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Správa z pracovného stretnutia ku projektu 

Axess v Aténach 

 

V polovici decembra 2018 som zastupovala ÚMC na stretnutí 7 partnerov 

v Aténach, kde sme rokovali v priestoroch EEO group (www.eeοgroup.gr). Stretli sa 

tam zástupcovia z Talianska, Belgicka, Španielska, Grécka, Rumunska, Macedónska 

a Slovenska. Konkrétnejšie o partneroch projektu nájdete tu v angličtine: 

http://www.axesslearning.eu/partners_sk.php?lang=SK. Na stručný preklad môžete 

použiť Google translate, ktorý sa rokmi naozaj zlepšil a už som aj ja prestala smiať 

na vtipoch o tomto nástroji spoločnosti Google. Naozaj klobúk dolu. Dovolím si vám 

odporučiť ho používať, i keď stále nejde o dokonalosť.  

Všetci partneri spolu pracujú na platforme www.axesslearning.eu, kde budú 

prístupné bezplatné online školenia tématicky zrhnuté do 10 modulov. Témy 

a konkrétnejše informácie uvádzam nižšie. Momentálne sú všetky školenia 

preložené do 7 jazykov. Ide o powerpoint prezentácie, ktoré si môžete prehrať 

a prezerať kedykoľvek a kdekoľvek pokiaľ budete pripojení na internet. Kurzy sa 

zameriavajú na zlepšenie našich digitálnych zručností a lepšiu orientáciu 

a používanie digitálnych sietí, aplikácií a prístrojov – počítačov, smartfónov, 

tabletov, atď. Keďže som všetky preložila, môžem potvrdiť, že tam nájdete 

informácie, ktoré sa vám naozaj hodia v každodennom živote, ale sú tam aj témy, 

ktoré vás prinútia sa zastaviť a zamyslieť nad svojím správaním v digitálnom 

prostredí. Dozviete sa ako byť v bezpečí v online svete, ako využiť smartfón do 

maxima a čo pre nás – ženy ponúka Európska únia. Ainova (partner a líder tohto 

projektu) upravila text prezentácií, aby sa mohli nahrať na platformu 

www.axesslearning.eu. Pod záložkou Training už môžete prehliadať obsah školení 

v angličtine. Plán je do konca januára nahrať ostatné jazykové verzie, dokonca aj 

s audio verziou – teda skvelá príležitosť pre nevidiacich a slabozrakých. Ďalej tu 

nájdete aj ďalšie materiály ku štúdiu, konkrétne prípadové štúdie, videá, fiš- 

informačný list so skrátenou osnovou, definíciami a stručnými informáciami ku 

danej téme. 

Od februára do konca júna budeme túto platformu organizovane testovať 

v sieti ÚMC. Zaviazali sme dodať 100 dotazníkov spätnej väzby, aby sa prípadne 

mohli školenia upraviť a doplniť. Ide o najväčší podiel, keďže my sme cieľová 

skupina a máme príležitosť doladiť obsah školení i poskytnúť náš jedinečný pohľad. 

Teším sa na toto obdobie, kedy budeme viac spolu komunikovať v záujme splnenia 

tejto projektovej úlohy. Testovacie školenia budú prebiehať online, ale aj osobne 

vo vybraných MC. PhDr. Zuzana Štefániková z Ainova ponúkla možnosť realizácie 

http://www.eeοgroup.gr/
http://www.axesslearning.eu/partners_sk.php?lang=SK
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školenia “Príprava a riadenie projektov” – spracovanie konkrétnych výziev. 

O všetkom budem včas informovať.   

ÚMC po dobrej spolupráci bude môcť nadviazať na ďalšiu spoluprácu 

s partnermi resp. prevziať vedenie pokračovania tohto projektu, keďže EÚ 

podporuje digitálne vzdelávanie, ktoré láme jazykové, miestne, časové aj kultúrne 

bariéry. Pretože pokiaľ má ktokoľvek vôľu, prístup k počítaču/tabletu s internetom, 

môže sa zdarma vzdelávať. 

Katarína Scott – projektový koordinátor za ÚMC 

 

 

KONEČNÉ VERZIE BEZPLATYCH ONLINE KURZOV 

 

1. Identifikácia problému: ako rozpoznať pravý problém. Definovať okolnosti, 

súvislosti a cieľ. 

