Závěrečný díl projektu European Tradesman – Kyperská mozaika
Na závěr a vyvrcholení projektu Partnerství škol European Tradesman jsme dostali
pozvání od hlavního koordinátora Costase Schinise a vedení 2. Odborné střední školy
v Limassolu. Poslední dubnový týden jsme tedy strávili ve druhém největším kyperském
městě.
Závěrečného pobytu a zasedání se tentokrát zúčastnili i dva studenti – Josef Mištera a Jakub
Šlajs ze třídy 3TL, kteří měli za úkol předvést své znalosti z oboru Elektrotechniky a instalací
a reprezentovat školu v konkurenci ostatních 5 evropských škol. Za své vystupování, znalosti
a dovednosti si vysloužili nejvyšší bodové ohodnocení, a obdrželi mezinárodní certifikát
European Tradesman.
Na společných zasedáních všech týmů jsme zhodnotili výsledky, kterých se dosáhlo při
zavádění modulů do výuky, a úspěšnost a přínos pro žáky. Projektové úkoly byly splněny ve
všech zemích, vznikly další nápady pro následnou spolupráci škol. Všichni účastníci vyjádřili
svoji spokojenost s tím, že jsme se po dobu 2 let mohli navštěvovat, seznamovat se
s vzdělávacími systémy v různých zemích Evropy, získávat nové poznatky a nápady,
vyměňovat si zkušenosti a také společně pracovat na výukových programech.
Poslední setkání na Kypru bylo korunováno i bohatým programem, který pro nás hostitelé
připravili. První den jsme strávili v partnerské škole – 2. Odborné střední škole v Limassolu,
navštívili jsme vyučovací hodiny, kde studenti předváděli dovednosti, kterých se týkal náš
projekt, a to instalaci v koupelně a zásuvkových okruhů. Zaujalo nás jednoduché, ale i účelné
vybavení tříd spojených s laboratoří. Na mítinku u ředitele školy jsme se dozvěděli více
o historii a zeměpisu Kypru, školství a hlavních vzdělávacích prioritách v současné době vychovat a vzdělat středoškolské a vysokoškolské odborníky v energetice, strojírenství
chemickém průmyslu.
Po projektovém zasedání následovalo pozvání na oběd od 3. Střední odborné školy (s obory
kuchař, číšník a návrhář) Studenti připravili a vzorně naservírovali bohaté kyperské menu,
jemuž vévodilo „keflaki“ - pečené jehněčí maso a celá řada salátů.
V dalších dnech jsme se vydali na prohlídku ostrova. Jediné rozdělené hlavní město v Evropě
- Nikosie působí, protnuté padesátimetrovou linií „země nikoho“ mezi tureckou a řeckou částí
ostrova, poněkud neutěšeným dojmem. Je možné přecházet mezi oběma částmi na několika
check pointech, ale dořešení otázky vztahů mezi oběma částmi ostrova je stále velmi citlivou
záležitostí.
Na zpáteční cestě jsme z autobusu sledovali měnící se kraj. Nejdříve pravé žně ve
28stupňovém parnu, potom zelené lesy a sady, které se s přibývající nadmořskou výškou
měnily na vinohrady, zakrslé borovice a v 1800 metrech jsme si šli zadovádět do
nefalšovaného sněhu. A když jsme sjížděli zpět do Limassolu, otevřel se krásný pohled na
ohromné vodní rezervoáry v horách a za bílými domy Limassolu na nekonečnou mořskou
hladinu.

Poslední den jsme věnovali dávné historii - na západě se rozprostírají rozlehlé archeologické
římské vykopávky, divadlo, stadion, Apollonův chrám v Kourionu, o několik km dále na
nejkrásnějším místě pobřeží se údajně z pěny narodila bohyně Venuše a ve městě Pafos jsme
mohli obdivovat rozsáhlé území archeologických nalezišť s nádhernými antickými mozaikami
a zbytky starověkého města.
Dvouletý projekt partnerství šesti evropských škol v těchto dnech končí. Dokázali jsme
společně pracovat, domluvit se a připravit zajímavé učební materiály, získali jsme nové
evropské kolegy i přátele. V řadě věcí jsme se poučili a s pýchou ukázali i to, co je u nás
dobré. Ještě jednou chceme pochválit naše zástupce studentů za předvedené znalosti
a prezentace a poděkovat všem kolegům a zaměstnancům školy, kteří nám byli během
projektu nápomocni.
Program splnil své cíle. Materiály, které jsme vytvořili v anglickém a českém jazyce, jsou
umístěny na intranetu.

