European Tradesman poprvé
V následujících dvou letech bude naše škola zapojena do mezinárodního projektu
s názvem European Tradesman v rámci Programu celoživotního učení Comenius,
Partnerství škol. Cílem tohoto projektu je vypracovat a následně ověřit u žáků společný
výukový materiál týkající se předmětu Eletrotechnika a Elektrické instalace. Každá ze
šesti zúčastněných odborných škol a učilišť z Kypru, Řecka, Německa, Belgie,
Rumunska a od nás vypracuje 2 výukové moduly ze 12 zadaných témat, které po
připomínkách a doplňkách ostatních přeneseme zpět do výuky vybraných tříd dle
platných ŠVP . Na závěr studenti, kteří uspějí v jednotně vypracovaných testech, získají
evropský certifikát a nejúspěšnější z nich budou mít možnost setkat se s ostatními
úspěšnými řešiteli na Kypru.
Ve druhém listopadovém týdnu jsme odjely na první pracovní schůzku tohoto projektu, na
kterou nás pozvala partnerská večerní škola a učiliště do severořeckého města Thessaloniki
(Soluně). Při pracovních setkáních jsme diskutovali o podobě a náplni společných
výukových materiálů, rozdělili si oblasti a dostali mnoho úkolů k vypracování. V ostatním
čase pro nás hostitelská škola připravila neobyčejně pestrý program. Navštívili jsme jejich
večerní školu, přímo vyučování a odborný výcvik, na které pracující docházejí každý den
mezi 18. a 22. hodinou, aby si doplnili vzdělání, nebo získali výuční list. Škola má dostatek
prostoru a pro každý obor velmi dobře vybavenou laboratoř a dílnu. Vedení a většina
vyučujících nejen s velkou ochotou provázela naši skupinku asi 20 lidí po škole, ale i během
celého pobytu se stali našimi společníky, průvodci a rádci. Společně jsme podnikli okružní
jízdu a procházku po památkách a zajímavých místech Thessaloniki, navštívili věhlasné
archeologické muzeum a obranné věže. Škola a městský magistrát také zorganizovali
slavnostní večeře spojené s tradičními zvyky.
První projektová schůzka v Řecku nám nejen na pár dní vrátila léto, ale zejména zahájila
dvouleté období s možností setkávání se s učiteli z partnerských škol a výměny zkušeností a
spolupráce partnerských škol v oblasti výuky . Kromě vlastní odborné práce tento projekt
nabízí také možnost poznání úrovně odborného i jazykového vzdělávání, reálií a života
v jiných zemích pro učitelský sbor i naše žáky. Naše škola přivítá účastníky projektu na
počátku května 2011.
Pozn.: prezentace je umístěna na školním serveru F:\PohledniceThesal1.pps (resp. ppt)
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