Program Erazmus v SOAZE stále aktuálny
správach uviedli, že nadobudli
flexibilitu, tvorivosť, IKT
zručnosti a sebadôveru, vďaka
ktorým sa budú môcť uplatniť
tak ako budúci zamestnanci,
ale aj ako zamestnávatelia.
Našli sa aj takí, čo po absolvovaní mobility Erasmus+ začali
uvažovať o vlastnom podnikaní. „Je neskutočné, koľkí študenti sa do projektu zapojili,
ako spolupracovali a aké kvalitné produkty vytvorili. Hoci
tridsiatym augustom YES
končí, jeho výsledky a dopad
zostáva, keďže mnoho produktov bude využívaných aj
naďalej pri výučbe, a to nielen
v našej škole, ale aj na hodinách
anglického
jazyka
v iných kútoch Slovenska. Je
teda začiatkom aj niečoho nového a trváceho.“ (Eva Ladňáková)

Projekt bol zameraný na
odborné vzdelávanie
v oblasti podnikania
a ľudských zdrojov.

Súkromná obchodná akadémia v Žiline sa po dvoch rokoch úspešnej medzinárodnej
spolupráce Erasmus+ dostala
do záverečnej fázy projektu
Young entrepreneurs on Start,
vďaka ktorému sa mali mladí
ľudia možnosť pripraviť na
svoje budúce povolanie.
Zábava + vzdelávanie =
zaujímavý workshop

Posledná študentská krátkodobá výmena sa uskutočnila od
13.- 17. februára tohto roku
v španielskom meste Manresa.
Po prílete a nedeľňajších
privítaniach v hostiteľských
rodinách vstávali študenti do
prvého španielskeho rána.
Tento deň bol začiatkom nových zážitkov, ale aj pekných
priateľstiev. Keďže SOAZA so
strednou školou Institut Guillem Catà už v minulosti spolupracovala, učitelia vedeli, že
sa môžu tešiť na zaujímavý
program.
Po úvodných slovách pani
riaditeľky sa žiaci zapojili do
diskusie na tému mobility:
produktový marketing. „Prednášať nám prišiel pán, ktorý
pracuje na marketingovom
oddelení už dlhé roky. Pútavou
prezentáciou a zaujímavým
výkladom nám rozprával
o tom, za čo je vlastne marketingové oddelenie vo firme
zodpovedné. Najviac sa mi
však páčil workshop, kde nás
rozdelili do skupín rôznych
národností, čiže sme boli nútení rozprávať anglicky. Našou
úlohou bolo vytvoriť stránku
na produkt alebo služby, ktoré
by sme poskytovali a určiť segment trhu, kde by sme chceli
pôsobiť. Bol to výborný workshop, lebo sme sa mali možnosť
naučiť niečo nové a spoznať
nových ľudí.“ (Stanka Wilson)
Študenti počas ďalších seminárov vytvárali funkčný
elektronický obchod – e-shop.
ako jeden z najmodernejších
systémov predaja produktu.
„Naučili sme sa, čo je dôležité

START v Cantebury

pri propagácií produktu a boli
nám predstavené moderné
a efektívne metódy jeho predaja.
Náš koordinátor Fabio Bugalla nám vysvetlil, čo musí
kvalitný internetový obchod
obsahovať a čomu je dobré sa
vyvarovať. Po takmer dvoch
hodinách tímovej práce sme sa
pýšili našimi výtvormi, ktoré
prezentovali tie najkvalitnejšie produkty .“ (Michal Chrmo).
V Španielsku aj zábava a
výlety

Po aktívnych workshopoch
a prednáškach čakalo študentov stretnutie s tradičným
španielskym jedlom – paella,
ale aj s miestnymi podnikateľmi. Firma La Fageda, ktorú
mali účastníci možnosť navštíviť, sa špecializuje na výrobu jogurtov, zmrzliny a džemov. Táto spoločnosť je výnimočná tým, že v nej pracujú
ľudia so zdravotným znevýhodnením. Zakladateľ tejto
spoločnosti si uvedomoval, že
pre takýchto ľudí môže byť
spoločenstvo a práca najlepším liekom. Súčasťou každého
pracoviska sú aj psychiatri,
ktorí sú zamestnancom vždy

