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• Instituto de Soldadura e Qualidade z Portugalska, predstavil 
výsledky hodnotenia 2. projektového stretnutia. Boli zazname- 
nané pozitívne výsledky a vysoké nasadenie členov partnerstva.  

• Odporúčania sa týkajú vypracovania zoznamu úloh počas pilotného               
         výboru a nájsť alternatívne riešenie pre priestor na spoluprácu 

namiesto Wiggio.  

• Príručka pre plán hodnotenia a priebežná správa o hodnotení 
musia byť dokončené pred zaslaním priebežnej správy o realizácii 
projektu Fr. národnej agentúre – koncom augusta 2016. Preto, 
dostanú partneri mail s linkom nielen na hodnotenie 3. stretnutia 
(každý účastník stretnutia), ale aj link na priebežné hodnotenie 
(jeden dotazník na organizáciu). Všetci sú vyzvaní vyplniť dotazníky 
včas. 

Hodnotenie/Monitoring  
a manažment kvality 



• Quarter Mediation z Holandska predstavil závery prvej Celkovej 
správy o diseminácii.  

• Partneri v konzorciu TICS zorganizovali doteraz 86 diseminačných 
aktivít,  do ktorých bolo zahrnutých 5 380 ľudí z 21 rôznych 
európskych krajín.  

• Koordinátor projektu, partner IFRTS vytvoril internetovú stránku  
projektu a boli vytvorené aj 3 sekcie určené prezentácii projektu  
TICS na stránkach partnerov: QMED-NL, Civiform-IT, RRI-SK. 
 
 
 
 
 
 
 

• S cieľom zviditeľnenia projektu TICS na národnej a európskej 
úrovni spracoval koordinátor projektu skladačku, ktorá je dostupná 
v anglickom, francúzskom, talianskom, portugalskom a slovenskom 
jazyku. Novinový článok o projekte bol uverejnení  v miestnych  
novinách na Slovensku, distribuovaných do 4 000 domácností.  

• Veľký počet diseminačných aktivít zabezpečených partnermi  
tohto konzorcia  poukazuje na diseminačné úsilie venované  
projektu TICS s cieľom propagovania cieľov, aktivít a výsledkov  
projektu pre čo najväčší počet ľudí a organizácií zapojených 
do boja proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky v krajinách 
zapojených do projektu, ale aj v iných európskych krajinách. 

Stratégia diseminácie a využitia 
výsledkov projektu. 
Závery prvej celkovej správy o 
diseminácii  



ITG Conseil z Francúzska predstavil celkovú správu IP O1. 

V súlade s rozhodnutím z predchádzajúceho stretnutia, ITG  
spracoval celkovú správu – v plnom znení (EN) a skrátenú 
verziu len s niektorými vybranými informáciami, ktorá bude  
preložená do všetkých jazykov partnerstva, s výnimkou 
holandského,  pretože v tejto krajine každý hovorí anglicky, 
keďže sa angličtina povinne učí ako prvý cudzí jazyk.  
Návrh krátkej aj dlhej verzie je spracovaný vo francúzštine 
aj angličtine. 

• 

• 
Zhrnutie O1 – Spotrebiteľské 
vnímanie a postupy mladých, od 
narodenia digitálnych ľudí 

 

• 
 

Finálne verzie správ budú čoskoro dostupné na internetovej 
stránke projektu.  



• Instituto de Soldadura e Qualidade z Portugalska predstavil 
návrh metodiky pre spracovanie IP O2 a vyzval partnerov do  
diskusie.  

• Partneri sa dohodli zamerať sa na 3 digitálne závislosti: hry; 
sociálne siete; písanie textov a na ne vytvoriť pomôcky.  

• 1. fáza spočíva v zmapovaní existujúcich materiálov  týkajúcich sa 
rizík v 3 stanovených digitálnych závislostiach. Každý partner 
musí predstaviť jednu pomôcku na každú z 3 digitálnych závislostí  
do 25.07.2015.  

• 2. fáza spočíva vo vytvorení nových pomôcok (napr. : kvíz,  
videá, ppt, popis workshopov, …) zameraných na nadobudnutie 
rovnováhy medzi reálnym životom a digitálnym životom.  Každý 
partner musí vyvinúť jednu novú pomôcku na stanovené 
závislosti (hry; sociálne siete; chatovanie).  

• Počas 3. fázy, partneri vyberú z 21. Vytvorených pomôcok tie, 
   ktoré budú spoločné pre celé partnerstvo, budú preložené do  
         všetkých jazykov partnerstva  a pilotne overené. To sa môže  
         rozhodnúť  počas vzdelávacej aktivity v Portugalsku. 

Vytvorenie O2 – súbor pomôcok 
"Od narodenia digitálni": 
pomôcky na výchovu mladých 
ohľadne rizík digitálnej závislosti 



• Agentúra RRI, s.r.o.,  Slovensko, spracovala súhrnnú správu O3, 
ktorú hodnotí ako zložitú na spracovanie a bolo odporučené 
identifikovať a doplniť zhrnutie analýz po každej kapitole a doplniť 
odporúčania.  

• Bolo rozhodnuté, že RRI spracuje súhrnnú správu - kompletnú 
verziu (v angličtine) a krátku verziu len s vybranými informá- 
ciami, ktorá bude preložená do jazykov všetkých partnerov 
okrem holandského, pretože v Holandsku každý človek hovorí 
po anglicky, keďže tento jazyk sa povinne učí na školách ako 
prvý cudzí jazyk.  

• Konečná podoba dlhej a krátkej verzie správy budú dostupné na 
         internetovej stránke projektu. 

