Tisková zpráva č. 150408

Přijďte na prezentace ročníkových prací studentů Waldorfského lycea
Studenti třetího ročníku představí své ročníkové práce, mezi něž patří například natočení
vlastního filmu, výroba aspirinu, tvorba hlavolamů a rébusů či proniknutí do světa neslyšících.
Praha 8. dubna 2015 – Zveme vás na prezentace odborných studentských prací, které proběhnou 10. 4.
od 15.00 do 17.30 a 11. 4. od 9.00 do 15.00 v budově Waldorfského lycea. Práce a jejich prezentace jsou
pro studenty příležitostí zabývat se intenzivně zvoleným tématem a zároveň prostředkem, jak se naučit
psát a obhájit odbornou práci.
Prezentace jsou završením celého procesu tvorby ročníkové práce a na lyceu se uskuteční již
po sedmé. V prezentaci má každý student 15 minut
na smysluplné představení své práce, ve kterém má být
schopen publikum nejen informovat, ale i zaujmout
a zodpovědět jeho doplňující otázky. Studenti se tím učí
prezentovat i sami sebe, což je schopnost, která je v dnešním
světě téměř nutným předpokladem při ucházení se o mnohé
profese, ke kterým budou jednou směřovat.
Prezentace proběhnou v pátek 10. 4. od 15.00 do 17.30 a v sobotu 11. 4. od 9.00 do 15.00 v budově
Waldorfského lycea (Křejpského 1501/12, mapu naleznete zde).
Program prezentací naleznete v příloze ve formátu .pdf.
Tiskovou zprávu o ročníkových pracích naleznete v příloze nebo si ji můžete přečíst zde.
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Kontakty:
Ivan Smolka, ředitel školy
e-mail: info@wlyceum.cz, mobil: 777 694 019

Poznámky pro editory:


Starší tiskové zprávy naleznete zde.



Fotografie z dalších akcí Waldorfského lycea Praha najdete na jeho stránkách.



O koncepci výuky si přečtěte více.



Waldorfské lyceum vzniklo v roce 2006 jako zcela nový typ školy, vycházející z toho, že rychlé
proměny světa vyžadují jiné pojetí vzdělávání. Podoba školy a vyučovací metody vycházejí
z přesvědčení, že tradiční model vzdělávání zaměřený především na předávání informací je
třeba nahradit modelem rozvojovým, jenž se soustřeďuje na podporu celkového vývoje žáka,
jeho schopností, dovedností a vlastností. Dosavadní výsledky jsou vynikající, zájem o přijetí
několikanásobně převyšuje kapacitu školy. Více na www.wlyceum.cz
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