Projekt

„Šance prosadit se“
Tento Projekt mobility si klade za cíl podpořit žáky SOŠ v získávání nových a používání již
získaných vědomostí a dovedností, které si osvojili v průběhu svého studia na střední
škole. Spočívá v přípravě a realizaci třítýdenní odborné stáže, kterou žáci absolvují
v různých typech podniků ve Velké Británii. Jelikož se jedná o žáky vzdělávacích
programů Ekonomické lyceum a Obchodní akademie, zvolili jsme ve spolupráci
s přijímající institucí pozice v administrativních odděleních výrobních podniků,
maloobchodu a hotelů, veřejně prospěšné instituce (knihovna, příp. úřad práce)
a cestovní kanceláře, ve kterých žáci uplatní nejen své teoretické znalosti, ale zároveň
zdokonalí své komunikační dovednosti, které získali dosavadním studiem.
Význam zahraniční stáže spočívá v tom, že nabízí žákům větší potenciální možnosti než
obdobná praxe v českých firmách, protože její užitek není pouze v dalším profesním
rozvoji, ale taky v rozvoji osobním. Předpokládáme, že pobyt v cizojazyčném prostředí
firem a rodin bude mít vliv na posílení a formování takových osobních kvalit jako je
samostatnost, pohotovost, adaptabilita a aktivní přístup k dalšímu vzdělávání. Všechno
jsou to rysy, jež by měly charakterizovat moderního občana České republiky, který má
stejné postavení a stejnou schopnost se prosadit jako jeho evropští konkurenti.
Dalším přínosem stáže bude nesporně posílení jazykových kompetencí, žáci budou
nuceni používat cizí jazyk nejen v každodenních situacích běžného života, ale i při řešení
nečekaných potíží na svém pracovišti (kde bude vždy přítomen stálý zaměstnanec).
Osvojí si a budou muset využívat odbornou terminologii v přirozeném prostředí
zahraniční firmy, a získají tak jedinečnou příležitost přesvědčit se na vlastní kůži o tom,
že znalost cizího jazyka je nevyhnutelnou podmínkou prosazení se v dnešní sjednocené
Evropě.
Nedílnou součástí navrhovaného Projektu mobility je taky kulturní a sportovní program,
který obohatí účastníky stáže po stránce společenské, umožní jim poznat kulturu, historii
a zvyky jiné země, posílí mezikulturní vztahy. Věříme, že uvedené benefity projektu
společně se získáním Europassu s potvrzením o absolvované stáži budou znamenat pro
jeho účastníky významný posun v profesním i osobnostním rozvoji a po ukončení
formálního vzdělání výrazně zvýší jejich šance na uplatnění na trhu práce a stanou se pro
ně motivací pro celoživotní učení.
Royal Spa English je podpůrná vzdělávací organizace ve městě Tunbridge Wells
v hrabství Kent, která se zabývá vzděláváním různých skupin zájemců v oblasti výuky
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angličtiny (zejména obchodní) a zprostředkovává a organizuje zahraniční stáže pro
účastníky z různých států Evropy. Tato organizace má bohaté zkušenosti s prací
v evropských institucích v Bruselu, pořádání kurzů angličtiny pro různé skupiny zájemců
a v přijímání skupin studentů i dospělých v rámci evropských vzdělávacích programů.
Zaměstnanci jsou učiteli angličtiny s praxí více než 10 let. Organizace se věnuje taky
zařizování pobytů pro účastníky Programů mobility v rámci programu Leonardo da Vinci
z různých evropských zemí, jako například Finsko, Švédsko, Itálie, Španělsko apod.
Organizace již od roku 1997 funguje v těchto programech jako přijímající organizace. Její
oblastí působení je kromě jiného i zprostředkování pracovních míst pro stážisty z jiných
zemí, kteří do země přijíždějí jako účastníci Programu mobility. Mají bohaté zkušenosti
rovněž s asistencí zahraničním účastníkům během jejich stáže i pobytu v hostitelských
rodinách a s organizováním kulturního programu pro účastníky.
