
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.
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Stredná odborná škola
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www.sousluz.edupage.org
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SOŠ, Košická 20, Prešov

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

05 12 2016

Dátum podujatia - koniec

09 12 2016

Miesto podujatia



PhDr. Ľubomíra Bujńáková

0910 918 065

luba.bujnakova@gmail.com

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



Z pozvánky na podujatie: 
Vážená/ý absolvent SOŠ, Košická 20, Prešov, 

dovoľujeme si Vás osloviť ako nášho úspešného absolventa, ktorý našiel svoje uplatnenie 
v praxi, resp. pokračuje v štúdiu na vysokej škole. 

V rámci aktivity „Európsky týždeň odborných zručností“ si Vás dovoľujeme pozvať na 
seminár - workshop, so žiakmi z Vášho študijného odboru, na tému „Presaď sa v praxi! 
Success story úspešných absolventov a rady pre ich nástupcov“, na ktorej by ste sa podelili 
so skúsenosťami, navigačnými radami a odporúčaniami z uplatnenia vo svojom odbore, 
alebo štúdiu na VŠ. 

Budeme radi, ak naše pozvanie na stretnutie s našimi žiakmi prijmete a pomôžete 
zatraktívniť odborné vzdelávanie na našej škole. 

Európsky týždeň odborných zručností sa uskutoční v termíne od  
5. – 9. decembra 2016. 

Na dohodnutie konkrétneho termínu Vás prosíme kontaktujte 
p. PhDr. Bujňákovú na č.t. 0910 918 065. 

Tešíme sa na stretnutie
Predpokladaný počet workshopov - 7 
Predpokladaný počet účastníkov:  
študenti SOŠ, Košická 20 v Prešove + pedagógovia + hostia = 120 - 150

www.sousluz.edupage.org

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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