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28. 04. 2015 bez verejnosti
09.00 h – 12.00 h
12.00 h - 18.00 h
14.00 h – 18.00 h

Pavilón M4 - aranžovanie expozícií a súťažných exponátov
Pavilón M4 - hodnotiace komisie – zasadnutie
Pavilón K - stretnutie riaditeľov a pedagogických zamestnancov SOŠ k tematike
duálne odborné vzdelávanie netradičnou formou

29.04.2015
09.00 h – 18.00 h
09.00 h – 10.00 h
10.00 h – 18.00 h
19.00 h

Pavilón M4 - hodnotiace komisie – zasadnutie
Pavilón K - slávnostné otvorenie výstavy Mladý tvorca 2015 + JOB EXPO 2015
Odovzdávanie cien: najlepšia spolupráca SOŠ so zamestnávateľskou sférou
a spoločnosti SAMSUNG
Pavilón K, M1, M2, M3, M4 - konferencie, workshopy, sprievodné programy
Pavilón K - slávnostná recepcia s programom

30.04.2015
09.00 h – 14.00 h
14.00 h – 15.00 h
16.00 h

Pavilón M1, M2, M3, M4 - workshopy, sprievodné programy
Pavilón K - záverečné odovzdávanie cien
Pavilón K – ukončenie výstavy

MDVRR SR – súťaž

29.04.2015 - o 14:30 h

– Dva regrutačné stany- informácie o vstupe do
Ozbrojených síl SR
kolesové obrnené
vozidlo BVP, Aligátor, a vozidlá Vojenskej polície
vyhľadávanie drog vojenským psom

MO SR - videoprojekcia:
•
videá napr. zostrih momentov z roku 2014 v rezorte
obrany, o Vojenskej polícii, z medzinárodného
vojenského cvičenia Ground Pepper 2014...
•
prezentácia Klubu vojenskej histórie Československej
ľudovej armády Kolíňany
MV SR - videoprojekcia:
•
hasičská škola, policajná škola
•
obchodovanie s ľuďmi (dobrá práca a vynikajúci zárobok)
ASIT:
•
najinovatívnejšia mobilná aplikácia vytvorená študentom
– šanca pre mladých programátorov ukázať svoj talent,
program a získať podporu priamo z praxe pre seba
a svoje riešenie
•
ROBOT ako ho zostrojili moje ruky - súťaž jednotlivcov,
alebo tímov o najlepšie vyzerajúceho funkčného robota s
predvedením úloh, prípadne komplexného programu
- zamerané na kreativitu a nápad študentov ako robotika
v spojení s programovaním môže byť zaujímavá vo
vzdelávaní
•
3D šikovnosť máš v rukách – súťaž o čas pri poskladaní
3D modelu auta, zmeraj svoju šikovnosť, vynaliezavosť
a zručnosť prstov pri poskladaní 3D modelu.

MO SR - videoprojekcia:
•
videá napr. zostrih momentov z roku 2014 v rezorte
obrany, o Vojenskej polícii, z medzinárodného
vojenského cvičenia Ground Pepper 2014...
•
prezentácia Klubu vojenskej histórie Československej
ľudovej armády Kolíňany
MV SR - videoprojekcia:
•
hasičská škola, policajná škola, obchodovanie s ľuďmi
ASIT:
•
najinovatívnejšia mobilná aplikácia vytvorená študentom
– šanca pre mladých programátorov ukázať svoj talent,
program a získať podporu priamo z praxe pre seba
a svoje riešenie
•
ROBOT ako ho zostrojili moje ruky - súťaž jednotlivcov,
alebo tímov o najlepšie vyzerajúceho funkčného robota s
predvedením úloh, prípadne komplexného programu
- zamerané na kreativitu a nápad študentov ako robotika
v spojení s programovaním môže byť zaujímavá vo
vzdelávaní
•
3D šikovnosť máš v rukách – súťaž o čas pri poskladaní
3D modelu auta, zmeraj svoju šikovnosť, vynaliezavosť
a zručnosť prstov pri poskladaní 3D modelu.
ŠIOV - prezentácia
•
základné školy s novou perspektívou pri voľbe povolania
žiakov

Štátny inštitút odborného vzdelávania
 Téma č. 1:
Nová koncepcie Modelu kariérového sprevádzania žiakov SOŠ
 Téma č. 2:
Modernizácia vzdelávania a proces tvorby digitálneho obsahu
pre stredné odborné školy
 Téma č. 3:
Mobility a ich prínos pre vzdelávací proces na stredných
odborných školách
 Téma č. 4:
Potreby trhu práce a uplatnenie absolventov
 Téma č. 5:
Transformácia Odborného vzdelávania a prípravy – Ako si
vybrať správnu cestu k povolaniu

Téma č. 6:
Národná sústava kvalifikácií a výhody pre školy

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny












Ako si nájsť prácu cez PC
Je pred Vami pracovný pohovor
Mať to „správne povolanie – pre každého znamená niečo
iné“
Digitálna gramotnosť
Bilancia kompetencií – ako si vytvoriť vlastné
kompetenčné portfólio
Občan so zdravotným postihnutím na trhu práce
Ako uspieť na výberovom pohovore
Kariéra? Len s cudzími jazykmi!
Vznik, zmena a ukončenie PP
Ako riadiť svoju kariéru

