
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.

Organizácia, ktorá podujatie organizuje

Stredná odborná škola

Pod am韛�teátrom 7, Levice

www.sou-levice.sk / www.facebook.com/kamenarina/

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook



Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

1. ZF Slovakia, a.s. 
2. Slovak Telekom a.s. 
 3. Atos IT Solutions and Services s.r.o. 
4. ÚPSVaR  
5. Levická televízna spoločnosť s.r.o. 
6. Televízia Nitrička 
7. AGRIPA, s.r.o. - reklamná agentúra

1. Ul. Zeppelina 1, 934 01 Levice 
2. A. Sládkoviča 24, 934 01 Levice 
3. Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava 
4. Ľ. Štúra 53, 934 01Levice 
5. Nám. hrdinov 1, 934 01Levice 
6. Mostná 29, 949 01 Nitra 
7. SNP 2115/24, 934 01Levice

1. www.zf.com 
2. https://www.telekom.sk 
3. http://sk.atos.net 
4. http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530784 
5. https://www.levickatelevizia.sk/ 
6. tvnitricka.sk 
7. www.agripa.sk
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Podujatie

VIAC AKO ŠKOLA - zatraktívnenie OVP

konferencia

seminár

deň otvorených dverí

návšteva podniku

tlačová konferencia

súťaž-ocenenie

interview

článok

beseda

Iné: reportáže, inovácie, exkurzia, nábory, partnerstvá
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Názov podujatia

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

05 11 2016
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SOŠ, ZF Slovakia a.s., AE Mochovce, UPSVaR Levice

Ing. Alena Krtíková

0915 401 261

krtikova@gmail.com

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Dátum podujatia - koniec

09 12 2016

Miesto podujatia

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



SOŠ, Pod am韛�teátrom 7 v Leviciach, si ako moderná vzdelávacia inštitúcia naplánovala 
komplex podujatí, ktorých spoločným a hlavným cieľom je zviditeľňovať excelentnosť 
odborného vzdelávania a prípravy (OVP), zvyšovať jeho príťažlivosť, kvalitu a pozitívny imidž 
prostredníctvom inovácií vo vyučovaní,  propagovať  naše úspešné predošlé a aj budúce 
aktivity v rámci programu Erasmus Plus a zvýšiť záujem  žiackej, rodičovskej a ostatnej 
verejnosti o naše odborné vzdelávacie programy. Čiastkovými cieľmi sú implementácia 
úspešných programov a metodických materiálov na podporu OVP, zdieľanie jej výsledkov, 
rozvíjanie kľúčových kompetencií zapojených účastníkov ako aj tvorba partnerstiev medzi 
svetom vzdelávania a svetom práce.  
Prostredníctvom hlavných aktivít by sme radi naplnili kľúčové posolstvá na podporu OVP:  

 OVP je múdra voľba 
 učiť sa počas celého života má zásadný význam pre zamestnateľnosť a osobný rozvoj 
 kvalitnou odbornou prípravou sa rozvíja tvorivý a inovačný potenciál žiakov. 

Hlavné aktivity sme v rámci svojej komunikačnej stratégie rozdelili do 4 tematických oblastí: 
1. netradičné formy odborného vzdelávania – beseda s odborníkom o rozvoji odborného 
vzdelávania v NSK, exkurzia v AE Mochovce, konferencia k duálnemu vzdelávaniu, DOD a 
návšteva podniku ZF Slovakia (otvorenie nového  pracoviska v rámci systému duálneho 
vzdelávania),  
2. úspešné programy a inovácie v našom OVP – rozvoj podnikateľských zručností žiakov 
(študentská 韛�rma), inovatívne vyučovanie v odbornom vzdelávaní (ATOS, Slovak Telekom), 
overovanie a testovanie študijných materiálov (projekt Techpedia), vstup do duálneho 
vzdelávania s podnikom ZF Slovakia, a.s. 
3. publicita OVP: 
a) reportáž o praktickom vyučovaní v našej škole (Levická televízia), 
b) regionálny portál leviceonline.sk: propagácia odborného vzdelávania a programu 
Erasmus Plus, 
c) reportáž s cieľom zviditeľnenia nášho odborného vzdelávania (televízia Nitrička),   
d) spracovanie a vydanie informačnej brožúry o škole (rekl. agentúra Agripa), 
e) Župné ozveny (mesačník NSK): propagácia odborného vzdelávania a programu Erasmus 
Plus, 
f) nábory v 9. a 8. ročníkoch na základných školách – zvýšenie záujmu o našu vzdelávaciu 
činnosť, 
g) Burza informácií – informačný deň na propagáciu našich vzdelávacích programov (v 
spolupráci s ÚPSVaR Levice), 
h) web stránka školy a fcb Naša kamenarina – informácie o všetkých uskutočnených 
odborných podujatiach. 
4. Tvorba partnerstiev: 
partnerstvá s kľúčovými zainteresovanými stranami s cieľom prepojiť vzdelávanie s reálnym 

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



svetom práce, inovovať obsah odborného vzdelávania, zlepšiť materiálne podmienky 
vyučovania, propagovať aktivity školy: 
 ZF Slovakia, a.s., Slovak Telekom, Agripa, ÚPSVaR Levice.  

Hlavnou cieľovou skupinou budú žiaci ZŠ (asi 500) a súčasní žiaci našej školy   (220); ďalší 
zapojení účastníci – učitelia (18), majstri odborného výcviku (5), partnerské podniky (6), 
rodičia, ostatná verejnosť. 

Očakávaný prínos podujatí pre zapojených aktérov: 
a) žiaci ZŠ:  
- oboznámenie sa s našou vzdelávacou ponukou pre ľahšie rozhodovanie sa o svojom 
ďalšom smerovaní, 
- získanie informácií o duálnom systéme vzdelávania a jeho bene韛�toch, 
- oboznámenie sa s projektovými možnosťami v rámci programu Erasmus Plus, 
b) súčasní žiaci našej školy: 
- rozvoj kľúčových kompetencií, 
- rast motivácie zlepšovať svoje výsledky, 
- prehĺbenie odborných vedomostí a zručností, 
- rast šancí zamestnať sa doma i v zahraničí (duálny systém, Erasmus Plus – certi韛�káty o 
účasti, Europass Mobilita), 
c) pedagógovia: 
- rozvoj profesijných kompetencií ako predpoklad pre inovácie vo vyučovaní, 
- získanie moderných vzdelávacích materiálov,  
- prístup k novým učebným pomôckam,  
d) pre školu: 
- rast kvality vzdelávania,
- naplnenie Plánu výkonov školy pre šk. rok 2017/18, 
- zlepšenie imidžu a postavenia školy na konkurenčnom trhu vzdelávania, 
e)partnerské podniky: 
- užšie prepojenie vzdelávania so svetom práce, 
- identi韛�kácia a príprava potenciálnych budúcich zamestnancov (ZF Slovakia, Slovak 
Telekom), 
e) rodičia: 
- ľahšia orientácia v ponuke škôl na trhu vzdelávania, 
- menšia 韛�nančná záťaž rodiny v systéme duálneho vzdelávania, 
- spokojnosť s výberom modernej a kvalitnej školy pre svoje dieťa, 
- zlepšenie vzťahu škola - rodič, 
f) ostatná verejnosť:  
- lepšia informovanosť o študijných programoch a aktivitách našej školy. 



www.sou-levice.sk

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.
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 Forms

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

