Tisková zpráva
MAS Moravská cesta navázala spolupráci s Gymnáziem Jana
Opletala v Litovli
Naše MAS zatím cíleně nespolupracovala s žádnou střední školou na svém území. Díky vstřícnému
přístupu vedení Gymnázia Jana Opletala jsme se rozhodli tento stav změnit a společně jsme hledali
vhodnou formu zapojení studentů do činnosti MAS. Nakonec jsme navrhli aktivitu, která je nejenom
přínosem pro MAS, ale také zajímavá a poučná pro studenty.
Na této činnosti pracují týmy studentů z vybraných tříd - sekunda, kvarta, kvinta a septima pod
vedením jednoho z učitelů, Mgr. Jana Odehnala. Každý tým zmapuje činnost spolku ve vybrané obci na
území MAS Moravská cesta. Studenti zjišťují u každého spolku ve své nebo sousední obci název, ptají
se na činnost, historii spolku a popíší úspěchy spolku. Studenti zjistí, jaké spolky v obcích působí, jaké
je jejich náplň a třeba se sami zapojí do činnosti některého z nich. MAS tím získá užitečnou databázi
spolků, kterou bude dále využívat.
Byli jsme si vědomi toho, že samotné mapování spolků není pro studenty, kteří se zapojují zcela
dobrovolně, dostatečně motivující. Proto jsme se rozhodli propojit s letošním ročníkem fotosoutěže
MAS Moravská cesta právě práci studentů z Gymnázia Jana Opletala. Každý student zapojený v týmu
se může ucházet ve fotosoutěži s jednou fotografií vybraného spolku. Téma fotografie je zcela na
fantazii studentů, mají možnost vyfotografovat budovu spolku, znak, akci spolku, či mohou získat
fotografie z archivu spolku. Sběr fotografií bude probíhat do 4. listopadu 2014, fotografie budou
vystaveny v budově Gymnázia od 14. listopadu 2014. Od tohoto data bude probíhat hlasování o
nejhezčí fotografii. Hlasovat bude možné též na webových stránkách MAS Moravská cesta. Slavnostní
vyhodnocení fotosoutěže proběhne v neděli 30. listopadu 2014 na Adventní slavnosti v Bílé Lhotě v
první polovině prosince. Tři nejlepší fotografie budou oceněny finančním a věcným darem.
Věříme, že tato první společná aktivita nastartuje dlouhodobou spolupráci mezi oběma organizacemi.
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