Evropský Tradesman zavítal k nám aneb 3. partnerské setkání
účastníků mezinárodního projektu
V prvním studeném květnovém týdnu jsme přivítali v Plzni a ve škole 23člennou delegaci 5
evropských škol zapojených spolu s námi do multilaterálního projektu Partnerství škol
European Tradesman.
V úterý a ve středu si hosté prohlédli školu, zejména vybavení laboratoří, odborné učebny
CNC, elektrotechniky, mechatroniky, učebnu Festo a počítačové učebny. Velmi je zaujal
přístup a činnost studentů 3. ročníků, kteří zde právě pracovali, a velmi pozitivně hodnotili již
hotové projekty žáků zejména v oboru Mechatronika. Na závěr byli pozváni na krátkou
ukázku výuky CADu. Obdiv účastníků projektu sklidili za svoji odbornou úroveň a schopnost
zaangažovat žáky ve výuce vyučující Ing. Hlávka, Ing. Steininger a Ing. Němeček.
Program seminářů k projektu tvořilo dokončení a doladění vypracovávaných projektových
modulů, jejich národních jazykových verzí a upozornění na rozdíly provedení elektroinstalací
v jednotlivých zemích.
Vyvrcholením setkání bylo přijetí u primátora města Plzně a následná recepce v obřadní síni
plzeňské radnice. Primátor p. Baxa tímto aktem i projevem podpořil význam rozvoje
odborného školství, zdůraznil jeho nutnost v našem průmyslovém regionu a ocenil, že náš
projekt otevírá možnosti našim studentům uplatnit se na trhu práce i jinde v Evropě. Ve
stejném tónu promluvil i ředitel školy Ing. Rostislav Študent. Současně připomněl i dlouhou
tradici a standardně i vysokou úroveň výuky na naší průmyslové škole a velkou poptávku ze
strany firem po našich absolventech.
Z dalšího programu, který jsme připravili, zaujala hosty zejména exkurze do závodu Brush,
kde překvapeni vysokou technickou a organizační úrovní zhlédli postup výroby
generátorů. Odpoledne následovala exkurze do plzeňského pivovaru a celkové okouzlení
atmosférou Plzně pokračovalo večeří Na Spilce. Poslední den pobytu vysvitlo sluníčko, a
mohli jsme tak ukázat i jiné krásy Plzně a jejího okolí, Radyni s výhledem, Kozel a
kladrubský klášter.
Podle slov zahraničních kolegů se plzeňský týden vydařil a citujeme: „Podle toho, co jsme u
vás měli možnost vidět, Plzeň brzy bude nejen hlavním evropským městem kultury, ale i
hlavním městem průmyslu a odborného školství“.
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