Projekt Erasmus + Odborné vzdělávání a příprava žáků
Práce u evropských sousedů – WAEYN 2022
Zpráva o průběhu a výsledcích projektu Erasmus +
Projekty Erasmus + podporují spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a
v oblasti sportu. Naše škola se jednoho takového projektu úspěšně zúčastnila.
Ve dnech 22. 5. – 4. 6. 2022 se 8 žáků naší školy oboru Obchodní akademie zúčastnilo krátkodobé
stáže odborné přípravy v německém Mnichově. Pobyt byl organizován na základě projektu Erasmus+,
který byl schválen národní agenturou již v roce 2020. Z důvodu složité epidemiologické situace
musela být vlastní realizace posunuta až na letošní rok. Naši žáci vykonávali dva týdny odborné praxe
v německých firmách. Praxe byly zaměřeny především na administrativní činnosti. Na projektu se
podílela i naše partnerská škola v Mnichově, která plnila funkci přijímací organizace. Úkolem přijímací
organizace bylo kromě jiného najít pro naše žáky odpovídající firmy, ve kterých pak probíhaly
jednotlivé pracovní aktivity. Jednotlivé cíle a úkoly projektu jsou popsány v prezentaci, která je
součástí této zprávy. Na závěr odborných praxí a splnění úkolů obdrželi všichni účastníci certifikát
Europass mobilita, který slouží i jako potvrzení o absolvování zahraniční stáže.
Cílem projektu v oblasti odborného vzdělávání bylo především získat profesní zkušenosti v
zahraničních firmách, dokázat se orientovat na zahraničním trhu práce, získat přehled o možnostech
zapojení se v rámci volného pohybu pracovních sil do pracovního procesu v zahraničí a poznat reálné
pracovní prostředí. Úkolem účastníků bylo implementovat získané teoretické znalosti do odborných
praxí ve firmách. Jedním z hlavních úkolů projektu bylo samozřejmě i zlepšení jazykových kompetencí
účastníků v interakci s rodilými mluvčími v reálném prostředí. Účastníci poznali v rámci svého pobytu
v zahraničí i jinou kulturu, zvyky a odlišný způsob života. V zahraničí navázali i nové kontakty, neboť
společně s námi probíhal v přijímací organizaci i podobný projekt polských stážistů, se kterými trávili
naši žáci i část svého volného času. Projekt byl zaměřen i na prohlubování přeshraniční spolupráce s
našimi zahraničními partnery, kdy jsme se snažili navázat na získané zkušenosti s výměnou žáků a
pedagogů mezi naší organizací a partnerskou školou. V letošním roce v rámci reciprocity bude naše
škola fungovat jako přijímací organizace pro německé žáky, kteří budou vykonávat své odborné praxe
v českých firmách.
Po vyhodnocení výsledků projektu jsme došli k závěru, že se účastníci zdokonalili v odborných,
jazykových a sociálních kompetencích. K hodnocení jednotlivých aktivit účastníků posloužil tzv.
ECVET, tedy jednotka výsledků učení, na základě které jsme zjistili, že úkoly stážistů byly splněny bez
výhrad. Hodnocení aktivit probíhalo jednak na místě odborných praxí, ale i po návratu ve škole
v odborných předmětech. Samotní účastníci po návratu z Německa vypracovali zprávu z praxí a z
jednotlivých aktivit a odeslali ji národní agentuře, která zaštiťuje projekt Erasmus v České republice, a
tou je Dům zahraniční spolupráce se sídlem v Praze. Projektový manažer, který celý měl celý projekt

na starosti, musel předložit po ukončení projektového období závěrečnou zprávu, která podléhá
schválení národní agenturou. Při úvodní poradě na začátku letošního školního roku seznámili
účastníci členy pedagogického sboru s průběhem svých zahraničních aktivit. Celkově hodnotíme
projekt jako velice úspěšný a již nyní se připravujeme na to, že se pokusíme v další výzvě vytvořit
novou žádost o přidělení grantu v rámci projektu krátkodobé mobility v odborné přípravě.

