінам Арменіі, Азербайджана, Беларусі, 
Грузіі, Рэспублiкi Малдовы ці Украіны і мець магчымасць 
атрымаць міжнародны праязны дакумент для паездкі ў 
Грузію.

3.  Адпавядаць ніжэйпрыведзеным патрабаванням 
класа/узросту, вызначаным для іх краін:

5.  Мець сярэдні паказчык паспяховасці не менш за 70% 
падчас навучання ў сярэдняй школе ў папярэднім і 
бягучым годзе.

6. Мець вопыт вывучэння англійскай мовы і 
прадэманстраваць веданне англійскай мовы падчас 
рэгістрацыі (узровень В23 і вышэй).
7.   Веды іншай мовы краін ЕС будзе лічыцца перавагай.

4. З'яўляцца вучнем сярэдняй школы адной з шасці 
вышэйзгаданых краін на момант падачы заяўкі.

2.  На момант падачы заявы пражываць у Арменіі, 
Азербайджане, Беларусі, Грузіі, Рэспублiкi Малдовы ці 
Украіне.

   Студэнты, якія павінны прайсці ваенную службу ў 
апошнім класе школы, могуць не мець права прымаць 
удзел у конкурсе.

       Студэнты, якія ўжо маюць дыплом альбо пасведчанне аб 
заканчэнні сярэдняй школы (11-ці класаў), не могуць 
падаць заяўку.





Камунікацыйныя і вербальныя здольнасці, у тым 
ліку (але не выключна) валоданне гутарковай 
англійскай;
Сацыяльныя навыкі і актыўны ўдзел у пазакласных 
мерапрыемствах (спорт, клубы, спаборніцтвы і 
г.д.). 

Для атрымання дадатковай інфармацыі ў 
працэсе падачы заяўкі звяртайцеся па 
адрасе: 

euscholarship@eapeuropeanschool.eu 
альбо па тэлефоне:

+ 995 32 225 70 06 (гарадскі) 
+ 995 577 39 39 99 (мабільны)

Падчас сумоўяў адборачная камісія будзе ўлічваць матывацыю студэнтаў, іх адкрытасць да іншых культур 
і цікавасць да еўрапейскіх спраў. Адборачная камісія таксама правядзе сустрэчы для бацькоў студэнтаў, 
якія трапілі ў шорт-ліст.

Спіс атрымальнікаў стыпендый на 2021-2022 навучальны год будзе абвешчаны ў другой палове мая 2021 г. 
Абраныя студэнты, як чакаецца, прымуць удзел у поўным тэрміне дзеяння стыпендыяльнай праграмы.

Увесь працэс падачы заяўкі на стыпендыю бясплатны.

Адкрытасць да новага навучальнага вопыту і 
культур.

Гатоўнасць да жыцця ў інтэрнаце ў чужой краіне 
ці ўдалечыні ад дома (калі гэта прымяняльна).

Прадметы, якія цікавяць, і курсы, якія жадаў бы 
прайсці кандыдат.

Цікаўнасць і матывацыя.

У ходзе 30-хвіліннага сумоўя будуць ацэньвацца наступныя элементы гатоўнасці вучняў да курса: 

На падставе здадзенага пісьмовага тэставання паспяховых кандыдатаў (30-40% ад агульнай колькасці 
заяўнікаў) запросяць для праходжання сумоўя па Зум (Zoom). Гэта – трэці і апошні этап працэдуры 
адбору. Гэты этап плануецца правесці ў красавіку 2021 г. і ён будзе праводзіцца на англійскай мове.

Сумоўе:

ЄВРОПЕЙСЬКА ШКОЛА СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ПРИ ОДЕРЖАННІ СЕРЕ ДНЬ ОЇ ОСВІТИ 2021-2022 РР .





Дадзеная стыпендыяльная праграма, фінансаваная Еўрапейскім 
саюзам, дазваляе навучэнцам атрымаць міжнародна прызнаны 
дыплом высокай якасці і такім чынам адкрывае для моладзі з краін 
Усходняга партнёрства – Арменіі, Азербайджана, Беларусі, Грузіі, 
Рэспублікі Малдова і Украіны – выключныя магчымасці ў сферы 
адукацыі. Мэтай праграмы таксама з'яўляецца садзейнічанне 
міжрэгіянальнаму абмену сярод студэнтаў у гэтых краінах.

Дыпломная праграма "Міжнароднага бакалаўрыята" прапануе 
комплексны і інтэнсіўны двухгадовы акадэмічны курс з 
унікальнай магчымасцю спецыялізацыі па еўрапейскай 
праблематыцы. 

