
 

 

 

 

Záverečné aktivity 

V rámci projektu Vzdelanie v našich rukách sa v júni na Gymnáziu Lipany realizovali 

dve záverečné aktivity.  10. júna 2015 sa konala akcia zameraná na podporu zážitkového 

učenia  Deň vedy a  12. júna 2015 prebiehal pracovný workshop k projektu.  

Deň vedy bol zameraný na podporu samostatného vedeckého myslenia žiakov  a na 

implementáciu učebných pomôcok, ktoré v hodnote okolo 60 000 € získali študenti gymnázia. 

Bol príležitosťou premeniť svoje vedomosti na exaktné výsledky získané pomocou 

moderných meracích prístrojov, akými nesporne IP Coach – merací systém je. Učebňa fyziky 

sa premenila na experimentálnu sálu 6 meracích panelov, ktoré v prepojení na monitory 

notebookov vizualizovali pre niekoho doteraz abstraktné veličiny ako prúd, napätie, zvuk, 

svetlo na konkrétne grafické fyzikálne hodnoty merané pomocou špeciálnych sond systému. 

Učebne chémie a biológie sa zmenili na výskumné pracoviská a študenti v pracovných 

skupinkách merali chemické parametre vody, vody a vzduchu pomocou špecializovaných 

chemických kufríkov. 

Akciu zastrešovala koordinátorka Eva Lazoríková a šesť učiteľov fyziky, biológie 

a chémie a vyše 150 študentov sa v tento deň premenilo na vedeckých experimentátorov.  

Pracovný workshop realizovaný 12. júna 2015 bol jedinečnou príležitosťou 

prezentovať uplynulé obdobie projektu a súčasne priestorom pre predstavenie vízií a 

vedomostí študentov gymnázia, ktorým sa podučili na nepovinnom predmete podnikanie 

v cestnom ruchu. Okrem predstavenia projektu, ktoré uviedla projektová manažérka Viera 

Urdová, dostali slovo aj jednotliví koordinátori aktivít Vlasta Kučinová, Gabriela Lazoríková 

a Eva Lazoríková. Nosným bodom programu bolo predstavenie vybraných obcí regiónu 

Hornej Torysy a návrh plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja vybraných obcí regiónu, 

ktoré vytvárala a koordinovala projektová manažérka Združenia obcí Hornej Torysy Daniela 

Bednárová so žiakmi. Prísľubom bolo vystúpenie žiakov, ktorí pod starostlivým okom 

prítomného starostu obce predstavili svoje obce – ich silné a slabé stránky, príležitosti a 

ohrozenia. Bónusom každého takéhoto vystúpenia bol záverečný nápad pre moju obec, ktorý 

predniesol prezentujúci žiak priamo svoju prítomnému starostovi. Túto časť sme vnímali ako 

spojenie prítomnosti s ideálmi našej študujúcej mládeže a bola prijatá veľmi pozitívne, 

vzhľadom na sálajúce nadšenie, elán a tak trochu aj idealizmus nášho študenta – autora 

nápadu. 

Medzi prítomnými boli priatelia a rodičia študentov školy, kolegovia z mestských 

škôl, starostovia z okolitých obcí a samozrejme naši študenti, ktorí veľmi citlivo vnímajú 

nielen vlastné problémy, ale aj prostredie miest a obcí, v ktorých žijú. Pracovný workshop 

prispel k zblíženiu študentov a predstaviteľov obcí a pootvoril dvere do reálneho sveta, ktorý 

súčasná mladá generácia chce robiť zaujímavejším, a samozrejme lepším.   
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