
 

S projektom Erasmus+ do Talianska... 

 Ktoré dieťa, respektíve tínedžer netúži po slobode po nezávislosti od rodičovských 

príkazov?  Po vlastných peniazoch?  Všetci.  Budúcnosť mi prináša stále viac a viac 

povinností, ktoré musíme zvládnuť, nemôžeme ich odložiť do skrine a keď sa nám to  

hodí,  vytiahneme ich a vyriešime. 

 Práve preto som sa rozhodol vyskúšať si nezávislosť a zodpovednosť za seba 

samého a rozhodol som sa so spolužiakmi a učiteľkou anglického jazyka zúčastniť sa 

stáže v Taliansku, v meste Saluzzo, s odbornou praxou vo firmách. Naučili sme sa tam 

množstvo nových vecí, či už ohľadom praxe alebo jazyka, ale spoznali sme aj veľa 

nových ľudí a kamarátov.  

 Do Talianska sme prišli 30.9.2018 a hneď sme stretli svojich nových „náhradných 

rodičov“, ktorí sa o nás starali 2 týždne. Po zoznámení sa sme išli každý so svojou 

rodinou, niektorí bývali so svojimi Talianmi v meste, niektorí vo vedľajšej dedine , ja 

som býval v centre asi 10 minút od školy a asi 30 minút od mojej dočasnej práce. Na 

ďalší deň sme nastúpili do práce ako zamestnanci firmy, dostali sme pracovnú obuv , 

pracovný odev , ochranné pomôcky - okuliare, slúchadlá. Pracovali sme ako obyčajní 

zamestnanci, aby sme sa aj niečo naučili a mali nejakú zodpovednosť , ako v reálnom 

zamestnaní.  V práci sme začínali o 8:00 ráno , a končili sme o 17:00, pričom od 12:00 

do 14:00 sme mali obedňajšiu prestávku, cez ktorú sme sa stále vybrali do centra 

mesta, kde sme trávili voľný čas, poobzerali pamiatky, najedli sa, prešli sa a išli sme 

naspäť do práce.  Po práci sme zvyčajne išli do mesta na pizzu , špagety, na klzisko, 

na diskotéku a užiť si Taliansko. Cez víkend sme vlakom cestovali do Turína 

vzdialeného asi 70 km na obhliadku pamätihodností tohto krásneho mesta.  

 Po dvoch týždňoch  sme pricestovali domov a hneď na druhý deň Taliani prišli k nám 

a starali sme sa my o nich. Pracovali všetci spolu a aj s nami v jednej firme, bola to 

firma BSH v Michalovciach.  



 

 V tejto firme sme ich zaúčali, vysvetľovali im ako to vo firme funguje, ako prebieha 

výroba a ďalšie podrobnosti. Keďže sme končili v práci o 14tej, mali sme viac času sa 

iné aktivity. Pochodili sme s nimi skoro celý región, boli sme na Zemplínskej Šírave , 

Vinianskom jazere , Vinianskom hrade, Morskom oku, na výpustnom kanále Šíravy, 

pozrieť si západ slnka. Boli sme si zahrať biliard , šípky , bowling a samozrejme , že 

sme navštívili aj diskotéky. 

 

 Bolo to fakt skvelé prežiť s nimi celý mesiac. My sme si užili Taliansko a oni 

Slovensko. Pracovné skúsenosti boli na oboch stranách na nezaplatenie a spoločné 

zážitky sa ani nedajú spočítať. Vznikli priateľstvá na celý život, ale mnohí z nás majú 

aj pracovné ponuky v Taliansku.  

Iste by som si to celé rád zopakoval, ale keďže som štvrták a pripravujem sa na 

maturitu, vrele to odporúčam mladším spolužiakom.   

                                                                                            Rasťo J. (IV.CP) 


