
PRO SCHOLARIS OPÄŤ NA TRIPE
Spoznávať budú svetové kultúrne dedičstvo partnerských krajín.
Súkromná stredná odborná
škola Pro scholaris sa už od
roku 2012 aktívne zapája do
projektov Európskej únie
a nebude tomu inak ani po-
čas nasledujúcich dvoch ro-
kov. Po partnerských pro-
jektoch ELS a FITS a úspešne
ukončenomprojekteWISH
sa škola znova zhostila ko-
ordinovania ďalšieho pro-
jektu v rámci programu
Erasmus+, ktorý nesie názov
Travelling Raises an Inclu-
sive Partnership.

Cez kultúrne dedičstvo k
novým zručnostiam

Projekt známy pod skratkou
TRIP je zameraný na spoz-
návanie svetového kultúr-
neho dedičstva partnerských
krajín z Poľska, Španielska,
Talianska, Litvy a Turecka.
Cestovanie, ktoré je síce
metódou napĺňania jednot-
livých cieľov projektu, je
však druhoradé. Prioritou
projektových aktivít je so-
ciálna inklúzia znevýhod-
nených skupín žiakov, ale
i iných spoločenských sku-
pín našej komunity. Žiaci
Pro scholaris vytvorili si-
mulovanú s projektom rov-
nomennú cestovnú kance-
láriu TRIP, ktorá bude zod-
povedná za prípravu a orga-
nizáciu všetkých výmen
žiakov. Takýmto spôsobom si
žiaci osvoja základné zruč-
nosti 21. storočia ako kritické
myslenie, či prácu s IKT
a zdokonalia si komunikáciu
v anglickom jazyku. Žiaci
nielenže zájazd naplánujú,
ale jednotlivé služby objed-
najú, spropagujú a zároveň
aj zrealizujú, čo následne
umožní zhodnotiť reálne
výsledky ich práce.

Turecko odhalilo svoje
tajomstvá

V dňoch od 25. 11. 2019 do 30.
11. 2019 sa uskutočnilo prvé
projektové stretnutie, počas
ktorého traja vyučujúci zo
Súkromnej strednej odbor-
nej školy Pro scholaris spolu

s ďalšími partnermi z Poľ-
ska, Španielska, Talianska,
Litvy spoznávali kultúrne
dedičstvo Turecka. Program
pripravený tureckými par-
tnermi zo školy Bahcesehir
College AA EgitimKurumlari
A. S. z Gaziantepu zahŕňal
okrem exkurzií aj semináre,
workshopy a koordinátorské
stretnutia. Učitelia navští-
vili unikátny kanalizačný
systémmesta, ktorý je no-
minovaný na zápis do sveto-
vého kultúrneho dedičstva.
Partnerská krajina prezen-
tovala ajmnohé reštaurácie
ponúkajúce typické turecké
jedlá, nakoľkomesto Ga-
ziantep bolo začlenené do
zoznamuUNESCOCREATI-
VE CITY práve vďaka svojej
jedinečnej kuchyni. Pro
scholaris ako koordinátorská
krajina prostredníctvom
prednášky vysvetlila par-
tnerompostup tvorby pro-
duktu cestovného ruchu
a svoje novonadobudnuté
vedomosti následne apliko-

vali v problémovej úlohe
počas praktickéhoworksho-
pu. Riaditeľmiestnej ces-
tovnej kancelárie zas účast-
níkov oboznámil z činnosťou
a fungovanímpodniku ces-
tovného ruchu a vysvetlil
rozdielmedzi cestovnou
kanceláriou a cestovnou
agentúrou. Učiteliamali
možnosť navštíviť najstarší
chrámGöbeklitepe zaradený
doUNESCO zoznamu v roku
2018.
Okrem iného immiestny

sprievodca odokryl tajom-
stvámimoriadnych obydlí,
Islamskej univerzity v meste
Harran a svätéhomesta
Sanliurfa.

Erasmus+ je stále aktuálny

Okrem spomínaného pro-
jektu TRIP sa škola od sep-
tembra 2019 zapája aj do
projektu STEAMkoordino-
vaného poľskou partnerskou
školou. Veríme, že rovnako
ako v predchádzajúcich ob-
dobiach bude Pro scholaris
v oboch projektoch úspešná
a jednotlivé projektové akti-
vity budú prínosné nielen
pre žiakov a pedagógov ško-
ly, ale aj pre širokú verejnosť
a zapojené organizácie.

y Eva Ladňáková

z Pedagógovia Súkromnej odbornej školy Pro Scholaris nanávšteve partnerskéhomesta.z foto: Archív školy
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Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje 
súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, 

a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, 
ktoré sú v nej obsiahnuté.