Дыплом "Міжнароднага бакалаўрыята" прызнаецца больш чым 
дзвюма тысячамі ўніверсітэтаў у 75 краінах. Адпаведны спіс можна 
знайсці на сайце арганізацыі (www.ibo.org). "Міжнародны бакалаўрыят" 
вядзе спіс універсітэтаў, якія прапануюць стыпендыі выпускнікам 
дыпломнай праграмы "Міжнароднага бакалаўрыята" на ўмовах, 
вызначаных кожнай з устаноў. Пасля заканчэння стыпендыяльнай 
праграмы навучэнцы таксама могуць падаць свой дыплом у 
дзяржаўныя ведамствы сваёй краіны для атрымання афіцыйнага 
пацвярджэння аб эквівалентнасці.

"Міжнародны бакалаўрыят" уяўляе сабой міжнародную 
падрыхтоўчую праграму, місіяй якой з'яўляецца ўдасканаленне 
свету праз адукацыю. "Міжнародны бакалаўрыят" прапануе 
адукацыю з акцэнтам на навучанні этычнаму паводзінам і 
лагічнаму, крытычнаму і незалежнаму мысленню. "Міжнародны 
бакалаўрыят" дае сваім навучэнцам па ўсім свеце магчымасць 
навучацца ў інтэрнацыянальным і мультыкультурным 
адукацыйным асяроддзі, а таксама рыхтуе вучняў да выклікаў 
нашага глабалізаванага свету. У гэтых адносінах адукацыйная 
філасофія "Міжнароднага бакалаўрыята" адпавядае прынцыпам і 
мэтам "Еўрапейскага бакалаўрыята".

Што з'яўляецца мэтай стыпендыяльнай праграмы
Еўрапейскай школы Усходняга Партнёрства?

Што ўяўляе сабой дыпломная праграма
"Міжнароднага бакалаўрыята" са спецыялізацыяй
у галіне еўрапеістыкі?

Ці будзе перавага ў вучняў з дыпломам
"Міжнароднага бакалаўрыята" ў розных універсітэтах свету?

Якая канцэпцыя "Міжнароднага бакалаўрыята"?
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Стыпендыяльная праграма нацэлена на забеспячэнне справядлівага 
гендэрнага балансу і збалансаванага геаграфічнага размеркавання 
на падставе прынятых заяў. Гэтая мэта была паспяхова дасягнута ў 
дачыненні да першай групы, якая складалася з навучэнцаў з усіх 
шасці краін Усходняга партнёрства. Мы таксама запрашаем да 
падачы заяў тых асоб, якім прысвоены статус унутрана 
перамешчанай асобы альбо бежанца і якія з'яўляюцца грамадзянамі 
адной з краін Усходняга партнёрства.

Дыпломную праграму "Міжнароднага бакалаўрыята" рэалізуе "Новая 
школа" ў Тбілісі (Грузія), якая атрымала статус школы "Міжнароднага 
бакалаўрыята" ў 2010 г. "Новая школа" садзейнічае развіццю 
шматмоўнай і мультыкультурнай адукацыі ў Грузіі і паспяховаму 
навучанню і кар'еры многіх мясцовых і замежных выпускнікоў. У 
апошні час "Новая школа" змагла дасягнуць значнага поспеху – 
увядзення першай дыпломнай праграмы "Міжнароднага 
бакалаўрыята" са спецыялізацыяй у галіне еўрапеістыкі, і цяпер яшчэ 
лепш падрыхтавана да далейшай навучальнай працы з 
прадстаўнікамі новага набору з рэгіёну.

Пазакласныя мерапрыемствы яшчэ больш узмоцняць еўрапейскую 
накіраванасць навучання ў "Новай школе", прадастаўляючы 
магчымасці для наведвання канферэнцый і мерапрыемстваў па 
еўрапейскіх пытаннях з удзелам выкладчыкаў з ЕС і 
высокапастаўленых службовых асоб. Магчыма арганізацыя 
навучальных візітаў у еўрапейскія інстытуты з мэтай паглыблення 
ведаў навучэнцаў пра Еўропу і яе народы. На працягу гэтай 
двухгадовай праграмы навучэнцы таксама возьмуць удзел у такіх 
відах дзейнасці, як футбол, баскетбол, валейбол, плаванне, шахматы, 
"мадэляванне ААН", праца драматычнага і кулінарнага клубаў. Кожны 
семестр навучэнцы могуць падарожнічаць у розныя куткі Грузіі, і гэта 
паездкі аказаліся сапраўды карыснымі для іх росту.

