
Odpovede nie je možné upraviť

Európsky týždeň odborných zručností

Vložte informácie o Vašom podujatí venovanom Európskeho týždňu odborných zručností do nižšie uvedeného 
formulára. Ak sú informácie o Vašom podujatí v súlade s Usmerneniami EK pre organizovanie podujatí a národná 
agentúra ich akceptuje, pošleme Vám o tom správu a informácia bude uverejnená na národnej stránke iniciatívy.
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Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

15 11 2016

Dátum podujatia - koniec

15 11 2016

Miesto podujatia



Stanislava Lukáčová

058/7321481

zastupca@oarv.edu.sk
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Kontaktná osoba - meno
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Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



Hlavným cieľom aktivity - súťaže „Informatika ma baví“ bolo testovanie zručností žiakov 
základných škôl 8. a 9. ročníka v oblasti informatiky, a zároveň zatraktívnenie študijného 
odboru obchodná akadémia - Ekonóm informatik, ktorý ponúka OA Rožňava.  
Súťaž pozostávala z 3. častí: 
1. časť – Vedomostný test z oblasti hardvéru a internetu 
2. časť – Kreslenie podľa predlohy 
3. časť – Hry pre budúcich programátorov 
Najlepší traja žiaci, ktorí získali najviac bodov, boli odmenení zaujímavými vecnými cenami.  
Z oslovených škôl sa zapojilo do súťaže 14 žiakov z troch základných škôl. 
Súčasťou aktivity bola aj prehliadka priestorov školy. 

http://www.oarv.sk/covp/sutaz.html

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.

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

Webová stránka podujatia (ak existuje) pre viac informácií

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



