
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

OZ Guľôčka 

Málaš 260, 935 67 Málaš

www.ozgulocka.webnode.sk

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook



Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na viedieku Levice

Na lúkach 18, 934 03 Levice

www.sospasvlevice.sk, www.facebook.com/SOSPaSVLevice

Podujatie

Mladí odborníci  

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook

Názov podujatia



konferencia

seminár

deň otvorených dverí

návšteva podniku

tlačová konferencia

súťaž-ocenenie

interview

článok

beseda

Iné: infostánok na burze informácií
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Levice, zasadačka OÚ Levice

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

01 12 2916

Dátum podujatia - koniec

01 12 2016

Miesto podujatia



Ing. Hedviga Gulová

+421905977374

h.gulova@gmail.com

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



Informačný kútik na burze informácií v Leviciach budeme realizovať pre aktívnu podporu 
odborného vzdelávania. Zvyšovanie kvality vzdelávania je v poslednom období veľmi 
dôležité a je viac spôsobov ako ho je možné dosiahnuť. 
Občianske združenie Guľôčka v spolupráci so SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku 
v Leviciach toto podporuje a aktívne či aj kreatívne realizuje. Praktické ukážky a 
medzinárodné skúsenosti účastníkov v zahraničí a aj opačne na Slovensku, pomáhajú 
mladým ľuďom pochopiť potrebu kvalitnej ich budúcej práce, zamestnania, života. 
Burza informácií je veľmi vhodným miestom osloviť veľmi širokú škálu prijímateľov, pretože 
sa na nej zúčastňujú žiaci základných škôl, ktorí sa chcú zorientovať v ponuke študijných a 
učebných odborov stredných škôl, rodičia, ktorí k týmto informáciám priradia aj názory 
prezentujúcich pre lepšie rozhodovanie sa. 
Zástupcovia stredných škôl prezentujú svoje aktivity, úspechy žiakov ale aj možnosti 
uplatnenia sa žiakov v budúcom zamestnaní. 
Nestranný pohľad občianskeho združenia a dlhoročná odborná spolupráca so SOŠ 
poľnohospodárstva a služieb na vidieku umožňuje ukázať možnosti  odbornej spolupráce, 
ktoré aj v projektoch Erasmus+ podporia kvalitné vzdelávanie mladých ľudí. Ich skúsenosti, 
zručnosti, aktivity a kreativita práce je tak lákadlom pre budúcich študentov školy. 
Keďže občianske združenie prepája vidiek - samosprávu regiónu - odbornú školu a aj 
odborných partnerov v zahraničí je toto množstvo kvalitných informácií vhodné posunúť 
zástupcom budúcich študentov. Pre návštevnosť tohto kútika a Erasmus+ sú takéto aktivity 
veľm potrebné. 
Vysoko odborne zdatní mladí ľudia sú potrební pre následný rast Európy a aj programového 
zázemia Erasmus +. 
V našom prípade je OZ aj možným budúcim zamestnávateľom. 
Prínosom podujatia bude možné zvýšenie počtu budúcich žiakov a aj ich výber podľa 
záujmu. Žiaci si vyberú podľa svojich predstáv a vedie aj porovnať ponuku odborného 
vzdelávania v regióne. Skúsenosti získané od medzinárodných partnerov je vždy zaujímavé 
porovnať a miestnymi.

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


