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V rámci programu Erasmus+, prostřednictvím kterého naše škola již
několik let vysílá své studenty za
poznáním i zkušenostmi do různých destinací Evropy, měli studenti Obchodní akademie a Hotelové
školy Třebíč možnost vycestovat do
irského Dublinu a finského Tampere v měsíci září 2017. Tyto stáže
byly spolufinancovány z prostředků
Evropské unie prostřednictvím programu Erasmus+.
Na základě výběrových kritérií
bylo vybráno 7 studentů do Finska a
8 studentů do Irska z oborů obchodní akademie, hotelnictví, cestovní
ruch. V Dublinu byli studenti ubytováni v hostitelských rodinách, v
Tampere v hostelu. Přestože Dublin nepatří k největším metropolím,
je to velmi kosmopolitní město, kde
můžete potkat převážně mladé lidi
ze všech koutů světa. Jejich nejčastějším důvodem návštěvy je studium angličtiny, pracovní příležitosti a
krásná příroda.
Ve finském Tampere měli možnost
poznat systém školství, které má velmi dobrou pověst a absolventi dosahují výborných výsledků především
proto, že teoretická školní výuka je
ve velké míře propojena s praxí. Učení formou výkonu přímo na pracovištích bylo alfou i omegou i našich
studentských stáží. Studenti pracovali v administrativě, v outdoorové
firmě, cestovní kanceláři, ale i v hotelu, v restauraci, informačním turistickém centru a pracovní agentuře.

Každý byl přidělen na pracoviště
dle své studijní specializace. Nutnou
podmínkou zvládnutí požadovaných
úkolů je požadavkům porozumět. V
cizojazyčném prostředí, ve kterém se
pohybovali tři týdny, si své jazykové
znalosti hodně rozšířili.
Přestože se studenty cestuje i pedagogický doprovod, jsou nuceni se
sami pohybovat v neznámém prostředí a sami řešit problémy každodenního života, což je nejlepší příležitost, jak využít toho, co se naučili
ve škole. Poznali nové metody práce,
jinou kulturu, přírodu, architekturu.
V rámci volného času podnikli mnoho zajímavých aktivit a výletů. Ve volném čase se vyplatí v Irsku
navštívit místa, spojená s tamní krásnou přírodou. Irsko se právem nazývá smaragdový ostrov, protože zeleň
je tu opravdu na každém kroku Za
zmínku stojí také návštěva Moherských útesů na západním pobřeží
u Atlantického oceánu. Ve Finsku
navštívili studenti kromě hlavního
města Helsinek a bývalého hlavního města Turku také švédský Stockholm a estonský Tallinn.
Lze konstatovat, že možnosti, které studentům naše škola prostřednictvím programu Erasmus+ každoročně nabízí již od roku 2000, je
ojedinělou aktivitou jak pracovat v
zemích Evropské unie a získávat zkušenosti již během středoškolského
studia. V únoru 2018 vycestují další
skupiny studentů na Kanárské ostrovy a do Španělska. (PI-t01-hot1D)

