READY FOR OUR LIVES
ANTALYA 6. – 13. duben 2016
Na začátku dubna byla zakončena první třetina našeho
mezinárodního projektu Erasmus+ „Ready for our lives“. Po úvodním
transnational meetingu koordinátorů v Karviné a první už i
studentské mobilitě do Portugalska (Porto) byla tentokrát hostitelem
turecká Antalya, nám již velice známé město z několika předchozích
projektových setkání.
Do Asie vyrazil náš čtyřčlenný tým – Alexandr Bílek, Lukáš Lukš (oba
studenti 1.B), Mgr. Jiří Janík a Mgr. Martin Frolík už ve středu 6.dubna
v noci a po celodenním cestování jsme dorazili v pořádku na letiště
v Antalyi, kde na nás čekali naši turečtí přátelé. Jak už to na
podobných projektech bývá, skupinka se po příletu rozdělila a
zatímco učitelé měli své sídlo v hotelu Antalya, studenti se
seznamovali se svými hostitelskými rodinami.
Ve čtvrtek už pak začalo naše setkání. Studenti z Turecka,
Portugalska, Itálie, Slovinska, Litvy, Lotyšska a České republiky
prezentovali své práce na téma „job interview“ a odpoledne jsme se
všichni společně přesunuli do centra města na setkání se starostou
města. V následujících dnech pak probíhaly další projektové práce –
semináře na téma „job interview a writing CV“, role-play na téma
rasové diskriminace na pracovním trhu, Den národní kuchyně,
exkurze do celostátního deníku Hurryiet, do společnosti Cantek,
přijetí na radnici Kepez a mnoho dalších. Součástí setkání našeho
projektu je vždy rovněž poznávání národních kulturních tradic,
historie a geografie našich partnerů, a i tentokrát jsme tak vyrazili na
poznávání jihu Turecka.
Na sobotu bylo pro všechny účastníky připraveno nám již celkem
tradiční poznávání kultury – nejprve nás čekala typická ranní turecká
snídaně – simit a čaj a pak už jsme vyrazili za historií. Nejprve do
Phaselisu, kde proběhl v amfiteátru jeden z našich workshopů, pak

jsme navázali Blue voyage kolem Kekovy, návštěvou skalních hrobek
v Myře, Chrámu sv.Mikuláše v Demre a nočním výšlapem za
chimérami na Mt.Olympos.
Program setkání v Antalyi byl opět velice nabitý, ale úspěšně jsme
zvládli všechny projektové úkoly. Do června zbývá dokončit několik
místních aktivit v jednotlivých partnerských školách a první rok
projektu „Ready for our lives“ budeme moci uzavřit.

Druhou třetinu projektu zahájí setkání ve slovinském Koperu, v zimě
se pak vydáme do Litvy a po velikonocích na Sicílii. I v následujícím
školním roce na nás čeká spousta úkolů, budeme se zabývat tématem
bossingu na pracovním trhu, otázkou přistěhovalců i diskriminací
postižených osob, „business“ tématy budou založení a vedení firmy,
reklama a propagace a vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci,
zpracujeme a vyhodnotíme dotazníky, připravíme prezentace, roleplay aktivity, newslettery a na setkáních se dozvíme více o historii,
kultuře, tradicích a způsobu života ve Slovinsku, Litvě a Itálii.
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