
Téma a charakteristika postupového projektu 2021/2022

Téma:  Alumni club EDUCAnet Praha

Projekt: Založení absolventského klubu EDUCAnet Praha, návrh spolupráce
absolventů se školou a uspořádání prvního společného setkání.

Garant: Ing. Pavla Cidlinská

Tým

Pořadí Příjmení a jméno Třída
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Zadání

Cílem projektu je založení klubu absolventů školy. Projektový tým má za úkol oslovit
absolventy, zjistit jejich zájem o spolupráci se školou, navrhnout koncepci fungování
klubu absolventů a uspořádat první společné setkání.

Cíl

Kdo? 5 studentů 1. ročníku Gymnázia

Co? Vypracovat plán projektu, zjištění informací o fungování klubu absolventů v
jiných školách, návrh fungování klubu absolventů v podmínkách EDUCAnet
Praha, komunikace s absolventy a vedením školy, uspořádání společného
setkání, závěrečná prezentace.

Kdy? Školní rok 2021/2022

Proč? Naučit se plánovat, rozdělovat práci v týmu, řídit týmovou práci, převzít
odpovědnost, komunikovat mezi sebou, komunikovat s vedením školy a
absolventy.
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Získat zkušenosti se sháněním relevantních informací a jejich zpracováním,
umět navrhnout dlouhodobě fungující systém (a mít tak dobrý pocit z
práce, která dává smysl a přináší radost i užitek ostatním).

Naučit se uspořádat menší společenskou akci

Jak? Viz dílčí úkoly v následující tabulce

Průřezová
témata

Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech

Jednotlivé úkoly

1. Plánování Studenti připraví plán projektu, rozdělí si jednotlivé role,
dohodnou pravidla komunikace a společné práce, stanoví si
vlastní KPI’s.

2. Aplikace Dílčí úkoly:

1. Plánování, rozdělení týmových rolí
2. Sběr informací o fungování klubů v jiných školách (v ČR či

ve světě) a jiných organizacích
3. Návrh na dlouhodobé fungování klubu a jeho využití pro

spolupráci se školou (prezentace návrhu vedení školy)
4. Oslovení absolventů, získání zpětné vazby a její

zapracování do finální podoby fungování klubu
5. Uspořádání společného setkání absolventů
6. Vyhodnocení akce
7. Závěrečná prezentace před komisí

3. Výstup 1. Založení klubu absolventů, návrh jeho fungování,
uspořádání prvního společného setkání

2. Prezentace výsledků před komisí
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Pedagogický
dohled / garant

Pavla Cidlinská

Termín
odevzdání

Viz harmonogram školního roku
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