Zhrnutie O3 – Využívanie 
Informačných a komunikačných 
nformation and 
Communication Technologies 
technológií v sociálno-výchovných 
aktivitách 

 



• CIEP z Belgicka predstavil stratégiu pre vytvorenie IP O4, ktorá  
vyvolala diskusiu partnerov ohľadne  operatívnych cieľov O4. 
Ponúknuté boli viaceré návrhy na lepšie prispôsobenie stratégie 
očakávaniam partnerov.  

• Súbor pomôcok (mallette) je súbor materiálov, pomôcok  
        a prístupov o «digitálnom poradenstve: je to možné», má  
        nasledovné ciele:  

– zvýšenie povedomia – súbor pomôcok pre lektorov 

        a sociálnych pracovníkov  

– ukázať, že IKT sú relevantné pomôcky  pre odborníkov 
v sociálno-vzdelávacom sektore (sociálni pracovníci, vycho- 
vávatelia, odborníci na profesijné začleňovanie, orientáciu)  

– zmeniť spôsob, akým odborníci premýšľajú o IKT a ich 
dopade na správanie sa a učenie mladých ľudí  

– pomôcky na vzdelávanie, zvýšenie povedomia  
       a informovanie o prínosoch, ale aj negatívnych dopadoch 
       IKT v prípade závislostí. 

Vytvorenie  O4 – Digitálne 
poradenstvo -  to  je možné 



Otvorenou ostáva myšlienka nechať partnerov, aby si zvolili, akú 
platformu budú používať.  

IFRTS plánuje vytvoriť špecifickú platformu venovanú projektu 
koncom júla 2016. Bude vhodné spracovať aj príručku o fungo- 
vaní platformy a konceptu, aby ju bolo možné preniesť do  
akejkoľvek platformy učenia a využiť jej príležitosti aj po ukončení  
realizácie projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Všeobecné informácie o projekte, články a fotografie, ako aj 
linky na internetovú stránku projektu sú dostupné na 
stránkach nasledovných partnerov:  

• Quarter Mediation stránka   http://www.quartermediation.eu/  

• Civiform stránka   http://www.civiform.it/index.php?PAGE=172  

• RRI stránka   http://www.2ri.sk/index.php/projekt-tics 

Internetová stránka projektu je dostupná on-line vo všetkých 
jazykoch partnerstva.  
languages.  

• 

• 

• 

• 

Prehľad O5 – Internetová stránka 
projektu a virtuálne spoločenstvo 
 pre dvojsmernú komunikáciu  



• Knižnica v Assene je jednou z najmodernejších HiTech knižníc 
Holandsku a je vybavená:  

– TV štúdiom využívaným pre nahrávanie kultúrnych programov 
pre miestnu televíziu (napr.: Kolkende Taal)  

– multi dotykovou obrazovkou a stenou dostupnou vo verejnom 
priestore v Holandsku používanou pre výchovné účely, ako: 
interaktívne IKT vzdelávanie so zameraním na to, ako surfovať 
bezpečne na internete a ako bezpečne využívať  sociálne médiá; 
aplikácie pre vzdelávanie; hry;  prezentácie podnikania;   

– dvoma dotykovými stolmi využívanými na: vyhľadávanie   
   informácií o knihách a o miestnej komunite; sledovanie  

kultúrnych programov vyrobených vo vlastnom televíznom 
štúdiu; vyhľadávanie informácií; hranie vzdelávacích hier, 
ktorých cieľom je motivovať mladých k učeniu; využitie  
vzdelávacích aplikácií vytvorených na základe potrieb škôl;  

– Sociálny spot vybavený s  iMac a iPad sa nachádza v ultra 
       modernom a inšpirujúcom prostredí, s využitím pre obchodné  
       a osobné účely: tvorba internetových stránok; strihanie videí; 

kurzy pre študentov ohľadne rizík v sociálnych médiách, atď.  
– miesta na prácu a štúdium, obe využívané študentmi na domáce 
        úlohy a projekty a tak isto aj dospelými.  

• Knižnica má bezplatné WiFi pripojenie a je otvorená počas celého  
         týždňa, včítane víkendov. 

Mestská knižnica v Assene  
Študijná návšteva a príklady 
dobrej praxe 



• Regionálny archív zastáva názor, že  výchova je jednou z hlavných  
úloh archívu. Výchova opierajúca sa o kultúrne dedičstvo ako o  
predmet intelektuálneho a duchovného rozvoja študentov.  

• Drentský regionálny archív vyvinul vzdelávacie programy, ktorých  
sa môžu študenti z celého Drentského regiónu viackrát zúčastniť  
počas ich školskej dochádzky. Týmto programom boli udelené   
viaceré významné medzinárodné ocenenia, preto holandské       
Ministerstvo kultúry financovalo minulé leto aktualizáciu  súčasných  
výchovných programov a hardvéru, ako aj vytvorenie niekoľkých 
nových a motivačných programov a aktivít zameraných na výchovu.   
Programy sú určené pre všetky úrovne vzdelávania, počnúc  
základným a stredným školstvom a končiac vzdelávaním dospelých. 
  
 

• TICS partneri boli zapojení do praktických workshopov a vzdelávacích 
aktivít, ako sú:  

– “Operácia Sigismund” čo je výchovná hra založená na inter-  
disciplinárnom prístupe a atraktívnom spôsobe  učenia sa  
viacerých učebných predmetov ako je dejepis, zemepis,  
matematika, chémia, fyzika a iné;  

– iPhone hra “Historické trasy”; 

– archívne filmy “Škola v minulosti” a “TT moto GP”. 

Regionálny archív  
Študijná návšteva, workshopy  
a príklady dobrej praxe 
practices examples 


