
TRIP NA PRO SCHOLARIS
Študentská cestovná kancelária predstavila klenoty regiónu i Slovenska.
ŽILINAy Radi cestujete?
Spoznávate novémiesta Slo-
venska, alebo aj iné krajiny
či kultúry? Neviete ako na
to? Zavítajte na SSOŠ Pro
scholaris v Žiline-Bytčici
a žiaci Cestovnej kancelárie
TRIP Pro scholaris vámur-
čite poradia, ktoré zaujímavé
lokality sa oplatí navštíviť.

Z dvoch rokov na tri

Vďaka projektu Travelling
Raises an Inclusive Par-
tnership (TRIP)mali žiaci
možnosť zažiť, ako funguje
cestovná kancelária v praxi.
V škole vznikla v roku 2019
cvičná cestovná kancelária,
ktorámala do roku 2021 pri-
pravovať zájazdy do par-
tnerských krajín rôzneho
zamerania, no zároveň pri-
blížiť UNESCOpamiatky da-
nej krajiny.
Keďže náš projekt, rovna-

ko ako iné aktivity školy,
pozastavila pandémia, hľa-
dali sme spôsoby, ako po-
kračovať v aktivitách i na-
ďalej a TRIP bol predĺžený až
do roku 2022.
Aj počas opatrení sme sa

stretávali, aj keď online,
keďže sa skupiny v škole ne-
mohli premiešavať.
Keď to však už bolomožné,

vycestovali sme na krátko-
dobé výmeny do krajín, ako
je Turecko, Taliansko, Litva,
Poľsko a Španielsko.
V rámci projektu sme dňa

4. júna 2022 uskutočniliMi-
niveľtrh cestovného ruchu.
V priestoroch Žilinského sa-
mosprávneho kraja sa tak
širokej verejnosti predstavili
expozície Považského, Ky-
suckého a Oravskéhomúzea.
Zároveň boli prezentované aj
ostatné atraktivity cestov-
ného ruchu a to vďaka Kraj-
skej organizácii cestovného
ruchu.
Posledné dve projektové

stretnutia sa uskutočnili na
Slovensku, kde sa realizovali
paralelne dve vzdelávacie
aktivity, jedna pre učiteľov
a druhá bola venovaná žia-
kom.

Kúpeľný cestovný ruch a
TRIP na Slovensku

Študentská krátkodobá vý-
mena bola zameraná na

zdravotný a kúpeľný cestov-
ný ruch. Členovia CK TRIP
Pro scholaris pripravili pre
svojich kamarátov zaujíma-
vý programod 6.júna 2022 do
10. júna 2022.
Naši „klienti“ z partner-

ských krajínmalimožnosť
navštíviť Hotel Aphrodite
v Rajeckých Tepliciach a vy-
skúšať služby kúpeľného za-
riadenia.
Kúpeľný cestovný ruch

námprišiel priblížiť aj pán
MichalMacháč, cestovný
konzultant a profesionálny

sprievodca cestovného ru-
chu.
Účastnícimobility taktiež

spoznali krásneUNESCO
pamiatky Slovenska. Prešli
sme sa poDobšinskej ľadovej
jaskyni, naobedovali sme sa
v Levoči a spoznali históriu
Spišského hradu.

Samozrejme smeneza-
budli ani na nehmotné de-
dičstvoUNESCO, akomod-
rotlač naOravskomhrade,
Muzika z Terchovej, či dro-
társtvo Budatínskeho hradu.
Keďže každámobilitamala

aj vzdelávací charakter
a žiaci samali naučiť aj práci

sprievodcu, všetky výlety
sprevádzali členovia CK TRIP
Pro scholaris.
Posledný deň žiaci po od-

bornej prednáške JanyMi-
kulovej náš zájazd vyhodno-
tili a reakcie bolimimoriad-
ne pozitívne.

Hodnotenie projektu TRIP

Paralelne so študentskou
mobilitou sa konala aj vzde-
lávacia aktivita pre učiteľov,
ktorí okremvyššie spomí-
naných výletov pracovali na
záverečnej správe projektu
a vyhodnocovali jeho im-
plementáciu v jednotlivých
partnerských školách.
Zúčastnili sa na prehliadke

Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku a jej univerzitnej
knižnice, kde taktiež pre-
behla prednáška pod vede-
nímprof. Ing. Ivety Ubreži-
ovej, CSc. na témuVzdeláva-
nie k podnikaniu a projek-
tové vyučovanie v praxi.
Učiteľské stretnutie bolo
veľmi prínosné, nakoľko
námuľahčí písanie závereč-
nej správy počas letných
prázdnin.

Koniec TRIPu plný sĺz, ale i
nádeje

Posledný deň oboch stret-
nutí bolmimoriadne emo-
tívny, keďže išlo o naše po-
sledné projektové stretnutie.
Neplakali len žiaci, ktorí si
vytvorilimedzinárodné
priateľstvá, ale aj učitelia.
Počas stretnutia sme si asi
všetci omnoho viac uvedo-
movali, že vďaka projektu
smemalimožnosť znovu
získať to, o čo nás pandémia
COVID-19 obrala.Mohli sme
sa vzdelávať a cestovať, no
najdôležitejšie, čo námpro-
jekt dal, sú kamarátstva
a spoločenský kontakt. Verí-
me, a s týmpocitom sme sa
aj lúčili, že naša spolupráca
nekončí a vízia programu
Erasmus+ na nasledujúce
roky námprináša nádej ďal-
šejmedzinárodnej spolu-
práce.
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 Mgr. Eva Ladňáková

z TRIPna Spišský hrad.z foto: soaza

z Partneri z Poľska, Katalánska, Litvy, Turecka a Talianskana
Spišskomhrade.z foto: soazaz TRIP doDobšinskej ľadovej jaskyne.z foto: soaza
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