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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

SOŠ strojnícka Považská Bystrica, 

Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica

www.sosjpb.sk
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Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

Podujatie

Technika veselo i vážne

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook

Názov podujatia



konferencia

seminár

deň otvorených dverí

návšteva podniku

tlačová konferencia

súťaž-ocenenie

interview

článok

beseda

Iné:
Súbor aktivít: prednáška o novinkách nástrojoch, prezentácia technických projektov,
exkurzia do 韛�rmy, otvorme dvere ôsmakom, súťaž ,,Technika v nás´´, nábor žiakov
deviatych ročníkov
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Považská Bystrica

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

03 11 2016

Dátum podujatia - koniec

29 11 2016

Miesto podujatia



Ing. Antónia Moravčíková

0948020827

moravcikova.antonia@gmail.com

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



Hlavným cieľom podujatia bolo vytvoriť súbor rôznorodých technických aktivít za účelom 
zvýšenia technického povedomia a hrdosti na technický odbor s odovzdávaním skúseností 
pre žiakov základných škôl. Na jednotlivých podujatiach sa zúčastnilo od 15 do 60 žiakov. 
Do jednotlivých aktivít boli zapojení učitelia odborných predmetov, 韛�rmy a ich zamestnanci 
a žiaci základných škôl a ich učitelia. Prínosom týchto podujatí je okrem zvýšenia 
technického povedomia a hrdosti na technický odbor aj zlepšenie komunikácie, prejavu a 
zvládnutie stresu z vystupovania na verejnosti. Žiaci si vypočuli prednášku 韛�rmy ISCAR (30 
žiakov), zúčastnili sa exkurzie v teplárni (25 žiakov), prezentovali vlastné technické projekty 
(60 žiakov), usporiadali pre ôsmakov stretnutie na ktorom si žiaci ZŠ skúšali kreslenie 
schém pomocou počítačov (24 žiakov),  a na záver si zasúťažili veselo i vážne na tému 
,,Technika v nás.´´(15 žiakov). Do týchto aktivít bolo zapojených 154 žiakov. Popri týchto 
aktivitách navštevovali učitelia SOŠ strojníckej základné školy v okolí Považskej Bystrice za 
účelom náboru na našu SOŠ strojnícku, kde sa stretávali nielen so žiakmi, ale aj ich rodičmi.

www,sosjpb.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
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