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Záverečná konferencia projektu TICS, ktorú organizoval partner  ITG v júni  
2017 sa konala v priestoroch  Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE) 
/Nadácia pôsobenia proti vylúčeniu/, jednej z najväčších súkromných 
francúzskych nadácií, ktorá sa intenzívne zapíja do projektov činnosti v 
prospech mladých znevýhodnených ľudí, nezamestnaných alebo 
rekvalifikujúcich sa, ako aj v oblasti školského a odborného vzdelávania. 
 
Počas záverečnej konferencie, na ktorej sa zúčastnili mnohí zástupcovia 
projektu TICS ako aj účastníci pochádzajúci z rôznych odvetví, boli podrobne 
predstavené výsledky projektu TICS. Zástupcovia nadácie FACE mali 
možnosť predstaviť svoje trvalo udržateľné činnosti v prospech mladých 
ľudí, so zámerom podporiť ich vo vzdelávaní v rozvoji ich osobnosti , 
správania a sebadôvery. 
 
Táto konferencia, bohatá na zdieľanie skúseností, otázky a odpovede, 
poskytujúca čas na formálnu a neformálnu výmenu informácií, bola veľkým 
podujatím zavŕšenia projektu FACE,  hlavne preto, lebo partneri projektu 
TICS boli schopní prezentovať a podeliť sa o svoje výsledky, v rámci, ktorý je 
otvorený európskym prioritám, s využitím priestorov a podpory nadácie 
FACE. 

7. projektové stretnutie  a z áverečná konferencia v Paríži,  6. a 7. júna 2017 

  
 

 

Hlavným cieľom konferencie bolo predstaviť pomôcky vyvinuté v rámci projektu 
TICS všetkým účastníkom.  Partneri sa tiež podelili o výsledky projektu: 

1- O1 – Štúdia o digitálnych praktikách v Európe 
2- O2  –  Súbor pomôcok "Mladý digitál"– pochopenie rizík 
3- O3 – Využívanie IKT vo vzdelávaní 
4- O4 – Súbor nástrojov – Podpora praktík 
5- O5 – Virtuálne spoločenstvo a internetová stránka 
6- O6 – Súbor pedagogických pomôcok TICS 

 
 Nástroje a produkty TICS: 

 

                                               
 

 Pokračovanie:  
 

Táto konferencia nebola ukončením projektu TICS, bola skôr ďalšou etapou k 
širšiemu vysielaniu informácií v Európe, et cez dodatočné možnosti činností, ktoré 
sa budú realizovať v najbližších mesiacoch (využitie vyvinutých pomôcok na 
miestnej a národnej úrovni, ich ďalší rozvoj v iných projektoch,...). 
 
 

 

 

 

 

 

Program záverečnej konferencie v Paríži 

pratiques! 
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Sme na webe! 

Viac informácií získate 

na 

www.ticsproject.com 

 

 

 

https://www.facebo

ok.com/ticsproject 
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použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente.. 

Každý národný partner 

môže poskytnúť viac 

informácií o projekte 

TICS: 

 

 

 

Instituto De Soldadura E 
Qualidade (Portugalsko) -
 www.isq.pt 
 
Agentúra RRI (Slovensko) - 
www.2ri.sk 
 
ITG CONSEIL (Francúzsko) - 
www.itg.fr 
 

Quarter Mediation 
(Holandsko)-
 www.quartermediation.eu  
  

 

Institut Corse de Formation 
et Recherche en Travail 
Social (Francúzsko) 
http://ifrtscorse.eu/ 
 

Civiform societa 
cooperativa sociale 
 (Taliansko) -
www.civiform.it 
 

Le Centre d'Information et 
d'Education Populaire  
(Belgicko) - www.ciep.be 

 

 

                                              

                                   

Hostiteľská organizácia, nadácia FACE, predstavila viacero činností, ktoré 
ponúka cieľovým skupinám (mladých ľudí): 
 

 Nadácia FACE : činnosti vykonávané nadáciou v boji proti 
predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a s cieľom 
lepšieho uplatnenia na trhu práce  – projekt TV Face à 
l’emploi  (od nadácie k zamestnaniu) a iné projekty… 

 

http://www.cv-video.fr/  
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