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5. projektové stretnutie
02.04.2017 – 07. 04. 2017
Tortosa, Španielsko
Organizátorom 5. projektového stretnutie projektu Erasmus + Student
Entrepreneurship in Europe bola partnerská škola – Institut de l'Ebre v Tortose, Španielsko.
Hlavnou témou bol marketingový plán a medzinárodný veľtrh cvičných firiem.
Našu školu na tomto stretnutí reprezentovali študentky Jana Petrová a Veronika
Tomčová z 3.D triedy a Veronika Balogová a Leila Bartková z 3. E triedy.
02.04.2017 príchod a ubytovanie partnerov - študentov a učiteľov, v popoludňajších
hodinách prehliadka pamätihodností starej časti mesta Tortosa spojená s púťou na Kalvariu.
03.04.2017 slávnostné otvorenie projektového stretnutia v škole, za účasti starostu mesta
pána Ferrana Bela a privítanie všetkých účastníkov riaditeľom školy p. Armandom Ponsom v
aule, prezentácia študentov Institut de l'Ebre – predstavenie školy, mesta a regiónu
Katálansko, možnosti štúdia – študijné odbory ako ošetrovateľstvo, obchodný manažment,
strojné inžinierstvo a IKT odbory.
Po prehliadke školských priestorov – odborných učební a aktívnej účasti na vyučovaní,
študenti v priestorch školskej knižnice predstavili svoje cvičné firmy a marketingový plán.
Potom pracovali v medzinárodných skupinách – workshopoch, na ktorých si zvolili jednu
turistickú atrakciu v Španielsku a realizovali tak svoje teoretické vedomosti o dôležitosti
marketingového plánu – inovoatívne metódy, reklama firmy v praktických úlohách.
Popoludní sa všetci zúčastnili prehliadky okolia Tortosy, obidvoch brehov rieky Elba,
dozvedeli sa o histórii mestkej pevnosti, zámku Parador, Bishops Palace a obdivovali
panorámu mesta a rieky.
Večer sa študenti zúčastnili výletu na kajakoch a učitelia si prezreli pobrežie Ampolly.
04.04.2017 veľtrh cvičných firiem, na ktorm sa zúčastnilo okolo 500 vystavovateľov z
miestneho regiónu Katalánsko a študenti partnerských škôl projektu Erasmus plus. Účatníci
veľtrhu obchodovali so svojimi fiktívnymi produktami. Otvorenia veľtrhu sa zúčastnila aj p.
Miss Manolita Cid, vedúca regionálnej školskej správy. Veľtrh cvičných firiem bol dobrou
príležitosťou na nadviazanie nových kontaktov a možnosťou ďalšej spolupráce študentov a
ich firiem.
Zástupca každej cvičnej firmy sa zúčastnil súťaže Elevator Pitch, na ktorej pred
medznárodnou porotou predstavoval svoju cvičnú firmu. Naša študentka Leila Bartková bola
ocenená ako jedna z troch najlepších reprezentatov. Potom sa študenti mali možnosť zúčastniť
prednášky a diskusie s troma podnikateľmi: Trini Gonzales,Pedro Sanchez Bruno a Jordi
Andreu o ich krokoch za úspechmi v podnikaní. Prednáška sa viedla v duchu motta:
“Sometimes you learn, sometimes you win, never give up and jump.“
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05.04.2017 celodenný autobusový výlet do Barcelony, ktorá je vzdialená 200 km od
Tortosy a je hlavným mestom Katalánska. Účatníci projektového stretnutia si prezreli the
University of Barcelona, Les Arenas, Passeig Gracia, Plaza Catalunya, Basilica la Sagrada
Familia, múzeum vedy Cosmo Caixa.
06.04.2017 návšteva univerzity Rovira i Virgili University v Tortose a stretnutie s učiteľmi
a študentmi tejto univerzity, výlet do delty rieky Delta de l´Ebre, prírodnej rezervácie s
hniezdami plameniakov, soľné doly a ryžové polia a plavba na pontových lodiach.
Popoludnie účastníci trávili na plážach Stredozemného mora.
Po návrate do Tortosy sa konalo pracovné stretnutie učiteľov a príprava na posledné stretnutie
v júni v Pardubiciach.
07.04.2017 krátke pracovné stretnutie, vyhodnotenie projektového stretnutie v Tortose a
odovzdávanie certifikátov, odchod partnerov domov.

