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Cieľom nášho podujatia „Objav v sebe ekonóma“ je: 

• zviditeľniť usilovnú, ale aj inovatívnu a vysoko odbornú prácu našich žiakov a učiteľov, 
• osloviť rôznorodé skupiny a inšpirovať všetky zainteresované strany na ďalšiu 
propagáciu odborného vzdelávania a prípravy, 
• zvýšiť záujem žiakov základných škôl o programy ekonomického odborného 
vzdelávania, 
• rozšíriť odborné kompetencie našich žiakov a zvýšiť možnosť sebarealizácie na 
pracovnom trhu, 
• propagovať Erasmus+ ako program, ktorý poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich v 
sektore školského vzdelávania, aby mohli rozvíjať svoje odborné schopnosti a 
spolupracovať s partnermi v rámci Európy, 
• spolupracovať s reálnymi organizáciami a 韛�rmami za účelom vytvorenia úzkych väzieb 
medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce. 

Podujatie je organizované na Obchodnej akadémii v Leviciach dňa 6. decembra 2016 za 
širokej účasti žiakov, učiteľov a odbornej verejnosti. O zvýšenie príťažlivosti odborného 
ekonomického vzdelávania sa pričinia všetky zainteresované skupiny: 

a) Partnerské 韛�rmy – ZF Slovakia, a. s. Levice, Dom náradia v Leviciach, Cloetta Slovakia, 
s. r. o., Levice, Chránená dielňa VISTEM, Jur nad Hronom, DeArt, s. r. o., Levice, PORON, s. r. 
o. Levice 
b) Odborníci z praxe – konateľ ZF Slovakia, personalistka 韛�rmy Cloetta Slovakia, 
konateľka a účtovníčka 韛�rmy PORON, s. r. o., riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny 
ÚPSVaR v Leviciach 
c) Úspešní mladí absolventi   
d) Súčasní žiaci našej školy – I. – IV. ročník 
e) Potenciálni žiaci – žiaci II. a IV. ZŠ v Leviciach 

Program podujatia je vytvorený z workshopov, prednášok, prehliadok zručností, konferencií,  
praktických aktivít cvičných 韛�riem,  exkurzií do reálnych 韛�riem, ktoré budú prebiehať 
súbežne.  Program podujatia v kocke:

• Tlačová konferencia – príbehy úspešných absolventov našej školy 
• Simulované pracovné pohovory pre žiakov maturitného ročníka našej školy s 
personalistkou 韛�rmy Cloetta Slovakia, s. r. o., Levice 
• Inovation Camp – workshop pre žiakov základných škôl – II. ZŠ a IV. ZŠ  v Leviciach – 
certi韛�kát o absolvovaní  workshopu 

Stručný opis podujatia: hlavný cieľ, hlavné aktivity, zapojení účastníci –
ich počet a typ (žiaci, študenti, učitelia, rodičia, podniky, atď.), očakávaný
prínos podujatia pre zapojených aktérov



• Odborná stáž v zahraničí očami žiakov + videokonferencia + súťaž o najzaujímavejšiu
prezentáciu 
• Kontraktačný deň cvičných 韛�riem – ComfyWay, s. r. o., Golden Eye, s. r. o., Mytea, s. r.
o., Poseidon, s. r. o. 
• Exkurzia žiakov do reálnych 韛�riem: ZF Slovakia a. s., Levice, Dom náradia, Levice
• Besedy s odborníkmi  z praxe – konateľka PORON, s. r. o., riaditeľ odboru sociálnych
vecí a rodiny ÚPSVaR 
• Predajné trhy – Globe, JA Firma, spolupráca s chránenou dielňou VISTEM

Prínos pre zapojených aktérov: 

1. rozšírenie odborných kompetencií a zvýšenie konkurencieschopnosti našich žiakov na
trhu práce, 
2. rozvíjanie kreatívnosti a odborných zručností žiakov základnej školy, zvýšenie záujmu o
ekonomické odborné vzdelávanie, 
3. spontánna výmena skúseností, príležitosť pre profesijný rast učiteľov, inšpirácia pre
všetky zainteresované strany, 
4. rozšírenie siete jednotlivcov a organizácií presadzujúcich odborné vzdelávanie a
prípravu, 
5. vytvorenie trvácnych partnerstiev medzi reálnymi 韛�rmami a svetom vzdelávania.

https://www.facebook.com/OA-Levice-Objav-v-sebe-ekon%C3%B3ma- 1267183550005494/?fref=ts
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