
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

Stredná odborná škola stavebná Liptovský Mikuláš

Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš

www.sosslm.sk/ www.facebook.com/sosslm

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook



Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

Podujatie

Mikulášsky deň odborných zručností a deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole 
stavebnej v Liptovskom Mikuláši

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook

Názov podujatia



konferencia

seminár

deň otvorených dverí

návšteva podniku

tlačová konferencia

súťaž-ocenenie

interview

článok
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Školská 8, Liptovský Mikuláš 031 45 , Janoškova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

06 12 2016

Dátum podujatia - koniec

06 12 2016

Miesto podujatia



Ing. Katarína Včelová

0911 610 637

k.vcelova@sosslm.sk

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Cieľom  „ Mikulášskeho  dňa  odborných zručností na Strednej odbornej škole stavebnej v 
Liptovskom Mikuláši“  je prehĺbiť vedomosti  a zručností  žiakov formou súťaži v odbore 
stavebníctva , strojárstva a elektrotechniky, ktoré budú v ten deň naši žiaci absolvovať na 
pavilóne A a pavilóne B. Zároveň v tento deň organizujeme „Deň otvorených dverí“  kde 
našim terajším a budúcim žiakom, rodičom a verejnosti, predstavíme  úspešných 
absolventov našej školy, ich úspechy v profesijnom živote a zapojíme ich do súťažného 
diania na škole. Veríme, že aj takouto formou spoločne  motivujeme žiakov na získanie 
vedomostí, zručností, potrebných pre pozitívny vzťah k zvolenej profesii.

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia

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



Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.

Webová stránka podujatia (ak existuje) pre viac informácií
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