Technická akadémia Zvolen v Portugalsku

Marec bol pre našu školu výnimočný. Vybraní žiaci Technickej akadémie vo Zvolene strávili
tri týždne nabité zaujímavým programom v Portugalsku. O čo presne išlo? Naša škola sa
zapojila do projektu Erasmus + s názvom „Rozvoj a získavanie odbornosti žiakov a učiteľov
Technickej akadémie Zvolen za hranicami Slovenskej republiky“. Stáž bola rozdelená do
dvoch fáz. V októbri bola zrealizovaná prvá fáza stáže, ktorú absolvovalo osem učiteľov s
cieľom vybrať vhodné pracoviská pre odbornú prax našich žiakov a dohodnúť podmienky, za
ktorých tam budú žiaci pracovať. Druhá fáza bola realizovaná v marci.
11. marca 2018 odletelo do Lisabonu štrnásť žiakov z odborov strojárstvo, mechanik
elektrotechnik, autoopravár a dopravná prevádzka spolu s dvomi sprevádzajúcimi učiteľkami
Mgr. Zuzanou Dřevojánkovou a PhDr. Andreou Gehrerovou. Ani sme sa nestihli
zaklimatizovať a už sme vhupli do pracovného nasadenia. Pracovné dni žiaci trávili vo
vopred dohodnutých firmách, mali prideleného mentora a kooperovali s celým tímom
spoločnosti. Nadobudli nové odborné zručnosti, vyskúšali si prácu priamo v reálnych
podnikoch, naučili sa pracovať v multikultúrnom kolektíve a zdokonalili sa aj po jazykovej
stránke, keďže anglický jazyk bol jediný spôsob dorozumievania sa v práci, ale aj pri bežnej
komunikácii.
Pracovné povinnosti boli príjemne doplnené o bohatý kultúrny program. Mali sme možnosť
spoznať mestečko Montijo, ktoré bolo 3 týždne našim druhým domovom. Navštívili sme
múzeum kočov, múzeum elektriny, prešli sme sa interiérom nádherného paláca z 19. storočia
v oblasti Sintry a zámku Palmela, ocitli sme sa na najzápadnejšom cípe Európy – Cabo da
Roca, prešli sme sa historickým centrom miest Cascais a Setúbal, a po pláži Figueirinha, na
ktorú sme sa dostali cez národný park Arrábida. Naše kultúrne návštevy sme ukončili
prehliadkou Lisabonu, hlavného mesta Portugalska.
Môžeme skonštatovať, že žiaci pozitívne reprezentovali nielen našu školu, ale aj našu krajinu
svedomitou a precíznou prácou, čo potvrdzuje aj výborné hodnotenie nášho hosťujúceho
partnera Bruna Carromeua. Čo o nás povedal?
„Bol som veľmi spokojný so správaním študentov a s ich prejaveným záujmom o prax a stáž
vo všeobecnosti. Bolo nám cťou privítať takúto šikovnú skupinu. Rád by som sa poďakoval
Zuzane a Andrei za ich podporu a pozornosť voči žiakom a nám. Teší ma ich ochota
a odhodlanosť, ktorá viedla k zlepšeniu tohto projektu a prispela k pozitívnym výsledkom
tejto stáže.“
Ako stáž zhodnotili naši žiaci?
„Odbornou stážou som získal nové skúsenosti z môjho odboru, ale aj v oblasti jazyka. Po
kultúrnej stránke som sa naučil a pochopil mentalitu a konanie ľudí z inej krajiny. Som
nesmierne rád, že som sa mohol zúčastniť odbornej stáže v Portugalsku, na ktorú budem mať
príjemné spomienky.“ Daniel Petro (žiak nadstavbového štúdia)

