Zpráva o realizaci projektu Formovat a být formován
Projektový týden Camino de Santiago - pěší pouť do Santiaga de Compostela

V termínu 14.–26. 6. se uskutečnila pěší pouť studentů AG do španělského Santiaga de
Compostela. Projektu se zúčastnilo 74 studentů za doprovodu 5 pedagogů. Autobus
účastníky dopravil do španělského městečka Ponferrada a odtud vyšli studenti na pouť
do 210 km vzdáleného Santiaga. Každý den na ně čekala průměrně 30 km dlouhá
etapa. Vaření si zajišťovali studenti po skupinkách sami.
Cílem projektu bylo vytvoření a upevnění společenství prostřednictvím pěšího putování,
společné modlitby a duchovního programu a také prohloubení duchovního života
účastníků.

Postní rekolekce pro učitele a zaměstnance školy s P. Marianem Kuffou
Ve dnech 31. března a 1. dubna se na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži konala rekolekce pro učitele a
zaměstnance a přátele školy. Vedl ji P. Marian Kuffa, který se na Slovensku věnuje lidem na okraji společnosti.
Témata přednášek otce Kuffy byla zaměřena na výchovu, vztahy mezi dospělými a mladistvými, rozdíly mezi
muži a ženami a na to, jak se vzájemně potřebují a doplňují.
Otec Marian vše vysvětloval na příkladech ze svého života, ze své každodenní praxe a jeho vyprávění bylo velice
poutavé. Účastníci odjížděli z rekolekce velmi povzbuzení a obohacení o nové duchovní podněty pro svůj vlastní
život a také pro práci se studenty v rámci třídních kolektivů.

Orientační dny Fryšták
Program orientačních dnů byl zaměřen po předběžné dohodě zejména na budování vztahů uvnitř třídy a
současně byl směrován i jako jistý typ zážitkového pobytu, suplujícího letos chybějící třídní výlety. Jednotlivé
třídy si mohly upravit náplň a téma podle svých představ, takže konkrétní aktivity se pak mírně lišily.
Celý program byl ze strany instruktorů pečlivě připravený a z pohledu studentů jim nabídl řadu možností
k zábavě, vzájemnému poznání i k přemýšlení o některých komplexnějších otázkách osobnostního rozvooje.
Z pohledu vyučujících chybělo větší propojení se třídou, neboť veškeré aktivity řídili místní lektoři.

Hodnocení ze strany studentů bylo vesměs velmi příznivé, ze strany vyučujících více diferencované. Nehledě na
to byly orientační dny jistě dobrou příležitostí k obohacení studijního programu a ke hledání nových možností
práce s kolektivem

Shrnutí
Projekt byl dobrou příležitostí k obohacení studijního programu a ke hledání nových možností práce s kolektivem
v rámci Orientačních dnů. Jistotu že mají schopnost překonávat, umožnila studentům Pouť do Santiaga, v níž
byla společným jmenovatelem nová naděje. Březnová rekolekce pro učitele, zaměstnance a přátele školy
dovolila zakusit vnitřně Boží péči o život člověka a dala účastníkům plnější poznání sebe samého. Škola dostala
možnost prezentovat své aktivity pro širší veřejnost prostřednictvím tištěných materiálů tak, aby mohla lépe
poznat život i duchovní stránku školy.

