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ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
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Zpráva o světové konferenci WCGTC 2011
Ve dnech 8. - 12. srpna 2011 se v Praze v kongresovém hotelu 
Clarion konala 19. bienální konference Světové rady pro nadané 
a talentované děti (WCGTC - World Council for Gifted and 
Talented Children), podporovaná českou Společností pro talent 
a nadání (STaN). Konference se uskutečnila ve spolupráci 
s vysokými školami (ČVUT Praha, Masarykova univerzita Brno, 
Ostravská univerzita Ostrava) a s Českomoravskou psychologickou 
společností. Tato úspěšná akce se v předcházejících letech konala 
v mnoha zajímavých destinacích po celém světě (Káhira, Paříž, 
Warwick, hrabství Warwickshire v Anglii,…), poprvé však 
ve východní Evropě. Sympózium navštívilo více než 450 účastníků, 
kteří se aktuálně zajímají o problematiku nadaných. Pedagogové, 
rodiče a studenti z 57 zemí z celého světa využili příležitost 
zmapovat nejnovější trendy ve vzdělávání a výchově nadaných 
a představit své výzkumy, názory a zkušenosti odborníkům téměř
ze všech kontinentů. 

Ředitel Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci Mgr. Pavel Mrva 
jako jeden z mála českých účastníků představil na této akci naši 
školu, na které studují žáci talentovaní nejen na matematiku 
a přírodní vědy a která jim dlouhodobě poskytuje kvalitní zázemí 
pro rozvoj jejich nadání. Za všechny nadané žáky, jejichž talent byl 
na gymnáziu podporován, můžeme zmínit např. vítězku 
Wimbledonu 2011 Petru Kvitovou, studenty studující 
na zahraničních univerzitách jako Tereza Mročková, Kateřina 
Kochová a mnoho dalších. Prezentace gymnázia byla 
také podpořena aktivní účastnící doc. PaedDr. Jany Škrabánkové, 
Ph.D., která na škole stále vyučuje fyziku a chemii a na akademické 
úrovni se zabývá pedagogickými přístupy k přírodovědně nadaným 
žákům a strategiemi jejich výuky. Můžeme bez nadsázky 
konstatovat, že naše gymnázium bylo "představeno světu". 

Celá konference měla velký úspěch a byla po všech stránkách velmi 
pozitivně hodnocena českými i zahraničními účastníky. Líbila se 
jak skladba a kvalita programu, tak pozvaní přednášející, množství 
a široká škála příspěvků, vztahujících se k tématu vzdělávání 
a výchovy nadaných i počet účastníků a zastoupených států z celého 
světa. Na konferenci zazněla řada motivujících a vysoce kvalitních 
příspěvků a byly navázány užitečné pracovní kontakty 
se zahraničními kolegy i v rámci ČR.  

Následující konference Světové rady pro nadané a talentované děti 
WCGTC se bude konat v Aucklandu na Novém Zélandu v roce 2013 
- vypravíme se tam také?

Pro zájemce, kteří chtějí nahlédnout do programu konference, 
seznámit se s profily vybraných účastníků ze světových univerzit, 
s tématy workshopů a také s anotacemi jednotlivých příspěvků, 
doporučujeme využít následující odkaz:
http://www.worldconference2011.org/

Mgr. Pavel Mrva, ředitel školy, 
Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.

Adaptační kurz
Od 30. srpna do 3. září letošního roku proběhly dva adaptační kurzy 
našich nových studentů. Tradičně jsme využili středisko na Kletné. 
Prvního kurzu se zúčastnili studenti prvních ročníků vyššího 
gymnázia, druhý byl určen pro studenty primy.
Téměř tři dny plné her, zábavy, sbližování, poznávání nových 
spolužáků. Takto stručně lze vystihnout tři dny nabité bohatým 
programem.
Uzavřela se sice doba krásných prázdninových dní, ale novým 
gymnazistům se tímto otevřela další životní etapa.

