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iskanje...

Ste na straneh Poklicne in tehniške elektro šole, kjer ustrežemo še tako zahtevnim navdušencem za tehniko.
Ponujamo vam različne stopnje izobraževanja, različne poklice za tiste bolj ročno spretne, za tiste, ki se bolj
ali manj radi učijo. Od vas pa pričakujemo, da se boste pustili popeljati v skrivnostni svet elektrotehnike,
računalništva in mehatronike. Pri tem Vam bomo z veseljem pomagali in s skupnimi močmi bomo dosegli
zastavljene cilje in vas popeljali do poklica.
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ŠOLSKI CENTER PTUJ
Poklicna in tehniška
elektro šola

Dijaki iz Slovaške

Volkmerjeva cesta 19

LEONARDO DA VINCI – PROJEKTI MOBILNOSTI IN
DIJAKI IZ SLOVAŠKE

2250 Ptuj
Slovenija
tel: +386 (0)2 787

Uporabniško ime
Geslo

Zapomni si me

ŠC Ptuj, Elektro in računalniško šolo so obiskali prijatelji iz Srednje elektrotehniške šole Košice, Slovaška.
Dijaki Pavol Barci, Daniel Bibko, Pavol Kababik, Václav Maňo, Jakub Urbanský, Patrik Výrostko in učiteljici
inž. Iveta Dolinská ter prof. Amália Havrilová so udeleženci mobilnosti, ki poteka v okviru Programov
vseživljenjskega učenja – Leonardo da Vinci (VŽU-LDV). Njihov projekt „Izboljšanje kvalifikacije za dijake
elektrotehnike (IQES)“ je odobrila njihova Nacionalna agencija za vseživljenjsko učenje iz Bratislave.
Usposbaljanje v okviru mobilnosti traja 3 tedne (9. 3. 2010 -30. 3. 2010) in poteka v podjetjih Neonart
d.o.o. and Geoin d.o.o.
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Obisk

Pozabil geslo?
Prisotni: 2 gostov

Dijaki obiskujejo drugi in tretji letnik. Kot udeleženci LDV projekta mobilnosti pa imajo možnost dela z
napredno tehnologijo, še posebej z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v realnem
delovnem okolju. V času svojega bivanja se seznanjajo s slovenskimi in slovaškimi termini in besedami iz
vsakodnevnih situacij. Komunikacija z ostalimi dijaki in delodajalci bo pripomogla tudi k izboljšanju znanja
angleškega jezika in spodbujanju učenja slovenskih besed in fraz.
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Cilj projekta pa ni samo pridobivanje izkušenj, spoznavanje drugačne kulture, tradicije in ljudi, temveč tudi
prenos dobre prakse iz tujega delovnega okolja v proces učenja na Srednji elektrotehniški šoli v Košicah.
Po preteku usposabljanja v okviru mobilnosti, morajo dijaki pripraviti predstavitev o svojih delovnih
nalogah in njihovem bivanju v Sloveniji pri praktičnem pouku, industrijski informatiki in računalništvu.

Prijava

18 00

Našim prijateljem iz Slovaške želimo prijetno bivanje in veliko lepih spominov na Slovenijo.
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