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- Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia
zawodowego

27 lutego 2017 - Dzień kataloński w ZCKOiZ

W poniedziałek 27 lutego 2017 roku uczestnicy projektu „Młodzież zdobywa doświadczenie zawodowe” dzielili
się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz doświadczeniami nabytymi w czasie praktyk zagranicznych w Barcelonie
z kolegami ze szkoły, ale również z gimnazjalistami, którzy w tym dniu gościli w ZCKOiZ.
Uczniowie przygotowali prezentacje dotyczące pobytu za granicą, dossier firm, w których odbywali staż,
przywiezione z Barcelony foldery, pamiątki i zdjęcia. Poszczególne stanowiska reprezentowały firmy, w których
uczniowie pracowali w Barcelonie: Barcelona Best Services, Impacto 33, Plastigrafic, Rent a Bike, Best
Apartments. Uczniowie ze swobodą rozmawiali o swoich fascynacjach artystami modernizmu związanymi z
Barceloną.
Często w swoich rozmowach zastanawiali się nad fenomenem wyobraźni Salvadora Dalego i kreatywności
Antonio Gaudiego. Weekendy i popołudnia spędzane wśród dzieł sztuki zaowocowały u młodzieży chęcią
poznawania, rozumienia i samodzielnego interpretowania abstrakcyjnych kształtów i ornamentów typowych dla
modernizmu. Wszyscy są zgodni, że teraz potrafią rozpoznać stylistykę twórczą Joana Miró, Pabla Picassa,
Gaudiego i Dalego. Każdy z uczniów deklaruje, że zagraniczne praktyki były dla nich źródłem wielkiej satysfakcji
, a architektura Barcelony zachwyca o każdej porze dnia, w różnym oświetleniu i wszyscy czekają na okazję, by
wrócić do stolicy Katalonii.
Honorowymi gośćmi w tym dniu byli Pani Doktor Cecylia Tatoj z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
Śląskiego i przebywający w ramach programu Erasmus w Katowicach student – David Molina.
Pani Doktor przygotowała dla uczniów prelekcję z elementami quizu na temat podobieństw i odmienności
kulturowych Polski i Hiszpanii i specyfiki różnych jej regionów oraz prezentację „Szok kulturowy – co może cię
zaskoczyć w Hiszpanii?”. Zajęcia prowadzone przez Panią Doktor były bardzo atrakcyjne, uczniowie próbowali
swych sił w czytaniu tekstów hiszpańskich, a potem wsłuchiwali się w wymowę rodowitego Hiszpana. Uczniowie
poznali też ciekawostki dotyczące kultury dna codziennego, relacji rodzinnych i towarzyskich typowych dla
mieszkańców Hiszpanii, wiele z nich zaobserwowali w czasie pobytu w Barcelonie, czasami oceniali je jako
dziwne, a teraz dowiedzieli się, ze to są normy kulturowe mieszkańców krajów śródziemnomorskich.
Na kolejną część spotkania, prowadzoną przez Panią Julitę Machowską, zaproszeni byli przedstawiciele
lokalnego biznesu Pani Prezes POCH –Gabriela Pudlo Chojnacka i Pani Prezes Zabrzańskiej Agencji Realizacji
Inwestycji. Pani Machowska zainaugurowała pierwsze szkolne rozgrywki w „Grze o TOR’ – autorskiej grze
dydaktycznej tematycznie związanej z organizacją działań reklamowych, a zainspirowanej kultową grą planszową
Monopoly.
Dzień kataloński w ZCKOiZ był okazją do poznania Katalonii przez uczestniczących w imprezie uczniów
ZCKOIZ oraz zaproszonych gimnazjalistów, ale także do odniesienia tego regionu naszej śląskiej małej ojczyzny i
innych regionów Półwyspu Iberyjskiego, a uczestnicy projektu Młodzież zdobywa doświadczenie zawodowe nie
byli biernymi odbiorcami prelekcji, ale zaangażowali się w przebieg spotkania, chcąc się podzielić zdobytym w
Hiszpanii doświadczeniem zawodowym, językowym i kulturowym, jak zapewniają – dzięki pobytowi w
wielokulturowym środowisku poczuli się prawdziwymi Europejczykami.