 

 Pochopenie súvislostí a definícia riešenia problému 

 Schopnosť určiť základné problémy v digitálnom prostredí 

 Schopnosť vyriešiť problém v digitálnom prostredí a byť efektívny užívateľ 

Cieľom tohto modulu je vysvetliť účastníkom, čo znamená riešiť problémy vo 

všeobecnosti a v digitálnom prostredí, ako rozpoznať najbežnejšie technické problémy a 

ich možné riešenia. Toto by mohlo zlepšiť počítačové zručnosti účastníkov. V záujme 

dosiahnutia tohto cieľa je kurz rozdelený do dvoch štruktúrovaných častí. Prvá časť 

vysvetľuje, ako treba rozumieť výrazom „riešenie problému“ a  tiež definuje vedomostné 

úrovne užívateľských zručností v digitálnom prostredí. Táto časť upriamuje pozornosť aj na 

najčastejšie problémy, pred ktoré sú postavení užívatelia v digitálnom prostredí. Druhá 

časť je zameraná na spôsoby ako vyriešiť širokú škálu problémov pomocou digitálnych 

zručností. Keď ľudia narazia na problém v prostredí bohatom na techniku, často je pre nich 

ťažké alebo komplikované vyriešiť. V tomto kurze poslucháči porozumejú a naučia sa riešiť 

tento typ problémov. Po tomto kurze si poslucháči zlepšia zručnosti ako rozpoznať, 

pochopiť a vyriešiť technické problémy. 

 

2. Plán aktivít a manažment projektu 

Na konci kurzu budete: 

1. rozumieť významu slov: projekt, manažment projektu a plán aktivít v projekte 

2. schopní rozoznať fázy projektového cyklu 

3. schopní implementovať fázy projektového cyklu vlastného projektu 

4. schopní zostaviť plán aktivít v projekte a implementovať ho v projekte 
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5. chápať význam plánovania aktivít v projekte 

Kurz poskytuje informácie, ktoré sú dôležité vo vzťahu k manažmentu projektu, 

projektovému cyklu a plánovaniu aktivít.1.časť poskytuje úvod do manažmentu projektu a 

plánovania aktivít. Uvádza všeobecné informácie a definície. 2.časť informuje o 

projektovom cykle a jednotlivých fázach tohto cyklu. 3.časť poskytuje informácie o 

efektívnom plánovaní aktivít projektu a o dôležitosti a prínosoch harmonogramu aktivít pre 

projekt. 

 

3. Kreatívne využitie digitálnych technológií 

Po ukončení tohto kurzu budete schopní: 

1. Pochopiť hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú ľudskú schopnosť efektívne a nezávisle 

využiť vo svoj prospech   IT a ich nástroje a používať rôzne zdroje na rozvoj 

vlastných vedomostí v oblasti IT 

2. Používať základné princípy dizajnu a samostatne využiť rôzne nástroje na 

vytvorenie jednoduchej web stránky, textových a obrázkových promo materiálov 

ako sú napríklad plagáty, letáky, slovné oblaky, myšlienkové mapy, atď. 

3. Využívať hlavné online marketingové nástroje na základnej úrovni 

Tento modul by vám mal pomôcť posilniť vašu kreatívnu stránku a vybaviť vás 

súborom základných a praktických nástrojov, ktorými môžete začať tvoriť astavať na nich. 

Prvá časť ponúka informácie o kľúčových stránkach, ktoré ovplyvňujú váš úspech pri 

kreatívnom používaní IT nástrojov. Druhá časť ozrejmuje niekoľko nástrojov, s ktorými 

môžete začať tvoriť a meniť vaše nápady na realitu. Poslednú, tretiu časť ponúka pohľad 

na najdôležitejšie stránky online marketingu. 

4. Práca s informáciami 

Po ukončení tohto kurzu získate schopnosť: 

1.vykonávať online prieskum a hodnotiť informácie z internetu 

2.porozumieť sile informácií 

V tomto kurze nájdete niekoľko zaujímavých nápadov ako prezerať, hľadať a filtrovať 

dáta na internete, ako aj nejaké tipy ako využiť internet čo najlepšie. 

