Študenti SOŠ podnikania v Žiline na pracovnej stáži v rámci
projektu Erasmus + v portugalskej Brage
SOŠ podnikania v Žiline na Sasinkovej ulici 45 už dlhoročne úspešne získava
grant na rôzne medzinárodné projekty, v minulosti Comenius, Leonardo,
Program celoživotného vzdelávania , či v súčasnosti Erasmus +.
Vlani škola získala od Národnej agentúry programu Erasmus+ grant pre 6
študentov na trojtýždňovú pracovnú stáž v portugalskej Brage. Stáže sa
zúčastnili žiaci 2. ročníka odboru pracovník marketingu- blok obchod a žiaci
študujúci v systéme duálneho vzdelávania v odbore obchodný pracovník.
Počas pobytu pracovali vo dvojiciach na pracoviskách, ktoré korešpondujú s ich
študijným zameraním, a to: Toys RÚS – obchod s hračkami a Supermercado
São José- supermarket s potravinami.
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu odborných zručností žiakov
a zabezpečiť im prax v reálnom prostredí zahraničných firiem, ktoré svojim
profilom zodpovedajú ich budúcemu uplatneniu.
Počas stáže mali možnosť spoznať nielen firmy, v ktorých pracovali a ich
organizáciu práce , ale mali možnosť zároveň spoznať kultúru, spôsob života,
mentalitu, 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.
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 sa pozrieť
k oceánu.

Samotná Braga, ako tretie najväčšie mesto Portugalska, upútala svojou
architektúrou a pamiatkami a množstvom mladých ľudí , turistov a rôznymi
kultúrnymi akciami, ktoré sa odohrávali na uliciach mesta.
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 budú môcť študenti
použiť ako prílohu k žiadosti o zamestnanie v budúcnosti.
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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