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POZVÁNKA
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
pozývame Vás na Krajskú poradu metodikov SOČ v Banskobystrickom kraji, ktorá sa uskutoční:

dňa 20. novembra (streda) 2019 od 8:30 hod.
v priestoroch SPŠ dopravnej , Sokolská ul. 911/94, 960 01 Zvolen.
Program:
8.30 – 09.00
9.00 – 10.20
10.20 – 10.40
10.40 – 11.40
11.40 – 12.10
12.10 – 12.30
12.30 --

Prezencia
Hodnotenie priebehu 41. ročníka SOČ v Banskobystrickom kraji a účasti súťažiacich
z nášho kraja na 41. ročníku Celoštátnej prehliadky SOČ v Košiciach. Organizačné a
obsahové zabezpečenie 42. ročníka SOČ v Banskobystrickom kraji.
Prestávka
Výmena skúseností z organizácie školských kôl SOČ a poznatkov z hodnotenia
súťažných prác na Krajskej a Celoštátnej prehliadke SOČ. Organizačný poriadok
SOČ platný od 1.1.2018 a aktualizovaná metodická príručka SOČ.
Práca s on-line systémom prihlasovania sa do SOČ. Individuálne konzultácie
a praktické ukážky pre nových metodikov/metodičky SOČ na stredných školách.
Prestávka
Diskusia, záver

Cestovné náklady účastníkom a účastníčkam porady hradí CVČ – JUNIOR na základe predložených
cestovných lístkov. Pri ceste osobným motorovým vozidlom sa cestovné prepláca len vodičovi vo
výške cestovného verejnou hromadnou dopravou. V prípade, že na poradu pricestujete autom,
žiadame Vás aby ste pri parkovaní rešpektovali pokyny organizátorov, pravidlá cestnej premávky
a parkovali len na vyhradených priestoroch.
Občerstvenie pre účastníkov porady zabezpečí CVČ – JUNIOR.
Do Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene sa dostanete z autobusovej stanice
(železničnej stanice) peši cez námestie SNP - cesta trvá cca. 20 minút. SPŠ dopravná sa
nachádza v blízkosti železničnej stanice Zvolen - mesto.
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