Virtuálně se učí v Kostelci,
Maďarsku i na Kanárech
Školství už téměř rok boju
je s koronavirem, který
omezuje výuku. Výjimkou
nejsou ani v Kostelci.
PROJEKTOVÝ TÝM OA
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KOSTELEC N. O. - Kostelecká Obchodní akademie
je již po řadu let úspěšným
žadatelem o získání finanč
ních prostředků z projektů
Erasmus+ Evropské unie.
Učitelé a zaměstnanci školy
se každoročně během let
ních prázdnin sebevzdělávají
v cizím jazyce i v nových me
todách výuky.
Celá Evropa
Zároveň škola spolupracu
je se zahraničními školami
v Polsku, Anglii a Itálii. Naši
žáci se pravidelně účastní
výměnných pobytů i zahra
ničních praxí. V letošním
školním roce jsme se roz
hodli, že zažádáme jako ko
ordinátoři celého projektu
o získání grantu z projektu
Erasmus+ KA229 Partner
ství škol spolu se školami
z Maďarska a Kanárských
ostrovů. Osobní kontakty
na zástupce školy-jsme zís
kali na jazykovém kurzu, kde
se zároveň i zrodil nápad
spolupráci zrealizovat.
A právě proto jsme na jaře
tohoto roku uspořádali osob
ní setkání zástupců škol
u nás na Obchodce. Strávili
jsme perný pracovní víkend
se třemi učitelkami z buda
pešťské školy Kúrt Foun
dation Secondary School
a dvěma zástupci školy IES
El Medano z kanárského os
trova Tenerife.

získaly nemalou finanční
podporu pro realizaci našich
představ. Projekt se uskuteč
ní v rozmezí let 2020 - 2022
a během této doby proběhne
několik setkání jak učitelů,
tak studentů ve všech zú
častněných zemí a budeme
společně pracovat na tématu
recyklace a ochrany životní
ho prostředí.

Online kontakt se
zástupci škol

Celý víkend jsme shroma
žďovali myšlenky a nápady
k tématu ochrany životního
prostředí, zejména recyk
lace a snižování produkce
odpadů. Postupně jsme zjiš
ťovali, že všechny tři školy

jsou stejného zaměření, mají
stejné cíle a vlastně i žáky.
A toto úsilí se opravdu vy
platilo, protože naše žádost
o grant z prostředků Erasmus+ byla kladně vyhod
nocena a všechny tři školy

Se zástupci škol jsme
v kontaktu zatím v Online
prostředí, plánujeme společ
né kroky, žáci vytváří loga
projektu a všichni doufáme,
že celosvětová situace se již
brzy zklidní, žáci se budou
moci vrátit do školních lavic
a my vám budeme moci po
referovat o výsledcích naší
společné práce.

