
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

Základná škola

Základná škola Staničná 13 04001 Košice

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook



Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

Základná škola

Základná škola Staničná 13 04001 Košice

www.zsstanicnake.sk

Podujatie

Týždeň povolaní

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook

Názov podujatia



konferencia

seminár

deň otvorených dverí

návšteva podniku

tlačová konferencia

súťaž-ocenenie

interview

článok

beseda

Iné: besedy
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škola

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

07 11 2016

Dátum podujatia - koniec

30 11 2016

Miesto podujatia



Mgr. Jana Bartošová

0910 946 307

bartosova123@gmail.com

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Pozvali sme ľudí rôznych povolaní, aby porozprávali študentom o svojej práci, aké odborné 
zručnosti potrebujú. Každý ročník rozprával o inom povolaní. Vysvetlili im, ktoré povolania 
sú potrebné pre trh práce. Chceme robiť Týždeň povolaní každý rok, aby sme našim 
študentom pomohli urobiť správne rozhodnutie pri voľbe povolania. Niektorí študenti robili 
remeslá, niektorí navštívili IT spoločnosť a stredné odborné školy. Vyskúšali si niektoré 
praktické zručnosti. Tiež navštívili Veľtrh škôl - Správna voľba povolania, príležitosť k 
úspechu  a PRO EDUCO - veľtrh práce a škôl.

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

 Forms

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

