TICS
Strategické partnerstvá vo výchove a vzdelávaní
Erasmus +
Spolupráca v oblasti inovácií v príkladov dobrej praxe
IKT v sociálno-výchovnom procese v boji proti predčasnému ukončeniu školskej
dochádzky
5. nadnárodné stretnutie
20. a 21. Apríla 2017, Bratislava - Slovensko

20. apríla 2017
09.30
10.00

Príchod účastníkov, privítanie (Agentúra RRI)

10.00

Hodnotenie/ (práca vedená partnerom ISQ)
 Výsledky hodnotenia 4. projektového stretnutia

10.10
10.10
11.40

11.40
12.30

12.30

Miesto rokovania: Hotel ECHO, Prešovská 346/39, 821 08 Bratislava

Výsledky pilotného overovania – Projektová internetová stránka
a virtuálne spoločenstvo dvojstrannej komunikácie a činnosti (prezentácia
každého partnera)
 Prezentácia národnej správy (CIVIFORM, IFRTS, RRI, ITG, každý
partner má k dispozícii 15 minút, očakáva sa PPT)
Výsledky pilotného overovania – Projektová internetová stránka
a virtuálne spoločenstvo dvojstrannej komunikácie a činnosti (prezentácia
každého partnera)
 Prezentácia národnej správy (CIEP, ISQ, QMED každý partner má
k dispozícii 15 minút, očakáva sa PPT). ISQ a CIEP zahrnú do
prezentácie aj krátky popis 1. diseminačného podujatia.
 Analýza odporúčaní na verziu 2
Obed v reštaurácii hotela NIVY

14.00
14.00
15.30

15.30

Príklady dobrej praxe + svedectvá a diskusia so subjektami zo
vzdelávacieho a sociálneho sektora v hostiteľskej krajine
Jozef Pauk – nadnárodný projekt Pédagogie de chantier
Jana Lednická – aktivity škôl na prevenciu predčasného ukončenia školskej
dochádzky
Andrej Janík – Gymnázium Matky Alexie (Bratislava) - využívanie IKT
v procese vzdelávania
Prestávka na kávu

16.00
1
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Strategické partnerstvá vo výchove a vzdelávaní
16.00
16.30
16.30
17.00
20.00

Prehľad súboru nástrojov pre mladých digitálov (práca vedená ISQ)
- diskusia o 2 verzii dokumentu (spätná väzba partnerov a doplnenia,
prehľad všetkých nástrojov, identifikácia pomôcok, ktoré sa budú prekladať
a umiestňovať na internetovej stránke, nasledovné kroky)
Prehľad o súbore Digitálne poradenstvo (práca vedená CIEP)
- diskusia o 2 verzii dokumentu (spätná väzba partnerov a doplnenia,
prehľad všetkých nástrojov, identifikácia pomôcok, ktoré sa budú prekladať
a umiestňovať na internetovej stránke, nasledovné kroky))
Večera v Bratislavskej reštaurácii, Námestie SNP 8 (staré mesto)
www.bratislavskarestauracia.sk

21. apríla 2017
09.30

Príchod účastníkov, privítanie (Agentúra RRI)

9.45
10.30

O6– Učebný materiál: IKT v sociálno-výchovnom procese v boji proti
predčasnému ukončeniu školskej dochádzky (práca vedená CIVIFORMOM)


10.30
11.00

Prezentácia programu a diskusia o príspevkoch/úlohách partnerov

11.30
12.10

Príprava záverečnej konferencie projektu (všetci partneri)
 Pripomenutie cieľov 2. diseminančného podujatia ( IFRTS)
 Zabezpečenie posledného stretnutia spojeného so záverečnou
konferenciou v Paríži ( ITG a všetci partneri)
Súhrn rozhodnutí a spracovanie “To Do List”
Otázky/odpovede
Príprava skypového a posledného stretnutia
“Rozprávaj mi o projekte TICS” – 5 minútové interview so všetkými
partnermi na kameru

12.10

Obed v reštaurácii hotela NIVY

11.00
11.30

13.30
13.30

Ukončenie stretnutia

Telefónne číslo:

KONTAKTY :
JANA:
00421/915-605-717
Gabriela: 00421/902-087-702
2
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