Projekt „Šance prosadit se“
Ve školním roce 2013/2014 byl na naší škole realizován
projekt "Šance prosadit se", spolufinancován prostředky
Evropské unie. V rámci tohoto projektu 12 žáků naší
školy strávilo 3 týdny v anglickém městě Royal
Tunbridge Wells. Během pobytu v Anglii se mohli naši
studenti seznámit s anglickou kulturou, navštívit některá
anglická města jako Londýn, Brighton a Hastings. Ale to
nejdůležitější - v praxi si ověřili úroveň svých
komunikačních dovedností a jazykových schopností
v angličtině. Během pobytu účastníci projektu
pracovali

na

různých

místech;

v

kavárnách,

charitativních obchodech nebo v knihkupectví. A že si
vedli jak pracovně, tak komunikačně velice dobře,
potvrdili jejich zaměstnanci. A co říkají samotní účastníci?
V Anglii se mi nejvíce líbilo:
- skvělý čas, kdy jste byli odkázáni zcela na své znalosti angličtiny (a občas i slovníku)
- možnost vyzkoušet si pracovat mimo ČR
- zkoumání odlišností mezi oběma kulturami
- srdečnost a ochota Angličanů pomoci vám vždy a se vším
- návštěva mnoha zajímavých míst
Radek Folwarczny
Jsem moc ráda, že jsem se takové stáže mohla zúčastnit, získala jsem hodně zkušeností
a nezapomenutelných zážitků. Nejde říct, co se mi nejvíce líbilo, protože se mi líbilo úplně
všechno. Rodinu jsme měli skvělou, takovou jsem si vždycky přála. Pracovala jsem jako
servírka a měla jsem trochu obavy, protože jsem to nikdy nedělala, ale vedoucí byli na mě
velice hodní. Není nic, co bych vytkla, snad jen počasí první dny a nedochvilnost pana
Daryla, ale celkově mi tato stáž dala velice hodně, mohla jsem si zlepšit komunikaci
v angličtině a také poznat nové lidi. Určitě všem doporučuji.
Klaudie Pietroszová

Zúčastnila jsem se tři týdenní stáže v Anglii v rámci projektu Šance prosadit se. Celou stáž
hodnotím velmi pozitivně. Vše bylo připravené, nevyskytl se žádný problém. Splnilo to má
očekávání a jsem ráda, že jsem byla vybrána. Byla to dobrá zkušenost jak po stránce
jazykové, tak profesní. Taktéž zajímavé bylo poznat anglickou kulturu a mentalitu. Byl to
zážitek a doufám, že tuto možnost dostanou i příští ročníky obchodní akademie.
Karolína Nožičková
Postřehy z Anglie
Naše strava byla pestrá, rodiny nám každý den připravily snídani, lunchpacket a teplou večeři.
Práce byla různorodá, mohli jsme si vybrat, kde bychom chtěli pracovat. O víkendech jsme
podnikali výlety do nedalekých zajímavých měst (London, Brighton, …). Po práci jsme se
vždy scházeli v parku nebo kavárně a vyměňovali si zážitky z běžného pracovního dne. Tato
stáž byla pro mě velice přínosná, jsem ráda, že jsem využila tuto příležitost.
Zaoralová Sylvie
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