V průběhu stáže žáci uvidí, jak funguje podnikání a jak vypadají jejich profese mimo náš
region. Posílí to jejich sebevědomí, zvýší jejich odvahu a umožní jim získat cenné
zkušenosti, které mohou využít v budoucím zaměstnání. Kromě toho se zlepší jejich
jazykové dovednosti a pobyt v zahraničí výrazně ovlivní jejich přípravu k maturitní
zkoušce a bude sloužit jako motivační činitel pro další odborné a jazykové vzdělávání.
Projektu mobility se účastní od září 2013 skupina 43 žáků 3. ročníků naší školy,
kteří se vzdělávají ve studijních oborech Ekonomické lyceum a Obchodní
akademie. Tito žáci již mají solidní teoretický a částečně i praktický základ pro
absolvování zahraniční stáže, ale zatím neměli možnost vycestovat do zahraničí
a zúčastnit se praxe anebo různých letních brigád v zahraničních firmách. V průběhu
celého školního roku se žáci vzdělávají v anglické konverzaci pod vedením dvou
zkušených pedagogů. Vlastní stáž proběhne na přelomu srpen-září 2014. Veškeré
náklady na výuku a cestovné jsou hrazeny z projektu.
Účastníci se v průběhu prvního týdne zorientují v místě konání stáže a na pracovišti
a v průběhu dalších 14 pracovních dnů budou pracovat v místních firmách. Po celou dobu
pobytu bude přítomen pedagog školy, který bude připraven řešit případné problémy
žáků v oblasti zařazení na pracoviště nebo s ubytováním.
Na závěr stáže bude každému z účastníků vysílající institucí vystaveno potvrzení
o zahraniční stáži Europass – Mobilita. V Europassu budou srozumitelně v anglickém
a českém jazyce uvedeny informace o tom, jaký přínos pro účastníka tato stáž měla a jaké
nové dovednosti praxí v zahraniční firmě získal.
Zahraniční stáž pod odborným vedením a pod pedagogickým dozorem bude zároveň
zkušeností, která žákům usnadní jejich případné další pracovní či studijní pobyty
v zahraničí.
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Časový harmonogram:
Červen-září 2013:
informace o Projektu mobility pro kandidáty, výběr účastníků stáže, podpis
smlouvy s přijímající organizací
Září 2013:
setkání s rodiči účastníků, jejich seznámení s Projektem mobility, jeho obsahem,
programem, možnými riziky a beseda o užitečnosti projektu
Září 2013 - srpen 2014:
jazyková příprava účastníků (zejména v oblasti business English), forma
odpoledních kurzů pro účastníky ve dvou skupinách, vždy po 2 vyučovací hodiny a
event. formou celodenních pobytů pro celou skupinu ve spolupráci s rodilým
mluvčím (celkem cca 200 hodin)
kulturní příprava účastníků - setkání s občanem Velké Británie, který již nějakou
dobu žije v České republice a který formou přednášky a besedy připraví účastníky
stáže na společenské, kulturní a jiné odlišnosti, které by se jinak mohly na místě
pobytu (v rodinách i na pracovištích) stát zdrojem potíží a konfliktů (celkem cca 30
hodin)
Červenec-srpen 2014:
setkání s účastníky Projektu mobility, jejich konkrétní seznámení s místy jejich
působení, s hostitelskými rodinami (sdělení názvů, telefonních čísel a e-mailových
adres přijímajících firem a jmen hostitelských rodin),
konkrétní informace o programu stáže (pracovní doba, odpolední a víkendové
aktivity, transport z místa bydliště do Londýna a doprava v místě působení,
používání autobusových síťových jízdenek tzv. "bus-passů"),
příprava účastníků mobility - studenti shromáždí informace o místě pobytu
(hrabství Kent), o Londýně a připraví prezentaci těchto míst ve formě
multimediálních projektů ve skupinách, anebo jednotlivě,
případně setkání s psychologem, který probere psychologické aspekty stáže,
zejména rizika spojená s odloučením od rodin a přátel a zvládání stresů v novém
cizojazyčném prostředí.
Srpen-září 2014:
stáž v zemi přijímající instituce, validace, vyplnění hodnotícího dotazníku pro
NAEP
Září-říjen 2014:
vyhodnocení stáže, diseminace výsledků v místních médiích a na webových
stránkách školy a besedy a semináře pro zájemce, vypracování závěrečné zprávy.
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