
Erasmus+ v Súkromnej SOŠ Pro scholaris

Študenti a pedagógovia Sú-
kromnej SOŠ Pro scholaris na
Jarnej ulici v Žiline vycestova-
li do španielskej Manresy, aby
v rámci projektu WISH
Erasmu+, pod patronátom
partnerskej školy Institut Gu-
illem Catà, diskutovali o mig-
rácii, živote hendikepovných
ľudí a LGBTI problematike.
Súčasťou programu bola

návšteva Barcelony, kde team
Pro scholaris nezaujala len
slávna Sagrada Familia, histo-
rická ulica La Rambla a ná-
mestie La Placa Real, ale naj-
mä prezentácia činnosti mi-
movládnej dobrovoľníckej or-

ganizácie Proactiva Open
Arms. Proactiva Open Arms
pomáha imigrantom v najviac
zasiahnutých oblastiach Stre-
dozemnéhomora.
Prostredníctvom videí

a vďaka osobnému komentáru
jedného z dobrovoľníkov bolo
možné oboznámiť sa s kon-
krétnymi osudmi ľudí, ktorí
vďačia za svoj život dramatic-
kým záchranárskym akciám
týchto dobrovoľníkov.
Emotívne vystúpenie a zau-

jímavá prezentácia hlboko za-
siahli žiakov aj učiteľov a vy-
volali následnú diskusiu, ktorá
pokračovala ešte aj po skonče-

ní podujatia.
Počas exkurzie v La Fagede,

neďaleko Girony, bol účastní-
kom mobility predstavený
koncept mliečnej farmy, kto-
rej základným cieľom je pod-
pora a zamestnávanie zdra-
votne znevýhodnených osôb.
Na farme pracuje viac ako 150
mentálne alebo fyzicky hendi-
kepovaných ľudí. Táto práca
predstavuje cennú alternatívu
k pasívnemu prežívaniu v lie-
čebných centrách.
Každý, kto si zakúpi mliečny

výrobok z La Fagedy (výrobky
sú drahšie než podobné výrob-
ky konkurencie) však podpo-

ruje hendikepovaných za-
mestnancov podniku.
Prednáška o problematike

LGBT vyvolala medzi študent-
mi zaujímavú a podnetnú dis-
kusiu a prehĺbila ich povedo-
mie o potrebe tolerancie a ak-
ceptácie menšinových a vylu-
čovaných komunít.
Matka dieťaťa, ktoré v po-

sledných rokoch prekonalo
zmenu sexuálnej identity
z chlapca na dievča, opísala
proces vyrovnávania sa rodiny
s touto realitou a dôsledky ak-
ceptácie a podpory dieťaťa pre
jeho vnútornú duševnú rov-
nováhu.

Team Pro scholaris sa aktív-
ne zapájal aj do ďalších aktivít
mobility, vyvrcholením bol
večerný program pozostáva-
júci z medzinárodného vystú-
penia španielskych a sloven-
ských hendikepovaných žia-
kov a žiakov zo znevýhodne-
ného prostredia v Sála Stroika,
v jednej z najväčších koncert-
ných sál v Manrese. Video
z tohto večera je publikované
cez YouTube a je vhodným
a zaujímavým materiálom pre
disemináciu konkrétnych vý-
sledkov projektu.
Svoje zručnosti rozvíjali

študenti aj počas mobility pro-
jektu FITS Erasmu+ v partner-
skej inštitúcii Gymnázium N.
J. Vaptsarova, v bulharskom
meste Vratsa. Zatiaľ, čo sa žiaci
venovali celý týždeň rôznym
druhom tanca, pod vedením
trénerov zvládli základy zum-

by a tzv. cheerleadingu (rozt-
lieskavania), učitelia diskuto-
vali s odbornými pracovníkmi
Centra špeciálno-pedagogickej
činnosti o skúsenostiach v ob-
lasti sociálnej inklúzie, resp.
integrácie. K dispozícii boli
psychológovia, logopédi
a špeciálni pedagógovia, ktorí
uviedli niekoľko príkladov
dobrej praxe z bulharských
škôl.
Program mobility bol vhod-

ne doplnený zaujímavými ex-
kurziami do Sofie, jaskyne Le-
denika a širšieho okolia mesta
Vratsa.
Počas oboch projektov

Erasmu+ boli uzavreté mnohé
priateľstvá, prehĺbili sa pra-
covné vzťahy, študenti si roz-
šírili svoje obzory a prakticky
využili a precvičili angličtinu.
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