Program EVA
Ekonomické lyceum trochu jinak!

Jedinečný 4letý studijní program
postavený na aktuálních
vzdělávacích trendech.

Program, kde učitel je parťákem
a průvodcem na cestě
objevování.

Program, který vzniká organicky
s participací studentů
a reflektuje jedinečnost každého
z nich.

VIZE – KAM
SMĚŘUJEME
Tvořivá a kreativní výuka
postavená na svobodě,
respektu a radosti, která
obohacuje učitele i studenty.
Studium, které připravuje
studenty na svět, v němž
budou žít.

JAK NA EVA UČÍME
UČITEL JAKO
PRŮVODCE

Každý z vás má vlastní cestu
a svůj osobitý směr a cíl. My vám
budeme průvodcem a podporou
na cestě, abyste mohli dělat kroky
tím správným směrem.

HODNOTÍME
POSUN I VÝKON

Na EVA známky nedáváme, protože
ty odrážejí jen výkon. My se ale
díváme na znalosti a dovednosti
i na to, jak se posouváš kupředu.
Podpoříme tě a pomůžeme ti projít
problémová místa.

PROŽITKY MÍSTO
INFORMACÍ

Naučíme tě pracovat
s informacemi a orientovat se
v nich. K tomu zažiješ spoustu
prožitkových cvičení, her,
tematických dnů nebo exkurzí.

HODNOTY EVA
SVOBODNÝ ŽÁK, SVOBODNÝ UČITEL

ROZMANITOST A JEDINEČNOST

Na EVA si můžeš vybrat, kolik energie
a v jaké formě chceš kterému
předmětu dát. My si zároveň
vybíráme, jaká témata a jakým
způsobem budeme učit – díky tomu
můžeme přizpůsobovat výuku každé
třídě i studentovi na míru.

Ať jsi introvert, nebo extrovert, ať
preferuješ tenhle předmět, či jiný, na
EVA dostaneš prostor se projevit a žít
sám sebe. Výuku děláme tak, aby v ní
byl prostor pro jedinečnost
každého a aby každý mohl naplno
rozvinout svůj potenciál.

RESPEKT K NÁZORŮM I DĚNÍ
Pokud máš podnět ke zlepšení nebo
chceš něco jinak, neváhej se
ozvat. EVA není statická – pružně
reagujeme na to, co přichází. Ať už je
to podnět od tebe nebo od rodičů.

„Učitel na EVA je podroben neustálé
sebereflexi – díky podnětům od studentů
a rodičů pořád přemýšlíme, jak vše udělat
ještě lépe. Baví mě, že program kromě
studentů proměňuje i samotné učitele.“
Taťána Šárovcová

KDO TĚ BUDE UČIT
V našem týmu najdeš od všeho
kousek – moudré kantory, kteří
předávají svou zkušenost, mladé
učitele, kteří vnášejí do týmu energii

a nové nápady. Kromě nás tě budou
provázet i odborníci z praxe nebo
studenti z vyšších ročníků.

MŮŽEŠ SE TĚŠIT TŘEBA NA:
Lenka

Michal

Taťána

Garová

Homolka

Šárovcová

Angličtina

Společenské vědy

Ekonomika

Energická a zábavná žena, která se neváhá

Kde hledat odpověď na základní otázku

Nudné poučky? Za á, za bé, za cé? Na to

do hodin převléct třeba do halloweenského

života, vesmíru a vůbec? Co třeba ve škole?

zapomeňte! Táňa učí prakticky,

kostýmu. Na EVA ji baví, že je to živý

To je ideální prostředí, kde lze nejen

organismus, který je v neustálém pohybu –

rozdávat rozumy, ale také čerpat podněty

stejně jako ona. Uvidíte-li někoho, jak

od zajímavých lidí. A Michal má lidi rád.

sprintuje po zvonění zpět do kabinetu pro
zapomenuté fixy, bude to nejspíš Lenka.

Možná proto nedá dopustit na společenské
vědy. Potěší ho také hrátky se slovy,
zpívání, cestování a proplétání se historií.

moderně, svižně a zábavně. Bodejť by
ne, kromě školy totiž hraje ještě divadlo!

Jinak ji můžete potkat v Café Lajka s jejím
srandovním psem Harrym a taky na
Colours of Ostrava. V jejích hodinách si
vytvoříte podnikatelský projekt nebo si
zahrajete deskovky.

Velmi oceňuji přístup
profesorů k našim
názorům. Vyslyší každou
připomínku či návrh
a jdou do všeho
s nadšením a odhodláním.

Profesoři jsou tu vstřícní a statečně
se vyrovnávají s tím, že je tento
program nový, toho si vážím!

JAK NÁS, UČITELE, VNÍMAJÍ
SAMI STUDENTI

Oceňuju
především to,
že to profesory
baví a jsou
přátelští!

A oceňuju, že s námi profesoři
komunikují, ptají se na naše názory,
jsou otevřeni našim nápadům
a návrhům. Nemám strach se jich na
cokoliv zeptat!

Nejvíce se mi líbí, že vše je
možné konzultovat s učiteli. Nic
není pevně hned dané. Máme
možnost konzultovat věci, které
se nám nelíbí, a učitelé jsou
většinou ochotni nám vyhovět.

CO MŮŽEŠ NA EVA ZAŽÍT
VYROB A PRODEJ!

ZAŽIJ BAROKO!

Co to reálně znamená něco vyrobit
a prodat? Jaké to je? Výroba vlastních
hraček a jejich prodej za fiktivní
peníze na hodině ekonomiky.

Poznej podle popisu, jak vypadala
barokní socha a zkus ji ztvárnit.

O FIRMĚ VE FIRMĚ

Jak to chodí v reálné firmě? To
jsme se vydali zkoumat na exkurzi
do TPCA.

CO O EVA ŘÍKAJÍ STUDENTI
Líbí se mi, že se každý nápad počítá
a (většinou) lze uskutečnit. Mohu
prezentace zpracovat svým způsobem
a pracovat tak, aby to mě samotnou
bavilo.

Nejvíc jsem si oblíbila volbu podmínek,
díky nim si skoro v každém předmětu
najdu něco, co mě zaujme.

EVA bych doporučila, protože je to obor,
kde rozvíjíte hlavně svůj potenciál.
Všichni studenti nepracují a nikdy
nebudou pracovat stejně. A pokud
mají možnost se projevit v pracích
a projektech, je to právě na EVA.

První měsíc školy jsem se trochu obávala,
abych všechny novinky zvládla. Ten však
utekl jako voda a já už jsem proplouvala
sylaby a učivem jako jejich stará známá.
Myslím si, že se nikdo nových změn bát
nemusí.

Nejvíc se mi líbí, že můžu
spolupracovat s ostatními.

Naučíte se prezentovat, pracovat
v kolektivu, hledat informace. Není to
jen drcení učiva, ale zábavná forma
učení.

První rok mi přinesl to, že jsem se
o hodně zdokonalila ve vyhledávání,
zpracovávání informací a jejich
následném prezentování spolužákům.

STAŇ SE SOUČÁSTÍ
NĚČEHO NOVÉHO

EVA běží druhým rokem a díky odvaze
a zapálení studentů, učitelského týmu
i rodičů vzniká krásná energie
na cestě za společnou vizí.
Přidej se k nám a buď u toho!

Těšíme se na tebe!

