PROJEKTOVÝ DEN
projektu „Mluvme spolu – Let’s speak together“

čtvrtek 16. června 2011
2. a 3. ročníky:
prezentace projektů studentů 3.ročníků
„Učíme se navzájem“
Všichni studenti 2. ročníků se dle svého vlastního výběru a přihlášky
zúčastní všech prezentací v jedné ze tří sekcí:
- přírodovědná sekce - M(3),F(4),Bi(8) – učebna Hv – Kob, Jež,Krejčí
T.
- humanitní sekce - D(11), Č(1), Vv(2) – učebna D – Han, Ml, Kre
- ostatní sekce - Z(6), Sv(6), Tv(1), Env(1) – aula – Hol, Hs, Bla
Studenti 3. ročníků se zúčastní celého programu v sekci, v níž mají svou
prezentaci.
Časový harmonogram:
7.55 – 8.05
zahájení, rozdání ankety úspěšnosti prezentací
Bc (aula), Kob (Hv), Šp (D)
8.05 – 9.35
1.část prezentací (6)
9.35 – 10.00
přestávka
10.00 – 11.30 2.část prezentací (6)
11.30 – 12.00 přestávka
12.00 – 12.45 3.část prezentací (2, resp. 3)

Organizační zajištění:
- moderování, dodržování harmonogramu v sekci: Kob (Hv), Han (D), Hol
(aula)
- prezenční listiny, příp. uvolňování, vybrání ankety úspěšnosti prezentací:
Jež (Hv), Ml (D), Hs (aula)
- technická podpora: Krejčí T. (Hv), Kre (D), Bla (aula),
- možnost vyzkoušení techniky již ve středu 15.6. v době 11.30-15.00 –
Bla, Krejčí T.
- vyučující A - Ju, Kub, Šb, Šp, Vo, Zv se zúčastní prezentací všech svých
studentů v jednotlivých sekcích dle harmonogramu, v ostatních časech se
zúčastní prezentací dle vlastního výběru, Le se zúčastní prezentací dle
vlastního výběru
- vyučující A uzamknou projekty na webu do pátku 10.6. do 10.00 hod.
- prezentace každého projektu všemi třemi (oběma) studenty - max. 15
min. (včetně e-learningových cvičení a diskuse); pokud bude některý
student chybět, domluví se se svým vyučujícím A a předá nahrávku své
části prezentace ve formátu mp3 svým spoluprezentujícím

PROJEKTOVÝ DEN
projektu „Mluvme spolu – Let’s speak together“

pátek 17. června 2011
1. ročníky – aula:
prezentace výměnných pobytů a mezinárodních projektů
Všichni studenti 1. ročníků se zúčastní celého programu dle časového
harmonogramu:
Časový harmonogram:
7.55 – 8.05
zahájení, rozdání kalendářů projektu „Mluvme spolu“ –
Bc, Bla
8.05 – 9.20
SRN - Darmstadt – Lit, Oč, Sed, Krejčí T.
9.20 – 9.40
přestávka
9.40 – 10.55
USA - South Kent – Šp, Ju, Bla
10.55 – 11.10 přestávka
11.10 – 12.25 Francie - Nancy – Mk, Vác, Ři, Kre
12.25 – 12.40 přestávka
12.40 – 13.40 Rusko - Petěrburg – Ho, Hk, Krejčí T.
13.40 – 14.00 oběd 1.ročníků (dle stabilního rozvrhu)
Vedoucí mez. projektů uzamknou projekty na webu do středy 15.6. do
10.00 hod.

