SOAZA úspešne podnikala v Nemecku
Začiatkom januára sa profesori a študenti Súkromnej
obchodnej akadémie na Jarnej ulici v Žiline zúčastnili
mobility v nemeckom meste
Calw. Medzinárodný projekt
Erasmus+ je orientovaný na
odborné vzdelávanie a jeho
cieľom je pripravovať mladých ľudí na trh práce. Celotýždenný pobyt bol preto zameraný na vytvorenie podnikateľských plánov, ktoré
sú prvým krokom k úspešnému podnikaniu.
Feasy Translate alebo
Hojdacia?

V nemeckom gymnáziu H.
Hessa v mestečku Calw sa
stretli mladí ľudia z Grécka,
Španielska, Poľska, spoločnosť
podnikania chtivých budúcich
biznismenov dotvorili domáci
Nemci a SOAzáci zo Žiliny.
V sérii odborných prednášok
a prezentácií najviac zaujal
prejav vysokoškoláka Sashu
Rudolpha z Hochschule Pforzheim. Hovoril perfektnou angličtinou o tom, že pre podnikanie je dôležitý nielen skvelý
nápad, ale aj detailne premyslený podnikateľský plán. Sasha pomáhal potom celý týždeň
svojimi postrehmi skupinám
stredoškolákov pri tvorbe ich
vlastného
podnikateľského
plánu. O nápady nebola núdza.
Kreatívni účastníci podujatia
sa rozhodli podnikať s vodotesnými bezkáblovými slúchadlami, s hojdačkou na mechanický pohon pre dospelých, svietiacimi obalmi na
mobilné telefóny zvyšujúcimi
kvalitu selfie fotiek alebo
s prístrojom na dokonalé
upratovanie. Medzi začínajúcimi firmami AQUA ZVUK,
HOJDACIA, FLASHPRO či
CLICK CLICK Clean sa najviac
presadila firma FEASY TRANSLATE, ktorá na konci pobytu
získala 1. miesto v celkovom
hodnotení. Zaujala reklamou
na mini prekladač cudzích jazykov. Dievča a chlapec si na
diskotéke padnú do oka, zistia
však, že každý hovorí inou rečou. Mini prekladač okamžite
preloží dotyčným láskyplné
vyznanie a vďaka revolučnému produktu feasy translate sa
rúca jazyková bariéra medzi
ľuďmi rôznych národností.
Vyhrali však všetci, pretože
vďaka aktivitám projektu

Stretnutie mladých ľudí.

Stretli sa na nemeckom gymnáziu v meste Calw. FOTO:ARCHÍV SOAZA

Erasmus+ získali okrem slávnostne odovzdaných certfikátov skúsenosti, ktoré v budúcnosti môžu využiť pri skutočnom podnikaní.
Spoznať svet okolo seba

Medzinárodné projekty prinášajú ešte jeden dôležitý bonus,
ktorý by isto potešil aj samotného „učiteľa národov“ J. A.
Komenského. Študenti spoznajú hostiteľskú krajinu, navštívia jej významné pamiatky,
v prípade projektu Erasmus+ aj
podnikateľské subjekty, v ktorých účastníci absolvujú odborné exkurzie. Nemecko ich
ponúklo
hneď
niekoľko.
V meste Hirsau študenti navštívili firmu Seuffer, ktorá vyrába automobilové súčiastky.
„Vyobliekali nás do bielych
plášťov a navliekli nám na nohy návleky. Po prísnych bez-

pečnostných opatreniach nám
pridelili mladého pracanta,
aby nás sprevádzal. Prehliadku sme zakončili v zasadačke
firmy, kde nás pani riaditeľka
ponúkla chrumkavými praclíkmi a odpovedala na všetky
naše zvedavé otázky“ (Zuzana
Ochmanová, II. BO).
V Stuttgarde študenti mohli
obdivovať
automobily
v Mercedes-Benz múzeu. Mali
možnosť vidieť prvé vyrobené
auto na svete, ďalšie historické, ako aj súčasné modely preslávenej značky. Zaujala aj
prezentácia plánov mesta
v oblasti železničnej dopravy,
najmä model prepojenia
Stuttgardu s európskymi veľkomestami.
Pre milovníkov umenia
a histórie bola určená prehliadka múzea nemeckého
spisovateľa, nositeľa Nobelo-

vej ceny za literatúru, Hermana Hessa či trochu zamrznutá
prehliadka Hirsau Monastery.
Vedomosti o meste Calw si
žiaci rozšírili aj prostredníctvom Geocachingu, kedy
účastníkom hry boli rozdané
GPS-ky a podľa geografických
súradníc sa museli dostať ku
konkrétnej pamiatke mesta.

hého viac, ako sme čakali. Nezáležalo na tom, z akej krajiny
pochádzame, aké máme zvyky, tradície, alebo akého sme
náboženstva. Všetci sme sa
hrali hru, zabávali sa a užívali
si spoločné chvíle.
Ako by sme boli jedna veľká
medzinárodná rodina. Nemohla som si predstaviť krajší
deň. V ten deň vzniklo veľmi
silné puto, ktoré sa tiahne Slovenskom, Nemeckom, Poľskom, Španielskom až ku
Grécku.“ Okrem Zuzky si aj
Aďka zaspomínala na posledný večer pobytu: „Po slávnostnom príhovore pána Stolla,
profesora hosťovskej školy,
sme si premietli fotografie

z týždňa, ktorý sme v Nemecku prežili. Veľa sme sa nasmiali, ale niektorým do očí vyhŕkli
aj slzy. Nemci si za svoju pohostinnosť vyslúžili dokonca
standing ovation. Po polnoci
sme si uvedomili, že je koniec.
Spoločný spev a veselú náladu
nahradili objatia na rozlúčku.
Hovorí sa, že na veci, na ktoré
sa najviac tešíš, musíš najdlhšie čakať, ja sa už dnes teším na
pokračovanie
projektu
Erasmus+.“
V júni čaká Súkromnú obchodnú akadémiu mobilita
projektu Erasmus+ v Grécku.
Tentoraz bude venovaná teambuildingovým aktivitám.
DANA MARGENOVÁ

Never let me go...

Pre mladých ľudí je však najčarovnejším zážitkom čas
strávený s vrstovníkmi z rôznych krajín. „Zatiaľ čo Gian
a Tini varili špagety a my ostatní sme hrali UNO, na chvíľu
som sa zastavila, poobzerala sa
po ľuďoch, čo pri mne sedeli
a uvedomila som si jedno. Aj
keď občas niekto povedal niečo
v rodnom jazyku a my sme mu
vôbec nerozumeli, v skutočnosti sme chápali jeden dru-
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