Voľnočasové aktivity, robotika, kritické myslenie aj rovesnícke učenie
Posledné dni školského roku sú v našej škole možnosťou, ako uplatniť vedomosti a zručnosti
z voľnočasových aktivít pri rovesníckom učení. Dnes predstavíme dva úspešné krúžky
a niekoľko úžasných študentov, ktorí dokážu svojimi vedomosťami, zručnosťami
a profesionálnou prezentáciou zaujať spolužiakov, priniesť im množstvo zaujímavých
informácií a podnetov, aj zapáliť iskru túžby po nových poznatkoch. Nadšenie, s ktorým
prezentujú svoje zručnosti a postoje, je nesmierne chytľavé, preto veríme, že tento článok
zaujme Vás všetkých.
Krúžok Veda a robotika už niekoľko rokov šíri dobré meno našej školy nielen na Slovensku,
ale aj vo svete. Chlapci z tercie a kvarty, ktorí v tomto roku postúpili do celoslovenského
finále robotickej súťaže, pripravili v rámci projektu Lepší svet svojim spolužiakom z prímy
prezentáciu robota. Naši najmladší študenti sa dozvedeli, ako robota postaviť, naprogramovať,
ako vytvoriť výskumný projekt, čo je dôležité pri prezentácii a ako zaujať porotcov. Zážitok
z jazdy robota plniaceho naprogramované misie primánom pomohol pri napĺňaní jednej časti
ich záverečného projektu - Lepšia veda a technika. Ďakujeme skvelému tímu v zložení Jakub
Jelínek, Oskar Lettrich, Christián Petráš, Pavel Szépe, Samuel Šamalík a Marko Židek za
veselú hodinu plnú technických informácií.
Druhým úspešným krúžkom je jedinečný Debatný klub, ktorý patrí medzi najlepšie v SR.
Práve zástupca tohto krúžku, skvelý študent, skromný a pokorný človek a fantastický debatér
Lukáš Vecel z kvinty B poskytol študentom tercie zážitok v rámci interaktívnej besedy. Lukáš
terciánom predstavil prácu krúžku, vysvetlil, ako sa uskutočňuje správna debata, čo je kritické
myslenie a ako sa dá rozvíjať. V druhej časti svojho vystúpenia sa zameral na v spoločnosti
rezonujúce pojmy ako extrémizmus, nacionalizmus, nacizmus či fašizmus. Zaujímavou
prezentáciou, skvelými rečníckymi schopnosťami a najmä množstvom vedomostí si získal
pozornosť študentov a v závere jeho vystúpenia sa rozprúdila zaujímavá diskusia. Ďakujeme
Lukášovi Vecelovi za aktivitu a ochotu prezentovať pred mladšími spolužiakmi.
Oba príklady rovesníckeho učenia študentom spestrili posledné dni školského rouku
2020/2021. Priniesli dva úplne iné pohľady na svet. Svet farieb, tvorivosti, hier a techniky, ale
aj svet nástrah, spolupatričnosti, vzájomnej tolerancie a vedomostí. Boli to príjemne strávené
a poučné hodiny nielen pre študentov, ale aj učiteľov.
Naša škola má skvelých študentov, ktorí svojimi vedomosťami a zručnosťami pokrývajú celú
škálu predmetov a oblastí ľudskej činnosti. Preto sa rovesnícke vyučovanie v Gymnáziu
Jozefa Lettricha postupne stáva každodennou súčasťou.

