Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Pozvánka na seminár „OLYMPIÁDY POD LUPOU“
14. 11. 2017, Bratislava
„Olympiády pod lupou“ je seminár určený pre učiteľov ZŠ a SŠ a pre pracovníkov OÚ a CVČ, ktorí
získajú informácie o olympiádach z prvej ruky, chcú sa dozvedieť aktuálne novinky a mať
zodpovedané svoje otázky k obsahovej náplni či organizácii súťaží. Zároveň dostanú možnosť spoznať
sa s predsedami celoštátnych odborných komisií a pracovníkmi organizácie IUVENTA, ktorí stoja za
prípravou jednotlivých olympiád.
Prihlasovanie: Prihlasovanie je možné e-mailom do 10. 11. 2017 (piatok, 12:00 h) na adresu
barbora.knaperkova@iuventa.sk. V e-maile prosím uveďte: vaše celé meno, názov a adresu
pracoviska, číslo bloku olympiád (BLOK 1 alebo BLOK 2), ktorého sa chcete prednostne zúčastniť.
Miesto konania: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4.
Cestovné: Hradí vysielajúca organizácia.

PROGRAM
10:30 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 12:45
12:45 – 14:00
14:00 – 14:30

Registrácia
Oficiálne otvorenie seminára
Informácie k jednotlivým olympiádam a diskusia
Prestávka s občerstvením
Informácie k jednotlivým olympiádam a diskusia – pokračovanie
Voľná diskusia a ukončenie podujatia

Seminár „Olympiády pod lupou“ sa bude konať súbežne v dvoch blokoch (miestnostiach):
BLOK 1 – Miestnosť č. 101 (prírodovedné a technické súťaže): Matematická olympiáda, Fyzikálna
olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Geografická olympiáda, Technická
olympiáda, Olympiáda v informatike, Turnaj mladých fyzikov, Pytagoriáda,
BLOK 2 – Miestnosť „Malého divadla“ (humanitné súťaže): Dejepisná olympiáda, Olympiáda ľudských
práv, Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Olympiáda v ruskom jazyku, Olympiáda
v anglickom jazyku, Olympiáda v nemeckom jazyku, Olympiáda vo francúzskom jazyku, Olympiáda
v španielskom jazyku.
Pri registrácii v mieste konania dostanú účastníci program podujatia s časovým harmonogramom.
Harmonogram bude obsahovať presné časy vyhradené pre jednotlivé bloky olympiád, aby ste sa
v prípade záujmu mohli presúvať medzi miestnosťami.
Prihlášky budeme prijímať do naplnenia kapacity miestností. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže si
vyhradzuje právo obmedziť počet zúčastnených za jednu školu alebo organizáciu.
KONTAKT
Barbora Knaperková
Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4
tel.: +421 2 592 96 300, mob.: +421 905 448 227
e-mail: barbora.knaperkova@iuventa.sk
www.olympiady.sk

