
PRO SCHOLARIS FINIŠUJE ERASMUS+
Pro scholaris od roku 2017 úspešne realizuje tri medzinárodné projekty.

ŽILINAy Súkromná stred-
ná odborná škola Pro scho-
laris v Žiline od roku 2017
úspešne realizuje trimedzi-
národné projekty pod zášti-
tou programuErasmus+.
Študenti a pedagógovia po-
stupne počas uplynulých
dvoch rokov napĺňali pro-
jektové ciele a pomaly sa
blížia k ich zdarnému zavŕ-
šeniu.

FIT S FITS

Projekt FITS realizovaný
v rámci slovanskej spolu-
práce zapájal do plánova-
ných aktivít široké spektrum

študentov. Cieľomprojektu
bolo uľahčiť sociálnu inklú-
ziu v praxi prostredníctvom
netradičného športu. Po slo-
venskej študentskej výmene
a učiteľskej vzdelávacej ak-
tivite v Poľsku sa účastníci
zúčastnili aj krátkodobého
študijného pobytu v Bul-
harsku a opäť v Poľsku. Kým
v bulharskej Vratsi študenti
spoznali krásu tzv. cheerlea-
deringu – roztlieskavania,
koordinátorská škola v poľ-
skej Nidzici predstavila zá-
klady rugby. Projekt v dňoch
15. – 17. 06. 2019 vyvrcholí zá-
verečnýmnadnárodným
projektovým stretnutímko-
ordinátorov v Bulharsku,

kde spoločne vyhodnotia
úspešnosť projektu.

Životné zručnosti a ELS

Študenti zapojení do projeku
Essential Life Skills nado-
budli v naplánovaných akti-
vitách zručnosti využiteľné
v ich ďalšom živote. Prvá
vzdelávacia aktivita v gréc-
kommeste Volos poukázala
na dôležitosť zdravej výživy
a pohybu v živote človeka.
Keďže každý jeden študent si
bude po škole hľadať za-
mestnanie, kde by sa uplat-
nil, partnerská škola v Litve
sa počas vzdelávacej aktivity
študentov zamerala práve na
tieto budúce aspekty ich
profesionálneho života. Uči-
telia sa v Taliansku zúčast-
nili seminárov, vďaka kto-
rým svoje vyučovacie hodiny
obohatili o nové výchovno-
vzdelávaciemetódy a naučili
sa, ako prepájať základné ži-
votné zručnosti so svojimi
vyučovacími predmetmi.
V dňoch 8. – 12. 01. 2019 sa na
pôde Súkromnej SOŠ Pro
scholaris uskutočnila krát-
kodobá študentská výmena,
ktorej cieľombolo odovzdať
študentom čo najviac infor-
mácií o mzdách a ekonomi-
ke. Študenti sa naučili vypo-
čítať si čistúmzdu a porov-
návali čistý príjem a jeho
výpočet vo všetkých par-
tnerských krajinách, čo pri-
nieslo zaujímavé poznatky
a otvorilo naozaj búrlivú de-

batu. Zavŕšenímprojektu
ELS bolo projektové nadná-
rodné stretnutie, ktoré sa
realizovalo paralelne s krát-
kodobou výmenou študen-
tov v Poľsku. Cieľom tejto
aktivity bolo spoznať svoje
silné a slabé stránky, nado-
budnúť sebadôveru a naučiť
sa bojovať so stresom rôzny-
mimodernými spôsobmi.
Koordinátori opäť v rámci
učiteľských stretnutí projekt
vyhodnotili a spolupracovali
pri vytváraní záverečnej
správy projektu.

Sociálna inklúzia voWISH

Súkromná SOŠ Pro scholaris

sa stala po prvýkrát za svoju
takmer 22 ročnú existenciu
koordinátorommedziná-
rodného projektu.WISH
priniesol do spolupráce no-
vých partnerov, ako sú tu-
recká a rumunská univerzita
v Gaziantepe a Temešvári.
Pre školu bol projekt ne-
smierne prínosný najmä
z pohľadu sociálnej inklúzie,
ktorá sa postupne stala sú-
časťou školského prostredia.
V termíne od 25. 02. – 01. 03.
2019 sa uskutočnila zahra-
ničná výmena študentov,
ktorá prepojila teóriu s rea-
litou a poukázala na príklady
dobrej praxe v okolí Žiliny.
Okrem iného žiaci a ich uči-
telia zdieľali svoje skúsenosti
z Klubu prosociálneho sprá-
vania a vytvárali online ča-
sopis pomocou softvéru Sc-
ribus, ktorýmapuje ich prá-
cu počas dvojročného trva-
nia projektu. Súčasťou vý-
meny bol okrem tematicky
ladených exkurzií aj hudob-

ný večer (Wishtracks Diver-
timento) realizovaný v kul-
túrnom centre Stanica – Zá-
riečie, kdemalimožnosť vy-
stúpiť slovenskí i zahraniční
študenti s cieľompoukázať
na dôležitosť sociálnej ink-
lúzie v spoločnosti. Následne
sa v apríli 2019 konalo nad-
národné projektové stretnu-
tie v tureckomGaziantepe,
kde boli zavŕšené všetky
projektové výstupy a meto-
diky. Zároveň boli projektové
skúsenosti prezentované ši-
rokej verejnosti a tamojším
pilotným školámpočas uni-
verzitnej konferencie. Aj keď
sa už súčasné projekty prog-
ramuErasmus + na Pro
scholaris blížia ku koncu,
projektový teama študenti
veria, že sa impodarí
v i v nasledujúcom školskom
roku získať grant na ďalšie
dva európske projekty, a tak
by tento koniec bol len za-
čiatkomniečoho nového.

z Mgr. Eva Ladňáková
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