
 

 

 

SPRÁVA Z MOBILITY 
Projekt COMENIUS 

názov projektu: Through Small Steps to Giant Leaps - my contribution to 
a United Europe 

číslo projektu: 13112 0553 

Taliansko – Tropea – 3. 5. – 8. 5. 2015 
 

V dňoch 3. 5. až 8. 5. 2015 sme sa zúčastnili na predposlednom stretnutí 
v rámci projektu Comenius, na ktorom nás privítali hostitelia zo školy ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SUPERIORE (škola pozostávajúca zo štyroch odborov: všeobecné 
lýceum, prírodovedné lýceum, hotelová akadémia a škola cestovného ruchu) 
v talianskom meste Tropea. Tentokrát sme spolu so žiakmi podnikli „malé kroky 
k veľkému podnikaniu“.  
 Prvý deň nás čakalo špeciálne privítanie na hlavnom námestí Piazza Vittorio 
Veneto, kde nám skupina mladých tanečníkov predviedla folklórne tance z oblasti 
Kalábrie. Následne sme navštívili budovu všeobecného lýcea (jednu zo 4 budov 
partnerskej školy). Tu sme sa stretli s miestnymi novinármi a žiaci lýcea nám bližšie 
predstavili školu. Nakoľko celé stretnutie sa nieslo v duchu podnikania, našou ďalšou 
zástavkou bola grafická firma Romano Arti Grafiche. Neskôr sme si pozreli krásny 
kostolík Santa Maria dell’Isola a večer nás čakala slávnostná večera, ktorú pre nás 
pripravili žiaci hotelovej akadémie. Pôžitok z lahodného jedla nám spríjemnila aj 
miestna hudobná skupina hrajúca piesne plné talianskeho rytmu a slnka. 
 Druhý deň sme navštívili fabriku na spracovanie tuniakov Callipo. Tu sme sa 
presvedčili o precíznosti celého výrobného procesu. Nasledoval výlet a relax 
v rezorte Popilia zameranom na agrárnu turistiku a na záver sme si pozreli kostolík 
Piedigrotta, ktorý sa nachádza na pobreží mesta Pizzo Calabro a je vytesaný do 
tufovej skaly.  
 V stredu sme navštívili budovu prírodovedného lýcea. Táto budova pochádza 
zo 16. storočia a istý čas bola využívaná ako škola a väzenie zároveň. Tu žiaci 
odprezentovali prvú úlohu, ktorej cieľom bolo predstaviť úspešnú národnú firmu. 
Zahraniční žiaci mali možnosť spoznať slovenskú antivírusovú spoločnosť ESET, ktorej 
produkty niektorí sami využívajú. Popoludní sme sa stretli so starostom mesta 
Tropea a navštívili sme múzeum Diocesano. Následne naši žiaci prezentovali úlohu 
dva a tri, v ktorých mali predstaviť vlastné podnikateľské zámery v oblasti 
turistického priemyslu. Prezentácie si vypočuli aj miestni úspešní podnikatelia, ktorí  
ich žiakom zhodnotili a porozprávali im o svojich podnikateľských začiatkoch. Večer 
sme mali možnosť zažiť pravý taliansky operný koncert v miestnom kostole 
a hostitelia si pre nás pripravili prekvapenie v podobe spracovania známych 



 

 

národných árií zúčastnených krajín.  
 Vo štvrtok nás čakal výlet do rybárskej dedinky Scilla, dýchajúcej históriou 
a opradenou povesťou o morskej oblude Scille, ktorá strašila námorníkov plaviacich 
sa Messinskou úžinou oddeľujúcou Taliansko a Sicíliu. Potom sme sa presunuli do 
mesta Reggio Calabria, kde sme navštívili archeologické múzeum. Večer nás čakalo 
hodnotenie stretnutia a rozlúčka. 
 Celé projektové stretnutie sa nieslo v príjemnom rodinnom duchu, ktorý 
ocenili nielen učitelia ale najmä žiaci. Talianski partneri pre nás pripravili 
nezabudnuteľný program a na ich priateľskosť a pohostinnosť budeme ešte dlho 
spomínať.  
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