Stredoškolská odborná činnosť
V školskom roku 2021/2022 sa uskutoční 44. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť.
Školské kolo súťaže bude v marci 2021.
Čo je SOČ?
Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná záujmová činnosť a súťaž talentovaných
stredoškolákov v riešení odborných problémov v 17 vedných odboroch. Prebieha v 4 kolách
(školské, okresné, krajské, celoštátne) formou súťažných prehliadok. Najúspešnejší riešitelia
sú často vyberaní k účasti na obdobných medzinárodných súťažiach.
Cieľom súťaže je tvorivo riešiť odborný problém z jedného súťažného odboru. Výsledkom je
písomná práca, ktorú zapojení žiaci tvoria samostatne alebo s odborným konzultantom.
Súčasťou súťaže je aj verejná obhajoba práce.
Písanie práce vás naučí prezentovať vedomosti a nápady. Podobné práce sa píšu na vysokej
škole, takže už budete mať skúsenosť.
Súťažné odbory
01 Problematika voľného času
02 Matematika, fyzika
03 Chémia, potravinárstvo
04 Biológia
05 Životné prostredie, geografia, geológia
06 Zdravotníctvo a farmakológia
07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava
10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia
11 Informatika
12 Elektrotechnika a hardware
13 História, filozofia, právne vedy
14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
15 Ekonomika a riadenie
16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
17 Pedagogika, psychológia, sociológia

Účastník súťaže potrebuje výborný nápad a učiteľa – konzultanta, ktorý by ho viedol
a pomáhal mu po praktickej stránke a pri vypracovaní písomnej práce.
Predmetová komisia odborných vyučovacích predmetov pripravila niekoľko tém. Ak vás
inšpirujú, prihláste sa konzultantovi do 12.11.2021.
1. „ Celý muj život bylo putování a neměl jsem vlasti. Ustavične jsem měnil místo pobytu a
nikde jsem neměl domov.“
(J.A. Komenský)
Konzultant: PhDr. Tatiana Nátherová
2. Komunikácia či manipulácia?
Konzultant: PhDr. Tatiana Krelová
3. Autizmus – edukácia detí s autizmom
Konzultant : Mgr. Hana Laurová
4. "Cool" škola očami žiakov
Konzultant: PaedDr. MagdalénaKremnická
5. Vplyv voľného času na rozvoj osobnosti dieťaťa
Konzultant: PhDr. Edita Rešetárová

Máte svoj vlastný nápad a potrebujete viac informácií?
Oslovte vyučujúcich učiteľov alebo koordinátorku SOČ!
Harmonogram súťaže
Prihlásenie a výber koordinátora: do 12.novembra.2021
Školské a okresné kolo: február – marec 2022
Krajské kolo: do 6.apríla 2022
Celoštátna prehliadka: 26. – 29. apríla 2022

Mgr. Emília Javornícka
koordinátorka SOČ

