Vyhlásenie výsledkov súťaže Európskeho týždňa odborných zručností 2017

Do 2. ročníka Európskeho týždňa odborných zručností (20. – 24. november 2017) sa
prihlásilo 34 rôznych organizácii, z ktorých 16 splnilo všetky podmienky súťaže a mohlo
postúpiť do výberového konania.
Prihlášky boli hodnotené komisiou, ktorá pozostávala zo zástupcov vyhlasovateľa. Mali
ťažkú úlohu vybrať 3 najlepšie podujatia, keďže prihlásené organizácie sa skutočne snažili
prezentovať veľkou škálou podujatí, či už na škole alebo mimo školy, a zapojiť čo najširšie
spektrum cieľových skupín.
Tri organizácie, ktoré získali cenu v hodnote 500 EUR, sú nasledovné:
1. Obchodná akadémia, Trnava
OA pripravila počas Európskeho týždňa odborných zručností sériu navzájom súvisiacich aktivít, ktoré
svojím zameraním, ako aj významom, podporovali zatraktívňovanie odborného vzdelávania
a prípravy: Deň otvorených dverí; Konferencia o EÚ a zamestnanosti; diskusia s manažérmi
spoločnosti Trenkwalder Slovensko o aktuálnych trendoch na trhu práce; vystúpenie na konferencii
My vo svete, svet u nás; spolupráca so SNG v Bratislave; Návšteva spoločnosti LKW Walter vo Viedni;
dohodnutie spolupráce pri poskytovaní odbornej praxe; ekonomický kvíz; výroba vianočných
darčekov pre klientov domova dôchodcov a vystúpenie s kultúrnym programom atď.
Všetky tieto aktivity boli zamerané na rôzne cieľové skupiny. Hlavným mottom aktivít bolo: „Každá
osoba je talentovaná, pričom jej vlohy môžu byť zrejmé alebo sa niektoré ešte nemuseli prejaviť,
hľadáme skryté talenty medzi našimi žiakmi prostredníctvom aktivít, súťaží a peer teaching“.
2. Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistky, Svätoplukova 2, Bratislava
SOŠ kaderníctva a vizážistky zamerala aktivity v rámci Európskeho týždňa odborných zručností na
nasledujúce 4 časti: 1. Skvalitnenie OVP a spolupráca so zamestnávateľmi, 2. Poskytovanie služieb
širokej verejnosti, domovom sociálnych služieb a domovom dôchodcov, 3. Učíme sa od najlepších celoživotné vzdelávanie a zapájanie sa do projektov, 4. Prezentácia školy.
V súlade s naplánovanými tematickými blokmi sa im podarilo úspešne zrealizovať „kokteil“ aktivít,
ktoré znamenali zapojenie nielen učiteľov, žiakov, ale aj okolitej komunity, zamestnávateľov atď.
Medzi zrealizované aktivity patria: Výstava Interbeauty Bratislava; poskytovanie služieb v domove
dôchodcov a v DSS; odborné školenie pedagógov a žiakov; Deň otvorených dverí -prezentácia
študijných a učebných odborov s možnosťou zapojenia sa do pracovných aktivít; prezentácia
duálneho vzdelávania a zapojenia školy do Švajčiarsko-slovenského projektu; prezentácia projektu

ERASMUS+; informovanie o spolupráci školy so zamestnávateľmi; informovanie o certifikácii školy
medzinárodnou spoločnosťou Internacional Education Society IES atď.
3. Stredná odborná škola obchodu a služieb, ul. 17. novembra 2579, 022 01 Čadca
Škola sa zameriavala na prezentáciu svojich študijných a učebných odborov a na prínos
prebiehajúceho projektu KA1/Mobilita jednotlivcov, v rámci programu Erasmus+ pre žiakov v ich
odbornom vzdelávaní a príprave na povolanie. Cieľové skupiny tvoria žiaci a pedagogickí zamestnanci
ZŠ, súčasní žiaci a absolventi školy, pedagogickí zamestnanci školy, záujemcovia o rekvalifikačné
kurzy, zástupcovia zamestnávateľov, rodičia a široká laická verejnosť.
Prostredníctvom aktivít sa snažili osloviť široké spektrum aktivít a čo je veľmi pozitívne, napr. všetky
aktivity počas podujatia Deň otvorených dverí SOD OaS Čadca boli riadené a uskutočňované žiakmi
školy - prezentácie jednotlivých študijných a učebných odborov, praktické ukážky ako aj interaktívne
zapájanie žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ do jednotlivých aktivít prebiehalo formou „peer teaching“ (žiak
našej školy žiakom ZŠ).

Víťazom srdečne gratulujeme!

