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SSOŠ Pro scholaris pripravuje na život
Súkromná stredná odborná
škola Pro scholaris na Jarnej
ulici v Žiline ostala verná svo-
jej projektovej tradícii a opäť
cestovala. Získala európsky
grant na tri projekty Erasmu+,
vďaka ktorým sa budú môcť
študenti spolu s učiteľmi
vzdelávať, zdokonaľovať v an-
glickom jazyku a cestovať po
celej Európe.
Škola s bohatou históriou

a novýmnázvomotvára od 1. 9.
2018 atraktívny odbor – infor-
mačné technológie a služby,

ktorý spolu s projektmi pred-
staví počas Dňa otvorených
dverí.

Projektyprevšetkých
Mnohokrát sa stáva, že do
školských akcií a mimoškol-
ských podujatí sa zapájajú
priebojnejší študenti. Jednou
z priorít Súkromnej SOŠ Pro
scholaris je ukázať žiakom, že
všetci dokážu veľa, ak budú
chcieť. Hlavným cieľom pre-
biehajúcich projektov
Erasmu+ je sociálna inklúzia,

preto chce škola do projektu
začleniť všetkých študentov.
Žiaci, ktorým možno rôzne

zdravotné ťažkosti, poruchy
učenia, či jednoducho ich po-
vaha nedovolili ukázať sa, pri-
jali tútovýzvua mnohí sauždo
projektov prihlásili. Odvážili
sa prelomiť svoje obavy a os-
tych a postupne sa zdokonaľu-
jú v anglickom jazyku. Vďaka
medzinárodnému charakteru
projektov si začali hľadať svoje
miesto v európskej spoločnos-
ti, postupne získavajú zdravé

sebavedomie a vedomosti po-
trebné k tomu, aby sa úspešne
zaradili do sveta práce.

ELSalebo životné zručnosti
Študentov má do reálneho ži-
vota, ktorý na nich po strednej
škole čaká, pripraviť najmä
projekt známy pod skratkou
ELS (Essential Life Skills).
Študenti sa budú spolu so

svojimi rovesníkmi z Grécka,
Litvy, Poľska a Talianska zú-
častňovať na rôznych seminá-
roch, workshopoch a exkur-
ziách doma i v zahraničí.
Počas nasledujúcich dvoch

rokov nadobudnú základné ži-
votné zručnosti. Nebudú sa
vzdelávať len žiaci, ale aj uči-
telia, keďže krátkodobá výme-
na v Taliansku bude zameraná
aj na skvalitnenie výchovno-
vzdelávacieho procesu. V Af-
ragone budú učitelia spoločne
s odborníkmi diskutovať na
tému, ako odovzdať študen-
tom základné životné zruč-
nosti.

Nadnárodné stretnutie v
Poľsku
Projekt ELS odštartoval
v dňochod22. – 24. októbra 2017
v koordinátorskomPoľsku,kde
škola Zespól Szkól Ogólnoksz-
talcacych pripravila pre učite-
ľov nadnárodné projektové
stretnutie.
Partnerské krajiny si počas

tohto podujatia rozdelili úlohy
a zodpovednosť, stanovili pra-
vidlá, kritériá hodnotenia
a kontroly všetkých projekto-
vých aktivít, a to tak, aby ho
spoločnými silami doviedli do
úspešného konca.

Čo tedaPro scholaris s ELS
čaká?
Naši študenti už v januári
navštívia grécku školu v meste
Volos. Počas tohto študijného
pobytu sa žiaci zoznámia so
zdravou výživou a zdravým ži-
votným štýlom.
V apríli, počas krátkodobej

výmeny v Litve, si žiaci budú
môcť pripraviť motivačné lis-
ty, životopisy a vyskúšať pra-
covné pohovory v angličti-
ne.Keďže Súkromná SOŠ Pro
scholaris je jedinou školou

z partnerstva zameranou na
ekonomiku, obchod a podni-
kanie, na jej pôde sa účastníci
dozvedia viac o domácom roz-
počte. Projekt bude ukončený
opäť u koordinátorov v Poľsku,
kde si študenti osvoja základy
spoločenského správania
a etikety.
Žiaci sa po návrate zo zahra-

ničia budú o svoje skúsenosti
deliť prostredníctvom foto-
grafií, videí na stránke projek-
tu i školy a spoločne pripravia
pre spolužiakov a študentov
iných stredných škôl aj rôzne
podujatia a semináre. Sú-
kromná stredná odborná škola
Pro scholaris sa teda môže te-
šiť na ďalšie dva produktívne
roky s programomErasmus+.
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