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Je velmi příjemné zjistit, že žáci školy bez reptání
zasednou na židle v temném sále školy místo toho, aby
si zahráli minigolf nebo se procházeli zoologickou
zahradou a užívali si slunečného dne. Takovou
zkušenost zažili členové projektového týmu 25. 6. 2015
na setkání absolventů odborných stáží Programu
Erasmus+ z Výzvy 2014, když žáci několika tříd přijali
pozvání k účasti na konferenci. Taková setkání tým
realizuje vždy po ukončení mobilit. Stážisté dostanou
příležitost prezentovat zkušenosti a profesní
dovednosti nabyté během odborných pracovních stáží
v zahraničí a sdílet je se svými spolužáky. Tentokrát se
jednalo o stáže ve významných světových metropolích
vyhledávaných turisty – Londýn, Paříž/Antony
a přímořská Málaga.
Společně se stážisty sdíleli jejich zkušenosti a zážitky ředitel školy Mgr. Pavel Cielecký, zástupkyně
ředitele, vedoucí učitelé odborného výcviku a pracovnice ekonomického úseku. V publiku byly také
doprovodné osoby a mnozí učitelé. Důležitým hostem konference byla zástupkyně Krajského úřadu
MSK Ing. Kristýna Žižková z oddělení rozvoje vzdělávání, která společně s ředitelem školy předala všem
úspěšným stážistům osvědčení Krajské hospodářské komory MSK o absolvování pracovní stáže
a dokument Europass - Mobility.
Program konference odpovídal plánovaným cílům. Hosty přivítala koordinátorka projektu Mgr. Markéta
Kulhánková. Při této příležitosti zmínila význam Programu celoživotního učení Erasmus+ a úlohu Domu
zahraniční spolupráce při realizaci evropských projektů. Pak následovala prezentace Hany Strádalové
s názvem „Hodnocení projektu z pohledu účastníků stáží“. Poté obdrželi účastníci stáže certifikáty.
Tímto byla oficiální část ukončena. Ve druhé části konference, na kterou se všichni přítomní upřímně
těšili, představili zástupci stážistů své prezentace z jednotlivých běhů. Za stážisty podzimního běhu ve
Velké Británii vystoupily Šárka
Dohnalová a Nikola Glogarová,
o zážitcích ve Francii hovořili
Jan Bartek a Lukáš Csernai,
kteří svůj výstup umocnili
barvitým
líčením
tepelné
úpravy žabích stehýnek a
humrů. Španěly reprezentovali
Andrea Gaudinská a Jaroslav
Rak. Z reakcí hostů během
diskuse bylo zřejmé, že si
„přišli na své“ a budou
odcházet s pocitem příjemně
stráveného dopoledne.
Hana Strádalová, členka projektového týmu

