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COMENIUS

-

EU

Název projektu:
Homo Creator – Schöpfer, Künstler, Erfinder, Handwerker
Doba trvání:
1.7. 2011 -

31.7. 2013

Partnerské školy:
1.
2.
3.
4.

Zespól Szkól nr 1 w Ostrzeszowie
Berufsbildende Schulen Rohrbach
Berufliches Schulzentrum Meißen
Obchodní akademie a JŠ

- Polsko
- Rakousko
- Německo
- Česká republika

Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu Comenius
podporovaného a financovaného Evropskou unií.
V jeho rámci jsme využili našich dlouhodobých kontaktů s BBS
Rohrbach (Berufsbildende Schulen) v Rakousku a navázali nové se
školami v Míšni v Německu a polském Ostrzeszowie.
Při práci na projektu se pravidelně 2x ročně studenti setkají se
zástupci v partnerských městech, pořádají společné workshopy,
poznávají a porovnávají studijní programy jednotlivých škol,
seznamují se s kulturou regionu, ve kterém žijí jejich vrstevníci. Při
týdenních pobytech mají možnost ověřit a rozšířit si svoje znalosti i
z oblasti historie a zeměpisu.
Příspěvek našich studentů do projektu je např. brožura o regionu Písek
s vybranými recepty regionálních specialit z Polska, Německa,
Rakouska a Česka a typickými písničkami, z Písku např. „Když jsem
já šel tou Putimskou branou...“ Všechny texty jsou dvojjazyčné.
Komunikačním jazykem je němčina v psané i mluvené podobě.
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První výměna byla v Polsku v listopadu 2011 a následovalo setkání
v květnu 2012 v Míšni, o šest měsíců později jsme přivítali partnerské
školy u nás v Písku a poslední bylo setkání v dubnu v rakouském
Rohrbachu.
Poslední, ale jen pracovní schůzka, se uskutečnla v Písku v červnu
2013.
Některé výstupy ze společných workshopů můžete vidět na stránkách
školy.

[Zadejte text.]

COMENIUS
Unsere Schule – Handelsakademie und Sprachenschule Písek nimmt
an dem internationalen Projekt Comenius teil, das von der
Europäischen Union unterstützt und finanziert wird.
In dessen Rahmen haben wir unsere langjährigen Kontakte zu BBS
Rohrbach (Berufsbildende Schulen) in Österreich ausgenützt und
dabei neue mit Schulen in Deutschland - Berufliches Schulzentrum
Meiβen – und in Polen - Zespól Szkól Nr. 1 im. Powstańców
Wielkopolskich in Ostrzeszowie angeknüpft.
Das Projekt trägt den Namen Homo Creator – Schöpfer, Künstler,
Handwerker, Forscher und wird in Jahren 2011-2013 realisiert.
Bei den Projektarbeiten treffen sich die Studenten von allen
Partnerschulen regelmäβig 2x jährlich und in verschiedenen
Workshops lernen und vergleichen nicht nur ihre Lernpläne,
Methoden und Bedingungen des Studiums, sondern sie lernen auch
regionale Kultur, Geschichte, Naturgegebenheiten und
Persönlichkeiten kennen, sie probieren regionale Spezialitäten zu
kochen oder machen Ausflüge in der Umgebung, wo ihre
Gleichaltrigen leben. Während einer Woche haben sie besondere
Möglichkeit ihre Sprachkenntnisse zu erweitern und neue Freunde
kennen zu lernen.
Komunikationssprache ist das Deutsch in Wort und Schrift.
Das erste Treffen fand im November 2011 in Polen statt, dann
besuchten unsere Studenten das deutsche Meiβen im Mai 2012, sechs
Monate später begrüβten wir die Partnerschulen bei uns in Písek und
dann trafen sich die Studenten noch im April 2013 in Rohrbach in
Österreich.
Das letzte Treffen, aber nur für Lehrer, fand im Juni statt.

