STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
PODNIKANIA
Sasinkova 45
010 01 Žilina

Študenti SOŠ podnikania na pracovnej stáži v rámci projektu
Erasmus + v Brage v Portugalsku
Študenti SOŠ podnikania v Žiline na Sasinkovej ulici mali v minulosti možnosť sa viackrát
zúčastniť na aktivitách počas rôznych projektov, ktoré škola získala cez granty v rámci projektov
Comenius, Leonardo, Programu celoživotného vzdelávania , či v súčasnosti Erasmus +.
Vlani naša škola získala od Národnej agentúry grant pre 14 študentov na pracovnú stáž
v portugalskej Brage. Stáže sa zúčastnili žiaci 2. a 3. ročníka odboru pracovník marketingu
a aranžér. Počas pobytu pracovali vo dvojiciach na pracoviskách, ktoré korešpondujú s ich
študijným zameraním, a to: v cestovnej kancelárii, v múzeách, v London institute a dievčatá
odboru aranžér pracovali v kvetinárstvach.
Počas pobytu mali možnosť spoznať nielen firmy, v ktorých pracovali, ale zároveň spoznať
kultúru, spôsob života, gastronómiu krajiny, turistické atrakcie. Nezanedbateľnou bola možnosť
overiť si svoje vedomosti z anglického jazyka a stretnúť sa s rovesníkmi z iných krajín, ktorí sa
tiež zúčastňovali na pracovnom pobyte v Brage. Skutočnosť, že boli odkázaní sami na seba, na
svoju angličtinu a schopnosť komunikovať, bola prínosom k ich samostatnosti a orientácii
v neznámom priestore. Mnoho vecí bolo pre nich nových, zvykali si na iné kombinácie jedál, na
iné zvyklosti v práci. Portugalci začínali ráno okolo 10.00, cez obed mali aj dvojhodinovú
prestávku a pracovali dlhšie ako je zvykom na Slovensku.
Žiaci počas voľných víkendov navštívili hlavné mesto Lisabon a videli jeho pamiatky z čias, na
ktoré sú Portugalci hrdí, pútnické miesto Fatimu, nádherné mesto Porto, kde sa previezli loďou
po rieke, aby videli úchvatnú architektúru mesta a jeho mostov ponad rieku, Valenca Migo,
starobylé mestečko s príjemnou atmosférou. Odtiaľ si „odskočili“ do Španielska len tak sa
pozrieť k moru. Počas návštevy starobylého mestečka Lima a neskôr Vianna do Castella zas
mali možnosť vidieť oceán a na ňom množstvo surfistov. Samotná Braga, ako tretie najväčšie
mesto Portugalska, upútala svojou architektúrou a pamiatkami a množstvom mladých ľudí, ktorí
práve slávili koniec štúdií a stretali ich v meste v tradičných oblekoch.
Až keď nám domáci pripravili na záverečný večer tortu so slovenskou vlajkou, sme si
uvedomili, že pobyt nám končí.
Zástupca agentúry Bragamob nám
odovzdal
Europassy a Certifikáty
o absolvovaní stáže, ktoré
môžu
žiakov zvýhodniť v budúcnosti, keď
ich budú môcť použiť ako prílohu
k žiadosti do zamestnania.
Sme presvedčení, že akcia splnila svoj
cieľ, žiaci si odniesli z pobytu krásne
spomienky a zároveň skúsenosť do
života, ktorá sa nevyskytuje každý deň.
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