k dispozícii. „Zaujalo nás, že
jediný spôsob propagácie, ktorý firma používa sú prehliadky, akej sme sa zúčastnili aj
my.
O to viac sme zostali prekvapení, keď nám manažér povedal, že ročne si ju príde pozrieť približne 40 000 ľudí. Zároveň však povedal veľmi dôležitú vec, že ľudí neupozorňujú na to, kto jogurt či džem
vyrobil. To sa dozvedia až potom, keď si výrobok zakúpia.“
(Renáta Vrábľová).
Okrem vzdelávacích aktivít
mali študenti možnosť navštíviť aj zaujímavé mestá Katalánska. Fanúšikovia Game of
Thrones sa veľmi tešili na prehliadku mesta Girona, pretože
sa tam tento seriál natáčal.
Barcelona zas odokryla svoje
skryté tajomstvá pre milovníkov futbalového klubu FC Barcelona.
Avšak to nebolo všetko, čo si
študenti pri prehliadke miest
všímali. Ich úlohou totiž bolo
analyzovať rozsah, metódy
a formy propagácie jednotlivých firiem, spoločností či
značiek, ktoré mohli navštíviť
v už spomínaných mestách.
Tieto exkurzie boli preto excelentne prepojené s témou

krátkodobej výmeny.
Poľské finále

Po skvelom týždni v teplom
Španielsku sa vyslanci SOAZY
vracali domov plní nových
skúseností, zážitkov a zručností.
Úspešný projekt bol týmto
naplnený a tak nezostávalo nič
iné, len sa rozlúčiť. Našli teda
školy zúčastnené na tomto
projekte svojich mladých podnikateľov? Kladnú odpoveď na
túto otázku potvrdilo aj záverečné nadnárodné stretnutie
koordinátorov projektu v Poľsku.
Počas prvého aprílového
týždňa totiž spoločne hodnotili a analyzovali priebeh projektu a mieru naplnenia jednotlivých aktivít a cieľov. Samotní študenti v prieskume
potvrdili, že sa počas týchto
dvoch rokov zdokonalili v anglickom, v španielskom, ale aj
nemeckom jazyku; pracovali
v zmiešaných skupinách, čo
podporilo ich schopnosť kooperácie v multikulturálnej
spoločnosti; navštívili viaceré
miestne podniky a diskutovali
s majiteľmi spoločností pracujúcich v rôznych odvetviach
podnikania. Viacerí vo svojich

Keďže je Erasmus+ väčšinou
spájaný s výmennými pobytmi študentov, málokto vie, že
táto možnosť je ponúkaná aj
učiteľom. SOAZA im teda nebráni vo vzdelávaní a jej pedagógovia neustále na sebe pracujú.
Príkladom toho je aj projekt
START, vďaka ktorému počas
letných prázdnin vycestovali
do anglického mestečka Cantebury dve učiteľky. Mnohí by

si pomysleli, že pre angličtinárov nič nezvyčajné, no v tomto
prípade išlo o vyučujúce nemeckého a španielskeho jazyka, ktoré sa rozhodli získať vedomosti o nových metodologických postupoch a zdokonaliť sa v anglickom jazyku. Ich
študenti sa preto môžu už od
septembra tešiť na hodiny
obohatené o nové aktivity,
technológie, metódy a IKT
programy.
A čo bude ďalej?

Hoci Súkromná obchodná
akadémia bude od septembra
Súkromná stredná odborná
škola Pro Scholaris, nemení
svoj prístup k medzinárodným
projektom. Vďaka vytrvalej
práci a zanietenosti študentov
a pedagógov sa škole podarilo
získať grant na ďalšie tri projekty Erasmus+, ktoré začnú už
v školskom roku 2017/2018.
Keďže ide o rôzne témy, študenti majú možnosť absolvovať aktivity zamerané na odborné vzdelávanie v oblasti
projektového
vyučovania,
zručností 21. storočia či športu. Veríme, že nasledujúci
školský rok bude pre začínajúce projekty Súkromnej
strednej odbornej školy Pro
Scholaris minimálne taký
úspešný ako ten predchádzajúci.
Eva Ladňáková

