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Tento projekt byl realizován jako společný projekt dvou partnerských škol, jejichž spolupráce
trvá již více než 10 let a dosud se odehrávala pouze na poli gastronomie. Protože ekonomika
je vědou o hospodaření, které je součástí každodenního života, cílem projektu bylo rozvíjet
kreativní ekonomické myšlení tak, aby jej mohli studenti použít při řešení běžných problémů.
Dalším cílem projektu bylo přiblížit ekonomickou problematiku zemí v Schengenském prostoru
s důrazem na cestovní ruch.
Do projektu bylo zapojeno 30 studentů a 5 pedagogů z každé školy. V rámci projektu proběhlo
celkem šest aktivit, z toho tři na české a tři na polské straně.
Aktivity českého partnera:
- Průvodce po regionu – vyhodnocení soutěže (duben 2011) – soutěž pro studenty,
kdy zadaným úkolem bylo připravit třídenní výlet po Moravskoslezském kraji
a regionu rybnicko-jastrzebském. V rámci soutěže dostali studenti za úkol vypracovat
ekonomickou analýzu nákladů na uskutečněný výlet. Zpracované analýzy byly
vyhodnoceny odbornou komisí a následně byly nejlepší práce oceněny.
-

Výlet podle mého gusta (říjen 2011) – jednodenní poznávání okolí Ostravy.
Pro účastníky byla připravena exkurze letiště Leoše Janáčka v Mošnově.
Následovala prohlídka historického města Štramberk a místního pivovaru, poté
studenti absolvovali návštěvu technického muzea Tatra v Kopřivnici.

-

Ekonomický seminář (listopad 2011) – jednodenní aktivita, v jejímž rámci proběhla
exkurze studentů v pivovaru Ostravar. Druhá část dne byla zaměřena na vzdělání,
a to prostřednictvím přednášek zaměřených na kongresovou turistiku a její význam pro
regiony. V rámci této části semináře se studenti seznámili se zázemím kongresového
hotelu Park Inn v Ostravě. Exkurze hotelu byla spojena s degustací gastronomických
specialit. V rámci ekonomických poznatků studenti mohli porovnat ceny nabízených
služeb v ostravském hotelu a identickém hotelu vybudovaném v polském Krakově.

-

Workshop (prosinec 2012) – jednodenní aktivita pojatá jako hodnotící akce projektu.
Workshopu se kromě studentů a pedagogů partnerských škol účastnili také pozvaní
zástupci cestovních kanceláří. Účastníci projektu zhodnotili jeho průběh a především
přínos.

-

Součástí projektu byla také průběžná výuka polského jazyka (celkem 10 hod.). Ta byla
zaměřena na ekonomickou sféru, studenti české školy poté mohli lépe komunikovat
se svými polskými protějšky.

Aktivity polského partnera:
- Poznání města Rybnik (únor 2012) – jednodenní aktivita, která byla první a tudíž
seznamovací aktivitou celého projektu. Účastníci se navzájem poznali při prohlídce
školy a následné prohlídce místní univerzity a města. Součástí prohlídky města bylo
přivítání českých studentů zástupci města. V odpoledních hodinách byli studenti
rozděleni do smíšených skupin, ve kterých zpracovávali zadané úkoly ekonomického
charakteru. Nechybělo ani sportovní klání studentů.
-

Výlet do Wroclavi – jednodenní výlet do historického města Wroclavi. Zde studenti
navštívili Ekonomickou Univerzitu a vyslechli přednášku o její historii. Zajímavá byla
také prohlídka města.

-

Výlet do Rud (září 2011) – jednodenní aktivita, kdy se studenti s pedagogy
úzkorozchodnou tratí vypravili do indiánské vesničky. Zde si měli možnost účastníci
vyzkoušet každodenní povinnosti Indiánů a vyslechli přednášku o jejich životním stylu.
Následovala prohlídka místního muzea dráhy, kde probíhala výstava vagónů
a lokomotiv. V odpoledních hodinách probíhala soutěž smíšených družstev ve zpěvu –
karaoke a ve slovních hříčkách, tzv. kalambura.

Společným výstupem projektu se stal "Průvodce po regionu" – dvojjazyčný kalendář s tipy
na výlet, který byl doplněn o slovník ekonomických, turistických a společenských pojmů
užívaných v každodenním životě.
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