Školské aktivity

SZŠ v Mladej Boleslave sa zapojila do
medzinárodnej spolupráce v rámci
projektu e-Twinning. Základom projektu je spolupráca aspoň dvoch škôl

z európskych krajín. Školy naviažu
partnerstvo, a pri uskutočňovaní projektov, ktoré sú začlenené do výučby,
využívajú
informačné
a

Každoročne robíme výmenné
pobyty, v septembri sme my
v Čechách a v júni sú Češky u nás.
komunikačné technológie. Do projektov sa zapájajú všetky členské štáty
európskej únie. ZSŠ Mladá Boleslav
otvorila pred troma rokmi projekt
Ošetrovateľstvo v 21. storočí, ktorý
je zameraný na odbornú zložku vyučovacieho procesu na partnerských
školách. SZŠ v Mladej Boleslave aj
naša škola majú rovnaký odbor, zdravotnícky asistent,
učebné osnovy sú
takmer identické,
problém nebol ani
jazykový. V prvej
etape došlo k výmene tematických
plánov a pedagogickej dokumentácie,
nasledoval
výmenný
pobyt
manažmentu škôl,
ktorý smeroval k
realizácii výmenných pobytov študentov.
V tomto školskom
roku v dňoch 27.

Medzinárodná spolupráca zdravotníckych škôl.
alebo
Ako sme spoluprácu s CZechmi na Slovensku uvarili!
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septembra až 10. októbra prišlo k
nám na odbornú stáž 6 žiačok s
dvoma učiteľkami. Žiačky boli zara-

dené na odborné pracoviská podľa
harmonogramu našich žiakov IV.ZA
A triedy. Vo voľnom čase spoznávali
okolie Popradu, navštívili OURCHaT
v Dolnom Smokovci, Hospic sv. Alžbety v Ľubici, Inštitút K. Veľkňaza
v Žakovciach, Spišský hrad a Spišskú
Kapitulu, Spišskú Sobotu a výstavu
obrazov nášho bývalého kolegu Kamila Leštacha v miestnej knižnici.
Počasie všetkým zúčastnením prialo,

“V Českon ráji je hezky” a “V
Slovenskom raji je krásne.” Aj to
je dôvod, prečo vznikla táto
spolupráca. Študujeme rovnaké
odbory, naše jazyky sú podobné.
Máme viac spoločného ako to na
prvý pohľad vyzerá.
dlhé babie leto sa preukázalo počas
celých dvoch týždňov, a tak ho patrične využili aj turistikou v Tatrách
počas víkendov. Skúsenosti a zážitky
boli veľmi dobré na oboch stranách a

my sa už môžeme tešiť na ďalšie
stretnutie, ktoré by malo pokračovať
odbornou stážou našich žiakov v
Mladej Boleslave.
Ľubka Králiková