Навучэнцы будуць пражываць у інтэрнаце на тэрыторыі "Новай школы". 
Новы інтэрнат забяспечыць камфорт навучэнцаў і супрацоўнікаў школы. 
Месцы агульнага карыстання ў інтэрнаце для навучання і нефармальных 
сустрэч прадастаўляюць навучэнцам выдатную магчымасць дзяліцца 
ведамі і досведам. Пастаянны нагляд над навучэнцамі будуць 
ажыццяўляць начальнік інтэрната і група настаўнікаў. Яны забяспечаць 
камфорт, бяспеку і агульны дабрабыт навучэнцаў. 

Ці забяспечвае стыпендыяльная праграма
роўныя магчымасці для кандыдатаў?

Хто рэалізуе дыпломную праграму
"Міжнароднага бакалаўрыята"?

Якая пазакласная дзейнасць прадугледжана ў "Новай школе"?

Дзе будуць жыць навучэнцы на працягу
навучальнага года (навучальных гадоў)?
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У інтэрнаце навучэнцы пражываюць па двое ў пакоях, якія цалкам 
абсталяваны выгодамі і тэхнікай, неабходнымі для стварэння 
аптымальнай навучальнай абстаноўкі. Акрамя гэтага, ежа ў "Новай 
школе" гатуецца па самых высокіх стандартах якасці, яна заўсёды 
свежая і здаровая, з магчымасцю выбару меню для навучэнцаў з 
абмежаваннямі ў харчаванні.

Выдаткі на навучальныя матэрыялы разам з асаблівым 
абсталяваннем, неабходным для навучання па дыпломнай 
праграме "Міжнароднага бакалаўрыята" (напрыклад, TI 
калькулятарамі), пакрываюцца стыпендыяй. Акрамя таго, 
стыпендыяты будуць забяспечаны ў індывідуальным парадку 
асабістым ноўтбукам для выкарыстання ў класе і выканання хатніх 
заданняў, а таксама мабільным тэлефонам для доступу да 
прыкладання інтэрната.

У студэнтаў будзе медыцынская страхоўка, якая цалкам пакрывае 
большасць асноўных медыцынскіх расходаў, уключаючы кошт 
стаматалагічных паслуг. Пералік медыцынскіх паслуг штогод 
абнаўляецца.

Большасць асноўных расходаў на пражыванне пакрываецца 
стыпендыяй, таму студэнтам неабходна будзе аплачваць толькі кошт 
свайго адзення і дадатковых мерапрыемстваў, які не мяркуецца 
аплачваць за кошт стыпендыі.

У школе няма афіцыйна ўсталяванай формы адзення, аднак 
навучэнцы павінны насіць белыя кашулі і цёмныя штаны ці сукенкі.

Якія жыллёвыя ўмовы ў інтэрнаце?

Ці будуць забяспечвацца навучэнцы
навучальнымі матэрыяламі?

Што пакрывае медыцынская страхоўка?

Какие расходы должны оплачиваться студентами? 

Які дрэс-код дзейнічае ў школе?
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Каб атрымаць поўную інфармацыю пра 
правядзенне набору на праграму і прайсці 
працэдуру падачы заявы ў электроннай 
форме, калі ласка, наведайце сайт 
www.eapeuropeanschool.eu

Для атрымання дадатковай інфармацыі 
пішыце на электронны адрас
euscholarship@eapeuropeanschool.eu 

ці тэлефануйце на нумар:

+ 995 32 225 70 06 (гарадскі)
+ 995 599 25 17 17 (мабільны)

Supported by
the European Union

APPLY
NOW!

У працэсе падачы заявы кандыдаты павінны падаць форму аб згодзе 
бацькоў, пасведчанне аб нараджэнні, спіс адзнак за папярэдні 
навучальны год (гады) на англійскай мове альбо ў перакладзе на 
англійскую мову з натарыяльнай запэўненнем, калі арыгіналы 
дакументаў складзены не на англійскай мове. Асобы, якім 
прысвойваецца стыпендыя, павінны мець пашпарт, пасведчанне аб 
нараджэнні і спіс адзнак.

Карыстанне ў межах Тбілісі грамадскім транспартам, уключаючы 
аўтобусы і метро, для стыпендыятаў з'яўляецца бясплатным.

Якія асабістыя дакументы неабходныя навучэнцам?

Ці з'яўляецца праезд па Тбілісі бясплатным
для навучэнцаў школы?

5

ЧАСТА ЗАДАЮЦЬ ПЫТАННІСТЫПЕНДЫЯЛЬНАЯ ПРАГРАМА СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ 2021-2022 ГГ. ЕЎРАПЕЙСКАЙ ШКОЛЫ УСХОДНЯГА ПАРТНЁРСТВА

www.eapeuropeanschool.eu

