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PROJEKT

V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS + SME PARTICIPOVALI NA PRO-
JEKTE S NÁZVOM „FROM CLASSROOM TO CAREER“ SPOLU SO 
ŠKOLAMI V TURECKOM ISTANBULE, PORTUGALSKOM LISABONE 
A TALIANSKOM MOGORE. POSLEDNÉ STRETNUTIE SA KONALO 
NA SLOVENSKU.

Náš projekt CTC “From class-
room to career” v spolupráci 

s Tureckom, Portugalskom 
a Sardíniou je úspešne 

ukončený. V spomienkach 
sa trošku vrátime ku posled-

nému spoločnému stretnutiu 
práve u nás v našej škole. 

V máji 2016 sme privítali 7 
učiteľov a 6 kamarátov z 

partnerských krajín. Naši žiaci 
mali v rodinách študentov, u 
ktorých predtým bývali v ich 

domovskej krajine. Posled-
né stretnutie sa nieslo 
v atmosfére bilanco-

vania a ukončovania 
aktivít. Žiaci z každej 
krajiny prezentovali 

videá, v ktorých 
účinkovali. Čoho 
sa týkali? Nahrali, 

ako si predstavujú 
správny a nesprávny 

pracovný pohovor. 
Samozrejme v anglick-
om jazyku. Prezentovali 

dva druhy životopisov 
– jeden je medzinárodne 

uznávaný Europass a druhý 
sa naučili vytvárať v Portugal-

sku. Ten sa nazýva Creative 
CV a môžete si ho pozrieť 
na našej web stránke pro-

jektu (http://project.szspp.sk/).  
Počas dvoch rokov projektu 
sme vytvorili medzinárodnú 
imaginárnu firmu pod náz-

vom Together on the trip. 
Marília z Portugalska vytvorila 
krásne video od vzniku firmy 

až po jej ukončenie. Firma 
sa musí zaregistrovať a mať 

kontraktačný formulár a o 
tom, ako to vyzerá, sme mali 

workshop vedený talians-
kymi partnermi. Kým žiaci 

mali vlastný program (o ňom 
netušíme  ), my učitelia 

sme pripravovali dotazník ku 
zhodnoteniu projektu pre 

žiakov i pre učiteľov.  
Samozrejme čo by to bol 

za projekt bez kultúrneho 
programu. Našim partnerom 

sme ukázali krásy nášho 
regiónu. Navštívili sme mesto 

Kežmarok aj s jeho  pamiat-
kami a v tomto meste sme 

mali tú česť byť na večernom 
posedení s bowlingom aj 

wellnessom  v Hoteli Hviez-
doslav. Hotel je víťazom 

kategórie “Hostiteľ roka” v 
ankete Asociácie Historických 

hotelov Európy za rok 2016. 
Druhý deň sme navštívili 

Demänovskú jaskyňu a urobili 
si výlet do našich Tatier. 

Čo sme projektom získali? 
Skúsenosti a kontakty. To 
ocenili všetky partnerské 

školy. Každý žiak, ktorý  bol 
zapojený do projektu, má vyt-

vorené svoje portfólio. Nájde 
v ňom Europass, kreatívny 

CV, správny a nesprávny 
pracovný pohovor, analýzu 

trhu práce, marketingový plán 

firmy Together on the trip, 
registračný a kontraktačný 
formulár a výsledky klímy 
školy. Projekt vynikajúco 

spájal teóriu s praxou, keď 
postavil pred mladých ľudí 

rôzne výzvy a nútil ich cestou 
modelových situácií prevziať 

zodpovednosť za svoj budúci 
pracovný život. Silnou strán-

kou projektu bola aktívna 
účasť žiakov, ktorí boli zapo-

jení do projektu. Pridanou 
hodnotou projektu bola 

realizovaná analýza 
pracovného trhu a 

možností zamestnanosti 
mladých ľudí v par-

ticipujúcich krajinách. 
Vytvorenie medz-

inárodnej cvičnej firmy 
s názvom Together 

on the trip umožnilo 
žiakom nadobudnúť a 
vyskúšať si modelovo 

základné podnikateľské 
zručnosti. Tým sa overila 

ich iniciatíva, aktívne zapo-
jenie a preberanie zodpoved-
nosti v ovzduší spolupráce a 

nadobudli ďalšie zručnosti, 
konkrétne jazykové a so-

ciálne.  Zo všetkých aktivít na-
jmenej bodov v záverečnom 

dotazníku získala  práca na 
logu projektu a najvyššie 
hodnotenia získali práce 
na medzinárodnej firme 

Together on the trip - CV, 
marketingový plán a správny/
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