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Technická akadémia, Zvolen

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

25 11 2016

Dátum podujatia - koniec

25 11 2016
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Technická akadémia zorganizuje súťaž odborných vedomostí a zručností pre žiakov 
základných škôl. 

Cieľová skupina :  
- žiaci 9. ročníkov základných škôl (cca 15 ZŠ) 

Cieľ súťaže:  
- umožniť žiakom základných škôl zábavnou a hravou formou preukázať svoje 
vedomosti a zručnosti v technickej oblasti a v prírodných vedách, a tak v nich vzbudiť 
záujem o štúdium na technických študijných a učebných odboroch  

Program podujatia:  
- súťaž bude prebiehať v odborných učebniach školy pod dozorom učiteľov odborných 
predmetov  

- súťažiť budú medzi sebou päťčlenné tímy žiakov základných škôl na stanovištiach 
rozmiestnených po Technickej akadémii a budú plniť rôzne praktické a teoretické úlohy. 
Úlohy sú prispôsobené vedomostiam a schopnostiam žiakov 9. ročníkov  

- počas súťaže budú prebiehať zaujímavé sprievodné aktivity, ktoré pripravili žiaci a 
učitelia Technickej akadémie a pozvaní zástupcovia 梺riem zameraných na strojárstvo a 
elektrotechniku.  

Predpokladaný počet zapojených účastníkov: 

• žiaci základných škôl – 75 
• žiaci strednej školy  – 40 
• učitelia základných škôl – 15 
• učitelia strednej školy – 20 
• podniky - 5 

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


