V rámci projektu Prax – škola života, ktorý bol realizovaný cez Erasmus + odborné vzdelávanie
a príprava KA 102, sa v dňoch 30.04.2016 až 20.05.2016 10 študentov 3. ročníka zúčastnilo
trojtýždňovej stáže vo Viedni.
Prax študentov prebiehala vo firmách Wien International - Verein für Bildung, Kultur und Soziales, Felix
Okon – Teapleaseshop and Teajointrecords, Österreichische Alpenverein, Technische Universität Wien.
V priebehu praxe navštívili učiteľky Mgr. Opršalová, PhDr. Scholczová, ktoré boli sprevádzajúcimi
študentov, tri pracoviská. Na pracovisku sa zaujímali nielen o priebeh praxe, pracovné podmienky
študentov ale aj o ich schopnosti uplatniť sa v praxi. Supervízori ocenili odborné poznatky študentov, ich
záujem o prácu, svedomité plnenie si svojich pracovných povinností. Počas prvého týždňa praxe si
študenti museli zvyknúť na komunikáciu v anglickom a nemeckom jazyku, ktorá im robila trošku
ťažkosti. Študenti pochopili, že komunikácia v reálnom živote je iná ako na hodinách cudzích jazykov.
Každý zo supervízorov hovoril aj anglicky na úrovni C1, čo študentom uľahčovalo začlenenie sa do
firiem. Pozitívom je, že študenti stratili obavy z komunikácie v cudzom jazyku, osvojili si množstvo fáz,
slovnej zásoby a to nielen z pracovnej oblasti. Študenti svoje pracoviská a svojich supervízorov hodnotili
pozitívne, rovnako hodnotili pracovné prostredie a kolegov. Študenti ocenili aj výbornú znalosť
anglického jazyka u svojich supervízorov a kolegov.
Ubytovanie bolo v dvoch apartmánoch na Pillergasse 8 vo Viedni. Študenti bývali spolu s vyučujúcou.
Každý večer sa stretávali a hodnotili svoj pracovný deň, plánovali spoločné víkendové akcie. Strava
bola zabezpečená donáškovou službou.
Víkendy trávili spolu spoznávaním mesta a jeho pamiatok. Okrem iného navštívili Sisi Museum,
Schönbrunn, Alberina, Schmetterlingshaus, Haus des Meeres a absolvovali prehliadku historického
centra mesta so sprievodkyňou. Soboty a štvrtky využili aj na nákupy, ktoré zrealizovali na najväčšej
a najznámejšej nákupnej ulici Mariahilferstrasse a v nákupnom centre Süd.
Študenti na záver zhodnotili svoju prax v zahraničí pozitívne, bola prínos nielen pre ich odborný ale aj
osobnostný rozvoj. Vyzdvihli skúsenosti, ktoré získali vo firmách, spoznali život vo veľkomeste, naučili
sa používať metro a zorientovať sa v mestskej hromadnej doprave. Posledný deň dostali študenti
obdŕžali certifikát Europass Mobility o úspešnom absolvovaní stáže.
Pre študentov 1.-3. ročníka si študenti v rámci diseminácie pripravili prezentácie, ktorých úlohou bolo
priblížiť ich prax v zahraničí ostatným študentom. Diseminácia sa uskutočnila 26.05.2016. Študenti
porozprávali o získaných skúsenostiach na praxi v zahraničí a motivovali ostatných študentov zúčastniť
sa takejto praxe a získať tak cenné skúsenosti.

