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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

Stredná odborná škola ekonomická

Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves

sosesnv.edupage.org
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Základné školy v meste Spišská Nová Ves

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

05 12 2016

Dátum podujatia - koniec

09 12 2016

Miesto podujatia



Ing. Andrea Iovdijová

053/4422508

sose.iovdijova@gmail.com

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



Cieľ: Poukázať na dôležitosť ekonomického myslenia a �nančnej gramotnosti, odovzdať 
študentské vedomosti plánovania a riadenia �nančných zdrojov a zvýšenie kompetencií 
žiakov v tejto oblasti. To všetko chceme zrealizovať v rámci série seminárov pre žiakov 8. a 
9. ročníkov základných škôl v meste Spišská Nová Ves. 
Aktivity: Prezentácia štúdiom získaných odborných vedomostí a zručností žiakov SOŠ 
ekonomickej v Spišskej Novej Vsi a ich praktické využitie pri spracovaní podnikateľských 
plánov, zapájaní sa do projektov, súťaží a mládežníckych výmenných pobytov Erasmus+ v 
zahraničí. Realizácia jednoduchého elektronického testu �nančnej gramotnosti na zistenie 
úrovne vedomostí prostredníctvom tabletovej aplikácie - automatické vyhodnotenie počtu 
bodov, víťaz súťaže za plný počet bodov získa odmenu (prezent školy). Poukázanie na 
dôležitosť ekonomického myslenia a �nančnej gramotnosti. Propagácia odborného 
ekonomického vzdelávania a nevyhnutnosť orientovať sa vo svete peňazí.  
Zapojení účastníci: 1 učiteľ, 5 študentov SOŠ ekonomickej, cca 200 oslovených žiakov 
základných škôl.  
Prínos: pre študentov SOŠ ekonomickej - zlepšenie prezentačných zručností; pre žiakov ZŠ - 
získanie informácií o výmenných pobytoch v zahraničí, praktické využitie ekonomického 
myslenia, nadobudnutie �nančnej gramotnosti. 
Materiálno-technická náročnosť podujatia: dataprojektor, NTB, 10 ks tablety, elektronická 
prezentácia, 2 ks rool-up reklamné banery, propagačné materiály - plagáty, letáky, kľúčenky, 
perá.

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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