
PRO SCHOLARIS SPOZNÁVA UNESCO
PAMIATKY V ŠPANIELSKU
Súkromná stredná odborná škola na aktivite v programe ERASMUS+.
ŽILINAy Erasmus prog-
ram s názvomTRIP – Tra-
velling Raises an Inclusive
Partnership v španielskom
mestečkuManresa sa stal
predmetom záujmu žiakov
a vyučujúcich zo Súkromnej
strednej odbornej školy Pro
scholaris počas týždňa od 9.
mája 2022 do 14.mája 2022.
Poznávanie vzácnych

Unesco pamiatok a kultúrny
cestovný ruch bol nosnou
témou pre tento týždeňme-
dzinárodnej výmeny, na
ktorej sa okrem štyroch žia-
kov zo Slovenska a dvoch
vyučujúcich, zúčastnili aj
partneri z Poľska, Talianska,
Turecka, Litvy, ako aj sa-
motní hosťujúci žiaci a ich
učitelia zo Španielska.
Hlavnýmposlanímpro-

jektu Trip je podpora rozvoja
cestovného ruchu a obozná-
menie študentov s podnika-
nímv cestovnom ruchu
v podobe založenia, pre-
vádzkovania vlastnej ces-
tovnej kancelárie a vytvára-
nia jej produktov.
Týždeňmobility v krásnej

časti Španielska, v Katalán-
sku, sa začal slávnostným
otvorenímna partnerskej
škole Institut GuillemCata
v Manrese a pokračoval
prezentáciou vedeckého ria-
diteľa Catalonya Central
UNESCO globálneho geopar-
ku – pána Ferrana Climent
Costa.
Následne programpokra-

čoval odbornou prednáškou
vedenou pod záštitou pri-
zvaných partnerov z praxe,
a to konkrétne členomMag-
maculturaMr. Francescom
Moré, ktorý sa zameral na
zobrazenie významu
kultúrno-poznávacieho ces-
tovného ruchu pre súčasný
trh cestovného ruchu.
Priestor pre zobrazenie
možností kultúrno-
poznávacieho cestovného
ruchu v jednotlivých par-
tnerských krajinách využili
aj samotní žiaci, ktorí za po-
moci svojich prezentácií po-
ukázali na tie najväčšie at-
raktivity a možnosti pre re-
alizáciu tohto druhu cestov-
ného ruchu v ich rodných
krajinách.
Ani žiaci zo Súkromnej

strednej odbornej školy Pro
scholaris, konkrétne v za-
stúpení EmmyĎurišovej,
DarleneHodasovej, Denisa
Hrabovského a MichalaMa-
ceka, v tejto aktivite neza-
ostali a hrdo odprezentovali
vybrané kultúrno-historické
krásy Slovenska.
Bohatý programpriprave-

ný partnerskou školou po-
kračoval v popoludňajších
hodinách v priestoroch cen-
tramestraManresa, kde už
na žiakov čakala interaktív-
na prehliadka samotného

mesta v podobe atraktívnej
hry s využitímnovodobých
aplikácií použiteľných aj
v cestovnom ruchu.

Očarujúca Barcelona

Druhý deň sa žiaci spolu so
svojimi učiteľmi presunuli
do Barcelony, do domova
umelca Antona Gaudího,
ktorý v tomtomeste zane-
chal nejednu svoju pečať.
Navštíviť Barcelonu a ne-

vidieť svetoznámuUnesco
pamiatku Sagrada Família,
by znamenalo, akoby náv-
števník v Barcelone ani ne-
bol.
Preto aj prehliadka pod

záštitou profesionálnej
miestnej sprievodkyne bola
smerovaná na návštevu
centra Barcelony a jej pa-
miatok, ako sú CampcNou,
Montjuic, Passeig de Grácia,
Palau de laMúsica nevyne-
chajúc ani zástavku primo-
numentálnej Sagrade Famí-
lii.
Krátka prestávka v prísta-

ve pri Stredozemnommori
výborne na obed v podobe

tapas chodov z tradičných
španielskych špecialít pri-
niesla žiakomkulinársky
zážitok. Následne návšteva
Bornmúzea, kultúrneho
a spomienkového centra,
bola bodkou za celodennou
návštevou tohto krásneho
a turistami vyhľadávaného
mesta.

Kalkulácia zájazdu

Tretí deň zahraničnejmobi-
lity sa niesol v duchu pred-

nášky zameranej na realizá-
ciu kalkulácie pripravova-
ného zájazdu v cestovnej
kancelárii, ktorá bola vedená
vyučujúcou odborných
predmetov a garantkou od-
borumanažment regionál-
neho cestovného ruchu na
SSOŠ Pro scholaris Ing.Mar-
tinouKačeriakovou.
Svoje teoretické vedo-

mosti nadobudnuté počas
prednášky si následne žiaci
mohli overiť realizáciou

praktickéhoworkshopu,
ktorý bol vedený vyučujúcou
a hlavnou koordinátorkou
Erasmus programuTripMgr.
Evou Ladňákovou, opäť zo
SSOŠ Pro Scholaris.
Žiakov kalkulácia zájazdu

naozaj veľmi zaujala a do
workshopu sa pustili s veľ-
kým záujmoma zaniete-
nosťou, čo sa odzrkadlilo aj
na ich výstupoch a samot-
ných prezentáciách ich prác.

Pamiatky svetového
dedičstva

Ďalšie dnimobility sa niesli
v duchu poznávania Unesco
pamiatok v oblasti Katalán-
ska. Celodenný výlet do
mestečka Tarragona prenie-
sol účastníkov do obdobia
starého Ríma, nakoľko toto
prímorskémestečko je za-
hrnuté do zoznamuUnesco
pamiatok práve pre jej po-
četné pamiatky z rímskych
čias. Poznávanie Unesco pa-
miatok pokračovalo aj náv-
števou PobletMonastery,
kde si žiacimohli vyskúšať
interaktívneho audiosprie-
vodcu po celomkláštore po-
mocou aplikácie v mobile.
Týždeňmobility v Špa-

nielsku bol ukončený sláv-
nostnýmodovzdaním certi-
fikátov potvrdzujúcich ak-
tívnu účasť na tomto vý-
mennomprograme pre
všetkých zúčastnených žia-
kov a učiteľov.
Následne sa účastníci

presunuli na poslednú pre-
hliadku ďalšejmonumen-
tálnej Unesco pamiatky
v bezprostrednej blízkosti
mestaManresy, pútnického
miesta zvanéhoMontserrat
Abbey, ponúkajúceho nád-
herný výhľad na celé blízke
okolie srdca Katalánska.
Veríme, že si všetci účast-

nícimobility odniesli
množstvo nových poznat-
kov, zážitkov a pozitívnych
dojmov a už teraz sa tešíme
na ďalšiumobilitu v rámci
tohto projektu, ktorá sa bude
realizovať na Slovensku
v termíne od 6. júna 2022 do
10. júna 2022.
O výborný program za-

meraný na kúpeľný cestovný
ruch sa postará hosťujúca
škola – Súkromná stredná
odborná škola Pro scholaris.

Podpora Európskej komisie
na výrobu tejto publikácie ne-
predstavuje súhlas s obsahom,
ktorý odráža len názory autorov,
a Komisia nemôže byť zodpo-
vedná za prípadné použitie in-
formácií, ktoré sú v nej obsia-
hnuté.

z Ing. Martina Kačeriaková
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