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Iné: Modelové vysokoškolské vzdelávanie na strednej škole
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Pri príležitosti Dňa Študentstva organizuje Gymnázium ďalší ročník modelového 
vysokoškolského vzdelávania pre svojich študentov z regiónu Podpoľanie. Dňa 18.11.2016 
sa uskutoční Deň Vedy a Poznania. Prednášajúcimi nebudú pedagógovia, ale pozvaní 
hostia, ktorí budú v niekoľkých blokoch rozprávať o špeci�ckých témach (Duševné zdravie, 
Holokaust, Ako sa v dnešnom svete nezblázniť a cítiť sa lepšie, Medzinárodné projekty - 
Taliansko, Zomrieť a predsa žiť, Detva v 20. storočí, Scenáre ktoré bránia v prežívaní šťastia, 
Sebarealizácia študentov Gymnázia v Detve prostredníctvom programu Erasmus+). Zo 
štyroch prednášok v každom hodinovom cykle si študenti vyberú jednu prednášku, ktorú 
absolvujú, pripravia si otázky a komunikujú s prednášajúcimi. Tento rok je jeden (prvý) 
cyklus venovaný divadlu pre všetkých (VIA HISTORICA). 

Hlavný cieľ - Sprostredkovanie informácii a príprava študentov na vysokoškolské štúdium 
prostredníctvom modelového VŠ vzdelávania (výber tém/prednášok jednotlivcom podľa 
vlastného záujmu) 

Zapojení - študenti gymnázia, ľudia z mimoškolského prostredia, učitelia ako poslucháči 
(spolu á 140 účastníkov) 

Prínos - Rozšírenie vedomostí študentov a učiteľov z oblastí ktorým sa venujú prednášajúci, 
rozvoj komunikačných schopností a zručností v nových témach prostredníctvom inter-
aktívneho vzdelávania. Študenti všeobecno-vzdelávacieho štúdia tak poznajú systém práce 
a formu vzdelávania na VŠ. 

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.

Stručný opis podujatia: hlavný cieľ, hlavné aktivity, zapojení účastníci –
ich počet a typ (žiaci, študenti, učitelia, rodičia, podniky, atď.), očakávaný
prínos podujatia pre zapojených aktérov
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