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Školství

povedou studenti gymnázia
A to je jaké?
Hlavním vedoucím na přednášce
nebude učitel, ale právě žák.
Každé téma bude mít pod sebou
jeden student gymnázia, který si
na něj ve spolupráci s učiteli, kteří mohou být přítomni, vypracuje
prezentaci a program na daný den a
poté podle něj referují.
Žák si může k sobě přibrat libovolný počet spolužáků, se kterými
nejen vytvoří dříve zmíněné body,
ale musí přemýšlet tak, aby udělal
přednášku interaktivní a zájemci si
tak mohli na téma skutečně „sáhnout“.
Co je záměrem tohoto projektu?
Předat radost, informace a zpříjemnit den účastníkům a zároveň
přiučit žáky umění komunikace
a výstupu před publikem. Svým
dohledem mohu garantovat, že
všechna témata budou 100 % zajímavě a zábavně zpracovaná a budou
stát za návštěvu.
Je již tato informace mezi lidmi?
Zatím není, ale volíme postupy,
aby se o akci dozvědělo co nejvíce
potencionálních účastníků (rádio,
noviny, Facebook a informaci rozesíláme po škole, ať žáci řeknou
doma a známým).
Předpokládáme, že zájem by mohl
být vysoký, neboť třetí věk si zpestří

obyčejný den a odnese si i rozšiřující a velice zajímavé informace.
Jakých témat se budou přednášky týkat? Na co se mohou zájemci
těšit?
Témata budou různorodá. První den se bude začínat Cestováním
po Evropě různými způsoby, kde si
vezme slovo i pan ředitel Mgr. Pavel
Suk.
Přednáška se bude zabývat různými tipy na výlety, způsoby cestování, tradiční kuchyně, destinace,…
Dále to bude například hudba,
kde mimo výkladu bude k poslechu
i vystoupení na housle nebo trubku
a zároveň si budou moci zájemci i
zatančit.
Lidé si také vyzkouší základy
výtvarných technik a mohou si
odnést i nějaký vyrobený předmět,
například zdobené tričko, ozdoby z
pedigu.
V neposlední řadě jsou jedním z
témat kouzelné byliny. Zde se lidé
dozví spoustu zajímavostí o všedních i nevšedních rostlinách a bylinách, o čajích, o účincích daných
rostlin a případně faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin.
Je možné zapsat se pouze na jednu přednášku nebo musí zájemci navštěvovat všechny, pokud se
zapíší?
Na tento projekt nehledíme na

byrokracii, tudíž je to čistě na zájmu
člověka. Na přednášku může přijít opravdu kdokoli, i když je to jen
sezónní zájemce.
Jak se připravují žáci? Jsou nervózní?
Z pohledu žáka a organizátora
mohu mluvit klidně i za sebe, takže
ano, je to částečně stres, ale především zodpovědnost.
Organizační tým této akce z PGJ
se k tomu staví tak, že se snažíme
než trému a stres vidět to, že když
něco předáme dál, hodně se tím

naučíme a dokážeme i komunikovat napříč generacemi. Snažíme se
za tím vidět ten cíl, kterého chceme
dosáhnout. Chceme, aby se z toho
stal opět zaběhnutý projekt, který
se bude opakovat každý školní rok,
ovšem s jinými tématy. Nervózní
spíš budeme prvních deset minut
před a během konání první přednášky, ale pak poznáme, že to bude
zábava jak pro nás, tak pro účastníky. Připravujeme se zatím tak,
že máme již harmonogram na celý
školní rok a postupně dáváme vzniku programu na první den.
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