Projekt Edison
V týdnu od 28. 1. 2019 do 1. 2. 2019 jsme na naší škole uvítali v rámci projektu Edison
zahraniční hosty. Jednalo se o osm vysokoškolských studentů – Echo a Christine z Číny, Farah
z Indonésie, Elvina z Ruska, Mihailo ze Srbska, Emad z Jordánska, Oleksandr z Ukrajiny a Magda
z Gruzie.
Tito studenti vykonávají v lednu a únoru 2019 zahraniční stáž v České republice a tráví
celkem šest týdnů na šesti školách v našem kraji a jejich úkolem je představit svou zemi žákům
těchto škol. Organizaci akce na naší škole měla na starost Mgr. Zita Šindlerová spolu s Mgr.
Barborou Vraníkovou, které připravily dopolední program pro studenty jak na průmyslové
škole, tak na obchodní akademii. Nemalý podíl na organizaci především v odpoledních
hodinách a víkendech měla i Mgr. Marcela Lukovská, které bychom tímto rádi poděkovali za
to, že vždy byla ve správný čas na správném místě . Ubytování studentů bylo zajištěno na
internátu naší školy.
Ve škole jsme stážisty slavnostně přivítali v pondělí 28.1.2019 ve školní aule. Následně
byl celý týdenní rozvrh hodin přizpůsoben tak, aby se alespoň s některými stážisty mohli setkat
postupně všichni studenti. Stážisti v hodinách anglického, německého a ruského jazyka
představili v anglickém jazyce svou zemi, mluvili o kultuře své země (typické tance, jídlo, jazyk,
zvyky) a taktéž o geografii. Prezentace byly doprovázeny fotografiemi a video ukázkami na
interaktivních tabulích. Studenti měli možnost se stážistů zeptat na to, co je zajímalo. Vybraní
studenti z obou částí naší školy stážisty prováděli po škole a někteří s nimi trávili i volná
odpoledne. Byla to hodnotná a zajímavá zkušenost pro studenty naší školy a zejména ti, kteří
se stážisty trávili i svůj volný čas, se zdokonalili v jazyce a možná získali i nové přátele. Naši
studenti provedli v odpoledních hodinách stážisty po městě, ukázali jim významné památky a
kulturní zařízení, navštívili nedělní mši v kostele sv. Jana Křtitele a v sobotu se zúčastnili
společného výletu na Solárku. Všem učitelům i studentům, kteří se stážistům věnovali a
pomáhali jim, patří velký dík. Věříme, že si tento týden všichni užili a také že akce pomohla
k prohloubení kladného vztahu k anglickému jazyku a k otevřenému přístupu k jiným kulturám
a národnostem.

