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Spojená škola Martin

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

09 12 2016

Dátum podujatia - koniec

09 12 2016
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Cieľom podujatia je personálne kariérne poradenstvo pre žiakov deviatych ročníkov 
základných škôl a ich rodičov. Žiaci sa zoznámia s prostredím odbornej školy v čase 
vyučovania a mimoškolských aktivít. Navštívia dielne odborného výcviku a teoretického 
vyučovania, zoznámia sa odborným vzdelávaním v zameraniach na strojárske a 
elektroodbory. Žiaci a rodičia sa zoznámia s legislatívou a možnosťou duálneho 
vzdelávania a bude zorganizované kontaktné stretnutie zamestnávateľov, žiakov a rodičov. 
V rámci podujatia budú prezentované projekty Erasmus+ Rozšírenie odborných kompetencií 
v oblasti pneumatických, hydraulických a CNC systémov a Rozšírenie odborných 
kompetencií žiakov v oblasti pneumatických a hydraulických systémov a inovácia školských 
vzdelávacích programov strojárskych odborov, ktoré Spojená škola Martin realizovala.  
Chceme zatraktívniť odborné vzdelávanie v regióne pripraviť mladých ľudí pre aktuálne 
potreby trhu práce regiónu. 

http://ssmt.edupage.org/text/?text=text/text1&subpage=3

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.
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