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4. projektové stretnutie
16.10.2016 – 21. 10. 2016
Košice, Slovensko
Organizátorom 4. projektového stretnutie projektu Erasmus + Student
Entrepreneurship in Europe bola naša škola – Obchodná akadémia, Watsonova 61 v
Košiciach. Jeho hlavnou témou bola SWOT analýza.
Študenti 3.D a 3.E triedy spolu so študentami z partnerských škôl zo
Švédska, Rakúska, Španielska a Českej republiky pracovali v medzinárodných
skupinách a plnili úlohy dané programom tohto stretnutia.
16.10.2016 príchod a ubytovanie zahraničných študentov a učiteľov
17.10.2016 slávnostné otvorenie projektového stretnutia v škole, privítanie všetkých
účastníkov p. riaditeľom Ing. Petrom Országhom v aule, prezentácia – predstavenia
školy, Košíc a Slovenska našimi žiakmi a prehliadka priestorov školy.
Po prehliadke študenti pracovali v medzinárodných skupinách – workshop –
brainstorming – SWOT analýza pod vedením našich žiakov si v krátkych aktivitách –
formou hier zopakovali základné pojmy hlavnej témy SWOT analýza. Následne
pokračovali v prezentovaní SWOT analýzy podmienok farmárstva a
poľnohospodárstva v jednotlivých krajinách zapojených do projektu. Popoludní sa
všetci zúčastnili Potuliek po Košiciach s p. Kolcunom, počas ktorých sa naši hostia
oboznámili s históriou nášho mesta a prezreli si tie najkrajšie kúty historického jadra
Košíc.
18.10.2016 celodenná exkurzia s ekologickým a environmentálnym zameraním a
odborným výkladom: Drienovec – zdroj pitnej vody, Jasovská jaskyňa, Medzev Koloniál – firma na spracovanie kovov a plechov, Múzeum kinematografie v Medzeve
a hámor. Večer si žiaci zmerali sily v bowlingu.
19.10.2016 workshop študentov – vypracovanie otázok pre vytvorenie SWOT
analýzy vybranej cvičnej firmy a následný prieskum cvičných firiem na 14.
Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem organizovanom Obchodnou akadémiou,
Watsonova 61, Košice. Učitelia partnerských škôl sa zúčastnili otvorených
vyučovacích hodín z Anglického jazyka a Podnikovej ekonomiky v bilingválnych
triedach. Všetci študenti a učitelia zapojení do projektu sa zúčastnili slávnostného
otvorenia 14. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Spoločenskom pavilóne, kde
sa oboznámili so zvykmi a tradíciami kultúrneho života Slovenska.
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20.10.2016 workshop študentov – vypracovanie SWOT analýzy vybranej cvičnej
firmy a príprava elektronickej prezentácie SWOT anylýzy konkrétnej cvičnej firmy a
jej prezentovanie pred všetkými účastníkmi projektového stretnutia. Aj tento deň sa
mohli účastníci projektového stretnuita zapojiť do aktivít na ukážkových hodinách
Anglického jazyka a Podnikovej ekonomiky. Počas besedy so slovenským
podnikateľom MUDr. Ing. Tomášom Belom študenti diskutovali o dôležitosti SWOT
anylýzy, o úskaliách, úspechoch a pádoch v podnikaní, mohli porovnať podmienky
začiatkov podnikania na Slovensku hneď po r. 1989 a dnes.
Popoludní nasledovalo slávnostné ukončenie projektového stretnutia a udeľovanie
certifikátov v aule školy pod vedením p. riaditeľa Ing. Petra Országha. Učitelia –
účastníci projektového stretnutia zhodnotili jeho priebeh a výsledky a prerokovali
konkrétne úlohy na nasledujúce stretnutie v Španielsku – téma Marketing,
marketingový plán, zhodnotenie marketingového plánu a veľtrh cvičných firiem.
Študenti si večer zmerali sily v spoznávaní a predvádzaní medzinárodných piesní a
tancov.
21.10.2016 krátke pracovné stretnutie učiteľov – výzva Českých partnerov do
ďalšieho spoločného projektu, ktorého hlavnou témou je bezpečnosť a ochrana
cvičnej firmy. Rozlúčka a postupný odchod partnerov z Košíc.

