Výměna studentů OA Heroldovy sady a Staatliche Wirtschaftsschule
Abensberg

Ve školním roce 2018/19 jsme obnovili tradici pravidelných
výměnných pobytů studentů naší školy s partnerskou školou v Německu.
Dlouhá léta jezdili naši studenti na výměny do Bayreuthu, nyní jsme navázali
spolupráci se Staatliche Wirtschaftsschule Abensberg.
Výměně studentů předcházela v březnu 2018 návštěva dvou
vyučujících OAHS v Abensbergu, kde se sešli s německými kolegy, kteří
výměnu iniciovali a organizují na německé straně, a s vedením školy, které tuto akci nadšeně podporuje. Zde došlo
k vyjasnění představ a možností výměny, diskutovalo se o náplni studia obou škol, o ubytování výměnných studentů
v rodinách atd. Naši vyučující rovněž navštívili několik vyučovacích hodin a
diskutovali s kolegy o shodách a rozdílech ve výuce v Německu a v Čechách.
Reciproční návštěva dvou německých pedagogů v Praze se uskutečnila o pár
týdnů později. Rovněž vedení OAHS vyjádřilo akci plnou podporu a přislíbilo
pomoc v různých oblastech.
První výměna, konkrétně návštěva německých studentů v Praze, se
uskutečnila 1. - 5. 10. 2018. Jednalo se o skupinu pěti německých žáků, kteří
byli ubytováni v partnerských rodinách pěti českých studentů, s nimiž absolvovali také
večerní program. Dopoledne a část odpoledne trávila celá skupina společnými
aktivitami. Kromě návštěvy školy a několika vyučovacích hodin jsme podnikli dvě
procházky historickým centrem Prahy (informace o navštívených místech a památkách
si v němčině připravili a prezentovali čeští studenti), prohlídku Muzea čokolády
s následnou tvořivou dílnou (výroba a zdobení čokolády), návštěvu ZOO Praha, výlet na
Petřín (rozhledna a bludiště) apod. Výměna byla zdařilá, studenti i pedagogové se
rychle spřátelili, atmosféra byla příjemná. Čeští studenti se rovněž touto přirozenou
cestou rychle zapojili do konverzace v německém a anglickém jazyce.
V současné době (24. – 28. 6. 2019)
probíhá reciproční výměna, tedy pobyt
českých studentů v Abensbergu, ubytování je opět zajištěno v partnerských
rodinách. Zahájili jsme návštěvou školy a vyučovací hodiny, která se nesla
v duchu diskuse našich a německých studentů a učitelů. Debatovalo se o
školském systému v obou zemích a náplní studia, ale i o sportu, geografii a
volnočasových aktivitách. Dále je na programu např. prohlídka Regensburgu,
Mnichova (zde budou němečtí žáci provádět své české přátele), nebo
automobilky AUDI v Ingolstadtu. Zbytek odpoledního a večerní program
probíhá v rodinách.
V rámci tohoto pobytu se upřesňuje výměna na příští školní rok (zájemce už obě školy mají přihlášené) v termínech
30. 9. – 4. 10. 2019 (Praha) a 22. – 26. 6. 2020 (Abensberg).
Tato aktivita je realizována v souladu s naplňováním dílčího cíle A1.2 v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání
v hlavním městě Praze, Registrační číslo projektu: Z.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289

