Projekt: Vím, co chci
Projekt Školního poradenského pracoviště GULZu
Cílem projektu je napomáhat našim žákům (2. ročník, v případě zájmu 3. ročník) v jejich
rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze. Projekt je dobrovolný, ale je potřeba žáky
nějak motivovat k tomu, aby se do něj zapojili. Naší snahou by mělo být žáky přivést k tomu,
aby se začali dříve zajímat o nějaký obor, který pak půjdou studovat na vysokou školu, jen tak
se může zlepšit jejich motivace ke studiu na gymnáziu, k přípravě na maturitu a přijímací
zkoušky na VŠ.
Předpokládá 4 sekce:
 humanitní – ČJL, D, ZSV
 přírodovědnou – B, Z, CH
 cizích jazyků – AJ, RJ, NJ
 technickou – M, F, Dg, IVT
 estetiky a tělesné výchovy – EVH, EVV, TV
Každá sekce bude mít své garanty (určí ho předmětové komise).
-

Garanti vedou žáky, kteří se přihlásí do projektu.

Žák si zakládá portfolio (každý rok nové, v případě stejné sekce pokračuje kontinuálně
v portfoliu z předchozího roku).
Struktura portfolia:
a) přednášky a besedy (na vysokých školách, odborných pracovištích, konferencích, apod.) –
20 hodin/za rok. Žák musí získat potvrzení o účasti na přednášce a do portfolia založí
strukturované poznámky z přednášek. O účasti na přednášce předem informuje garanta,
kterému také pravidelně předkládá strukturované poznámky z přednášek. Pokud je akce
v době vyučování, garant žáka uvolňuje z výuky.
b) exkurze – min. 2x za rok. Na tyto exkurze bude žák uvolněn (není možné počítat exkurze
pořádané školou). Exkurze žák předem hlásí garantovi a musí být na ně uvolněn. Žák do
portfolia zakládá své záznamy z exkurzí (poznámky, dokumenty, videa, fotografie, rozhovory,
…) a pravidelně je předkládá garantovi.
c) návštěvy dnů otevřených dveří VŠ a veletrhů VŠ (do portfolia žák zaznamená termín
návštěvy a přidá získané informační materiály)
d) prezentace – žák připraví 1 odbornou prezentaci pro svou sekci. Prezentace se může
inspirovat nějakou přednáškou nebo exkurzí, ale musí vycházet z prostudované literatury

(min. 2 odborných zdrojů). Prezentace bude představena v rámci prezentačních dnů dané
sekce.
Žáci zapojení do projekt budou svá portfolia a výstupy prezentovat. Každá sekce pořádá v
průběhu roku (nezávisle na sobě) dny prezentací, a to v odpoledních hodinách (od 14.00). Tyto
dny je nutné organizovat tak, aby všichni žáci zapojení do projektu v dané sekci měli možnost
se prezentovat. Datum prezentačního dne bude znám 14 dnů předem a bude vyvěšen i s
programem na nástěnce, která bude určena k projektu a na www stránkách školy. Na
prezentace by měli mít přístup i ostatní žáci gymnázia a rodiče.
Portfolio a prezentaci hodnotí garant a minimálně ještě jeden člen předmětové komise. Toto
hodnocení by se mělo odrazit v celkovém hodnocení žáka (nebo v hodnocení jednotlivých
předmětů). Nezapomeneme ani na slavnostní ocenění žáka.
Pokud žák bude kontinuálně pokračovat v portfoliu i v dalším roce, může si zařadit exkurze,
které absolvoval v průběhu prázdnin.