Mgr. Magdalena Miláková, výchovný poradce  

Ezopovy bajky
Sekunda hrála svým budoucím spolužákům
Ve čtvrtek 23. června jsme v aule našeho gymnázia přivítali 
přes padesát žáčků prvního stupně Základní školy TGM. A hned 
dostali úkol - na lístcích, které jsme jim rozdali, bylo pojmenováno 
patnáct různých zvířat a naši hosté k nim měli přiřadit typické 
vlastnosti. Zvládli to velmi dobře, těm nejmladším - prvňáčkům - 
musely pomoct paní učitelky. 
Pak přišel hlavní bod programu. Studenti sekundy osmiletého 
gymnázia, kteří letos navštěvovali volitelný seminář dramatické 
výchovy, předvedli pásmo několika bajek, které sami zdramatizovali 
a upravili pro divadelní vystoupení. Nálada mezi herci i malými 
diváky byla výborná, pro všechny zúčastněné tato akce znamenala 
příjemné zpestření závěru školního roku.

Mgr. Renáta Fialová, vyučující dramatické výchovy

Jazykové zkoušky na GMK 
Počátkem tohoto školního roku se naše gymnázium stalo oficiálním 
přípravným centrem mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge 
ESOL. To znamená, že studenti našeho gymnázia mají pod vedením 
zkušených pedagogů jedinečnou příležitost připravit se a složit 
některou z nejuznávanějších jazykových zkoušek na světě - FCE. 
Zkouška FCE je určena středně pokročilým studentům, kteří 
složením této zkoušky prokážou, že umí angličtinu využívat 
v mnoha každodenních situacích, mimo jiné v práci a během výuky. 
Složení této zkoušky jim také poskytne výhodu při přípravě na státní 
maturitní zkoušku, při přijímacích zkouškách na univerzitu a otevře 
dveře k budoucím zaměstnavatelům. Přípravné kurzy i zkoušky 
probíhají v příjemném a nestresujícím prostředí školy.
Bohužel nic není zadarmo, takže zájemci si musí část nákladů
uhradit sami. Pro zajímavost mohu uvést:
Cena 3-měsíčního kurzu + zkoušky PET: 4.990,- Kč
Cena 3-měsíčního kurzu + zkoušky FCE: 6.490,- Kč. Přesto takto 
vynaložené prostředky nejsou ztracené, neboť kvalitně zvládnutý 
cizí jazyk je předpokladem dobrého uplatnění v budoucnu. 
Výhledově máme zájem nabídnout tuto službu také všem zájemcům 
z řad široké veřejnosti. Podrobné informace naleznete na webových 
stránkách školy.

Mgr. Pavel Mrva

Že je Bílovec moc malé město na to, aby mělo svou vlastní vysokou 
školu? Ale vždyť na podzim se už podruhé otevřou brány Univerzity 
Mikuláše Koperníka. Ve dnech od 17. do 20. listopadu se prostory 
gymnázia změní ve vysokoškolský kampus. Během těchto čtyř dnů
projdou studenti celým vysokoškolským studiem od imatrikulace 
přes přednášky a zkoušky až po promoci. Na programu je více 
než třicet volitelných předmětů z širokého spektra oborů, pestrá 
nabídka sportů i kulturního vyžití. Studenti si vyzkouší nejen kolejní 
život, ale i přípravu na zkouškové období, které zákonitě následuje 
po každém semestru.

Celou akci organizují absolventi Gymnázia Mikuláše Koperníka, 
kteří momentálně úspěšně studují na různých vysokých školách 
a rádi by touto formou předali současným studentům své znalosti 
a zkušenosti se studiem.  Zváni jsou tak všichni středoškoláci, kteří 
by si rádi nanečisto vyzkoušeli vysokou školu, získali cenné 
informace a zjistili, jak taková univerzita funguje. Akce je vhodná 
nejen pro letošní maturanty, kteří aktuálně řeší, na kterou vysokou 
školu podat přihlášku, ale i pro studenty, kteří mají ještě nějaký ten 
rok na střední před sebou a netuší, jakým směrem se vydat 
po složení maturity.
Více informací o události a přihlášku najdete na našich webových 
stránkách http://univerzita.gmk.cz.


