
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 elektrotechnická v Liptovskom Hrádku

Celiny 536, 033 15 Liptovský Hrádok

www.soselh.sk/ https://www.facebook.com/SOSELH/

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook



Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

IT kraj, Eltek

ELTEK s.r.o.Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok, 033 17 Liptovský Hrádok

http://www.itkraj.sk/   www.eltek.com

Podujatie

Deň otvorených dverí

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook

Názov podujatia



konferencia

seminár

deň otvorených dverí

návšteva podniku

tlačová konferencia

súťaž-ocenenie

interview

článok

beseda

Iné:
Objav svoj talent- workshop pre žiakov základných škôl, prezentácia odboru na
základných školách študentmi školy
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základné školy, DOD - SOŠE l. Hrádok

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

14 11 2016

Dátum podujatia - koniec

20 12 2016

Miesto podujatia



Mgr. Gabriela Jurčová

0905 897 099

gabrielka75@gmail.com

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



Cieľom podujatia je priblížiť súčasným študentom  (besedy s pracovníkmi IT kraja, Elteku) 
význam štúdia na elektrotechnickej škole, význam následného štúdia ako aj celoživotného 
vzdelávania sa a následné uplatnenie sa v praxi. Tejto aktivity sa zúčastnia tretiaci a štvrtáci 
školy,  približne 260 študentov.  
Ďalej žiakom základných škôl v rámci Dňa otvorených dverí 7. 12. 2016 a ich rodičom 
chceme ukázať, že štúdia na odbornej škole elektrotechnického zamerania sa nemusia báť, 
že štúdium je zvládnuteľné, zaujímavé, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti sú 
uplatniteľné v praxi. Žiaci budú mať  možnosť vidieť odborné učebne, vyskúšať si 3D tlač, 
zapojiť jednoduchý elektrický obvod, rozsvietiť žiarovku, prispájkovať súčiastky do 
zložitejších obvodov a zapojiť tlačidlo, pochopiť chemický zdroj - baterku na základe 
použitia ovocia a zeleniny a rozsvietiť LED diódu, zostrojiť hologram..., pričom všetci 
zapojení a úspešní žiaci získajú "certi韛�kát" o svojom talente. Zaujímavosťou pre žiakov 
bude aj návšteva elektrotechnického múzea, s možnosťou vyskúšať si viaceré "staré" 
technológie. Viac ako mesiac naši študenti prezentujú odborné elektrotechnické 
vzdelávanie a prípravu žiakom základných škôl, a to nie len v rámci nášho okresu.

www.soselh.sk

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

 Formuláre

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

