ERASMUS + (projekt 2017 – 1 – CZ01 – KA)
V termínu 1. – 15. 9. 2018 proběhl druhý výjezd 15 studentů Obchodní
akademie na pracovní stáž do Anglie.
Letošní třeťáci po dobu dvou týdnů pracovali v neziskových organizacích
v městečku Portsmouth na jihoanglickém pobřeží.
V charitativních obchodech, zdravotnických zařízeních, mateřských
školkách a divadle zdokonalovali své jazykové, administrativní i sociální
dovednosti. Zároveň po celou dobu pobytu bydleli v anglických rodinách, kde se
seznamovali s kulturními odlišnostmi.
Ve svém volném čase poznávali přístavní město, setkávali se se studenty
z ostatních evropských zemí např. Itálie, Rakouska nebo Německa. O víkendu
podnikli celodenní výlet do britského hlavního města Londýna, kde navštívili
nejznámější památky.
Po dvou týdnech strávených v zahraničí bez rodiny se všichni naši studenti
vrátili do ČR obohaceni o cestovatelské a pracovní zkušenosti se zvýšeným
sebevědomím a inspirací k dalšímu studiu cizích jazyků.

Mgr. Lucie Ruszová

KOMENTÁŘE ÚČASTNÍKŮ
„Bylo to zajímavé, krásné místo, určitě jeďte taky!“ Teri, 3.B
„Awesome place, friendly people, nice weather, good food –
my memories from amazing England.“ Nati, 3.C
„Poznat novou kulturu bylo pro mě velice přínosné.“ Tien, 3.B
„At first I was scared but now I am glad I had this
opportunity“ Niki 3.A
„I worked in nursury school, after this work experience I
realised that I would never want to have children.“ -Kamča
3.A
„Except from my thoughts singing „Hello from the other side“
as I realised I was standing on the wrong side of the road
when the bus passed away, it was great.“-Klára 3.A
„An amazing opportunity to see how life abroad would suit
me.“- Klára 3.A
„It was the best opportunity I have ever had and I have a new
awesome experience in my life. Thank you. “ - Šája 3.A
„Velmi doporučuji tuhle příležitost vycestovat do zahraničí,
nabrala jsem mnoho nových zkušeností, jak v práci, tak
v osobním životě. Poznala jsem nové lidi, vyzkoušela tradiční
anglickou kuchyni a zlepšila si svou angličtinu.“ – Věrka 3.A
„Nejvíce se mi líbilo, že Angličané byli komunikativní, milí a
ochotní.“ Niki, 3.B
„Rozhodně jsme se naučili zodpovědnosti, doporučili bychom
tuhle zkušenost i příštím ročníkům.“ Tína a Martin

