
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

Spojená škola

Rastislavova 332, 97271 Nováky

http://www.sosnovaky.sk

Názov
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Webová stránka / facebook



Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

FORTISCHEM a.s.

97271 Nováky

Podujatie

Nebojme sa chémie

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook

Názov podujatia



konferencia

seminár

deň otvorených dverí

návšteva podniku

tlačová konferencia

súťaž-ocenenie

interview

článok

beseda

Iné: otvorené laboratórium
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Spojená škola Nováky

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

24 11 2016

Dátum podujatia - koniec

09 12 2016

Miesto podujatia



Ing. Dagmar Štangová

0903127252

dasa.stangova@gmail.com

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



Škola plánuje zorganizovať viacero aktivít, ktorých hlavným cieľom je spropagovať a priblížiť 
chemické odborné vzdelávanie. V rámci výstavy Stredoškolák - hrdina remesla predstavíme 
naše odbory formou zaujímavých prezentácií a výrobkov našich žiakov. V spolupráci s 
partnerskou organizáciou Fortischem a.s., Nováky zorganizujeme odborný seminár pre 
učiteľov chémie a biológie zo základných škôl v našom regióne. Ďalšou aktivitou bude  
"otvorené laboratórium" pre žiakov a učiteľov zo základných škôl. V priestoroch našich 
laboratórií si budú môcť overiť svoje zručnosti, naučiť sa jednoduché laboratórne techniky, 
pri ktorých im budú pomáhať žiaci našej školy. Vzhľadom na vysokú motivačnú a technickú 
úroveň laboratórnych cvičení, aj takáto forma spolupráce medzi základnými školami, 
strednými školami a zamestnávateľmi môže prispieť k väčšej popularizácii chémie a 
chemického odborného vzdelávania. 

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

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

