
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

Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky

Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky

http://spojenaskolanz.edupage.org/
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Dream Big with Languages
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konferencia

seminár

deň otvorených dverí

návšteva podniku

tlačová konferencia
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Nové Zámky

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

04 11 2016

Dátum podujatia - koniec

04 11 2016

Miesto podujatia



Ing. Norbert Beták, PhD.

0904867125

norbert.betak@gmail.com

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



„Odborné vzdelávanie sa nezaobíde bez patričnej jazykovej prípravy...“ – znelo to aj na 
podujatí DOD 2016 našej školy. V tomto duchu ako aj s cieľom realizácie odborného 
seminára, ktorý v sebe skrýva výraznú potenciu k povzbudeniu žiakov k vzdelávaniu sa 
a odbornému rastu sa zrodila myšlienka, ktorú sme predstavili v rámci projektu 
ERASMUS+, dňa 4.11.2016 v jedálni školy. Prednášateľmi boli mladí, úspešní a ambiciózni 
odborníci z rôznych oblastí praxe, tak z priemyselného, či podnikového odvetvia, ako aj z 
akademickej pôdy. Na odborný seminár z medzinárodnou účasťou sme pozývali aj 
predstaviteľov základných škôl nášho mesta. Komunikačným jazykom bola angličtina a 
celkový počet účastníkov približne 130.   

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



