
Piaristická spojená škola sv. 
Jozefa Kalazanského v Nitre 
je zapojená do partnerstva 
škôl v rámci programu 
Erasmus+ pre vzdelávanie 
a odbornú prípravu.

Medzinárodný projekt „Zoolo-
gické záhrady verzus ochrana 
živočíšnych druhov“ prebieha 
v rokoch 2017-2019 a  spolu-
pracuje na ňom 5 krajín Eu-
rópskej únie. Koordinátorom 
partnerstva je Piaristická spo-
jená škola sv. Jozefa Kalazan-
ského v  Nitre, partnerskými 
školami sú stredná škola Vuo-
saaren lukio z  Helsínk, Fínsko, 
Ludwigsgymnasium z Köthe-
nu, Nemecko, bilingválne gym-
názium Instituto Enseñanza 
Secundaria z Castro del Río, 
Španielsko, a  základná škola 
Sukriye Onsun Ílkokulu z Ko-
nye, Turecko.

Projekt sa zaoberá zachova-
ním biologickej diverzity a prí-
nosom zoologických záhrad k 
ochrane živočíšnych druhov. 
Hlavné motto projektu nád-
herne vystihuje citát Mahátmu 
Gándhího: „Veľkosť a mravný 
pokrok národa sa pozná podľa 
toho, ako zaobchádza so zvie-
ratami.“ Komunikačným jazy-
kom projektu je angličtina.

Do projektu sa zapojilo 
asi 60 žiakov zo 4-ročného i 
8-ročného gymnázia a 15 pe-
dagógov. V  rámci partnerstva 
sa naši žiaci a pedagógovia zú-
častnili 3 nadnárodných aktivít 
vzdelávania v  partnerských 

školách; v  Nemecku, Fínsku 
a Španielsku. 

Žiaci skúmali ako zoologické 
záhrady prispievajú k zachova-
niu rôznorodosti živočíšnych 
druhov, perspektívu ich bu-
dúcnosti, porovnávali ochranu 
rysov, netopierov, zubra eu-
rópskeho, muflóna tureckého, 
andalúzskych a lipicanských 
koní,  španielskych býkov a 
leoparda snežného. Umelecké 
aktivity zahŕňali vytvorenie le-
víčaťa Lennyho ako putovného 
maskota projektu, usporia-
danie troch medzinárodných 
a národných súťaží o najlepšie 
logo, plagát a komiks projektu. 

Dňa 10. mája 2019 škola 
slávnostným galavečerom 
v Synagóge zavŕšila tento me-
dzinárodný projekt. Galave-
čer zahŕňal kultúrny program 
žiakov Piaristického gymnázia 
sv. Jozefa Kalazanského, me-
dzinárodnú výstavu výsledkov 

projektovej práce žiakov a pe-
dagógov, prezentáciu knihy 
s výsledkami projektu, ako aj 
knihy s receptami na trvalo 
udržateľné stravovanie a  tiež 
ochutnávku národných špe-
cialít. 

Galavečer sa konal v  rámci 
štvrtej nadnárodnej aktivity 
vzdelávania, ktorej súčasťou 
bola panelová diskusia s  od-
borníkmi v  oblasti ochrany 
zvierat, vyhodnotenie projek-
tu žiakmi a  pedagógmi, tvo-
rivá umelecká dielňa, ďalej sa 
uskutočnili vzdelávacie aktivity 
v  Národnej zoologickej záhra-
de v Bojniciach, Zubrej zvernici 
a  Národnom žrebčíne v  To-
poľčiankach, prehliadka Nitry 
a Bratislavy. Projekt zlepšil spo-
luprácu škôl a zoologických 
záhrad. Zúčastneným žiakom 
a  pedagógom umožnil lepšie 
porozumieť rôznorodosti eu-
rópskych kultúr a jazykov.

Návšteva Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach spojená 
so vzdelávacím programom.

Privítanie hostí chlebom a soľou. Slávnostný galavečer v Synagóge.

Medzinárodný projekt Erasmus+: 
„Zoologické záhrady verzus ochrana živočíšnych druhov“


