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"Advent v krajinách EÚ" 
cieľom aktivít je priblížiť tradičné zvyky, tradície a gastronómiu krajín partnerov -  cieľových 
krajín  mobilít OVP (Estónsko, Maďarsko, Nemecko a Francúzsko) a prípraviť a prezentovať 
gastronomické špeciality týchto krajín. 
Aktivity zahŕňajú: 
a) v týždni od 5. - 9. 12. 2016 na hodinách cudzieho jazyka prezentovať v cudzom jazyku 
cieľové miesta, zvyky, tradície, gastronómiu (menu, servis) v krajinách stáží 
b) 5. 12. 2016: 
- príprava slávnostných tabúľ k adventu/Vianociam podľa tradícií a zvykov, návrh a 
prezentácia menu 
- predstavenie tabúľ stážistami, môj spätný pohľad na stáž - čo mi dala? 
- varíme pre Vás - zdieľame svoju prax - príprava slávnostného obeda (menu zložené z jedál 
krajín mobilít) 
- príhovory hostí:  
- manažéri z praxe, ktorí sú našimi absolventmi, prvými stážistami a prijimajúcimi 
organizáciami zahraničných žiakov - čo mi dala stáž a aký prínos má zahraničný stážista 
pre môj podnik? 
- predseda SŽK - prečo sa oplatí podporovať iniciatívy v OVP? 
- zástupcovia Zväzu zamestnávateľov, Goethe inštitútu a Francúzskej aliancie 
- kultúrny program - koledy a piesne partnerských krajín 
Zapojení účastníci: (celkom cca 80) 
- stážisti OVP 
- učitelia - stážisti OVP, učitelia odborných predmetov a jazykov 
- žiaci na hodinách odborného  výcviku a cudzieho jazyka 
- pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
- manažment partnerských podnikov 
Očakávaný prínos: 
- zdieľanie dobrej praxe 
- zvýšenie povedomia a informovanosti širšej odbornej a laickej verejnosti o aktivitách školy 
v OVP v  medzinárodnom meradle  
- zvýšenie atraktívnosti odborného vzdelávania a aktivizácia záujmu o  podporu a rozvoj 
odborných zručností získavaním medzinárodných skúseností (pred novými výzvami )

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
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