Znalost jazyků je důležitá pro uplatnění na trhu práce!
Tuto větu velmi dobře chápou studenti Obchodní akademie v Českém
Těšíně, kteří zúročili svoji přípravu v nadstandardních jazykových kurzech
a přihlásili se k obhajobě mezinárodní zkoušky Zertifikat Deutsch.
Vzhledem k tomu, že dokládá schopnost samostatného používání německého
jazyka, jedná se o certifikát uznávaný jak vzdělávacími institucemi, tak i
zaměstnavateli.
V rámci mezinárodního projektu PASCH „Školy: Partneři budoucnosti" a spolupráce s GoetheInstitutem v Praze umožňujeme žákům vykonat v rámci čtyřletého studia na půdě akademie zkoušku
Goethe-Zertifikat A1, A2, B1.
Přičemž jako jedna ze tří škol v České republice, využíváme výhod finančního krytí právě díky
iniciativě PASCH, a tudíž každá zkouška /jakékoliv úrovně/ je pro naše studenty zdarma!
Nově jsme letos našim maturantům nabídli i přípravu pro jazykovou úroveň B1. Ta je vhodná pro
všechny, kteří plánují v Německu žít a pracovat, studovat na vysoké škole nebo u nás využít jazykové
znalosti u maturitní zkoušky!
Od roku 2017 totiž existuje možnost nahradit část profilové /školní/ maturity z cizího jazyka a doložit
ji výsledkem mezinárodní zkoušky, tj. získáním certifikátu úrovně B1.
Možnosti osobnostního rozvoje na naší škole v oblasti německého jazyka podporujeme mj. účastí
studentů na kulturně-vzdělávacích akcích, mezinárodních výměnných programech mládeže
nebo i působením lektorky /rodilé mluvčí/ ve výuce.
Vzhledem k tomu, že v zaměstnavatelské sféře existuje výhledově dlouhodobá poptávka po
absolventech, kteří disponují alespoň základními znalostmi jazyka německého, nabízíme dále kroužek
německého jazyka pro zájemce, zvláště pro ty, jejichž mateřským jazykem je polština!
Znalost němčiny je velmi důležitá a nachází uplatnění na trhu práce. Naši absolventi díky dobré
znalosti německého jazyka mají možnost získat pracovní pozice ve firmách s německým kapitálem,
např. ve firmě Siemens v Ostravě pracuje již cca 15 našich absolventů, a jeden dokonce v centrále
v Mnichově. Zprostředkováváme rovněž nabídky pracovních pozic, odbornou praxi i prázdninové
brigády u rakouské formy LKW Walter ve Vídni.
„Do výuky německého jazyka vkládáme na naší škole nemalé úsilí a osobní nasazení, protože
dovednosti každého dalšího světového jazyka se našim absolventům / nejen v jejich profesní kariéře/
jistě vyplatí,“ dodala ing. Kristina Bončková, která v Budapešti na setkání ředitelů škol projektu
PASCH podepsala prodloužení smlouvy do r. 2020!
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