5. Digitálne zručnosti 

Po ukončení tohto modulu získate: 

1.Schopnosť  používať smartfóny  

2.Orientáciu v digitálnom prostredí 

V tomto kurze nájdete základné informácie o digitálnych zručnostiach a hlavne sa 

naučíte, ako čo najlepšie využiť smartfóny. Nájdete tu aj niektoré poznatky o digitálnej 

komunikácii a digitálnom obsahu, ktoré sú užitočné pre komunikáciu prostredníctvom 

digitálneho obsahu. 

6. Interakcia prostredníctvom digitálnych technológií 

Na konci tohto modulu získate: 
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1. Prijateľné využívanie online zdrojov 

2. Schopnosť rozpoznať hrozby na internete 

3. Znalosti o zdieľaní prostredníctvom digitálnych technológií 

V tomto kurze predstavíme koncept netikety na internete a jeho pravidlá. V druhej 

časti predstavíme niekoľko tipov a odporúčaní na ochranu vašich zariadení a napokon v 

poslednej časti budeme skúmať niektoré zaujímavé možnosti zdieľania založené na 

digitálnych riešeniach. 

 

7. Zamestnanosť, samostatná zárobková činnosť a podnikanie 

Vzdelávacie výstupy: 

 rozvíjať vedomosti o podnikaní a možnostiach podnikateľa 

 poznať dôležitosť sociálneho podnikania a kto sú chýbajúci podnikatelia 

 byť schopný identifikovať príležitosti, ktoré poskytuje EÚ pre podnikanie a 

samostatnú zárobkovú schopnosť 

 rozvíjať základné znalosti o Európskom sociálnom fonde (ESF) 

Cieľom tohto kurzuje priblížiť všeobecný koncept EÚ zameraný na financovania a 

podporu samo-zamestnania. Poskytuje tiež prehľad programov EÚ centrálne riadených 

Európskou komisiouna podporu podnikaniaa spôsoby prístupu k programom a projektom 

podporeným z ESF. 

8. Pracovné príležitosti nasociálnych sieťach 

Vzdelávacie výstupy: 

 Naučte sa, ako napísať efektívny životopis 

 Poznať rozdiel medzi sociálnymi médiami a sociálnou sieťou 

 Poznať hlavné sociálne siete a byť schopný vytvoriť si účet 

 Rozvíjať základné pochopenie verejných funkcií sociálnych médií 

Cieľom kurzuje rozvinúťschopnosť písať proaktívne opisy v CV a hľadať príležitosti 

na trhu práce. Ďalej ukazuje kľúčové aspekty digitálneho hľadania zamestnania: 

bezprostrednosť komunikácie, identifikácia pracovných zdrojov, profilovanie zručností a 

kompetencií. 

9. Vzdelávaním k udržateľnému rozvoju 

Vzdelávacie výstupy: 

1. prijatie zodpovednostiza svoj podiel na udržateľnom rozvoji planéty, 

rozvíjaniezodpovedného postojaapodporovanieudržateľnéhoživotnéhoštýlu 

2. získanie online informácií oudržateľnom správaní ľudí, napr. omanažmente 

odpadov, ouhlíkovej stope 

3.  uvedomenie si toho, že väčšina budúcich pracovných pozícií bude postavená na 

automatizácii a bude vyžadovať digitálne zručnosti 
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Cieľom kurzu je poskytnúť informácie o tom, ako sa ekonomický rast a sociálny 

progres môžu vyvíjať zároveň s dôslednou ochranou životného prostredia.V prvej časti sú 

zadefinované hlavné črty udržateľného rozvoja.Ďalej sú preberané spôsoby, ako môže byť 

dosiahnutý udržateľný rozvoj v budúcnostina konkrétnych príkladoch udržateľného 

správania občanov zverejneného na internete. Zdá sa, že inovatívnaa inteligentná 

produkcia posilní udržateľný rozvoj. Automatizovaná výroba si vyžaduje zvýšené digitálne 

zručnosti zamestnancov/obyvateľov. Preto je dôležité rozvíjať a posilňovať digitálne 

zručnosti využívaním rôznych on-line nástrojov. 

 

10.  Zvyšovanie povedomia o otvorenej vláde 

Vzdelávacie výstupy: 

 Pochopiť vývoj koncepcie transparentnej, participatívnej a spolupracujúcej 

spoločnosti, zlepšiť schopnosť občana zúčastňovať sa na legislatívnych 

konaniach. 

 Uvedomiť si, že základné digitálne zručnosti sú nevyhnutné na to, aby sme 

mohli žiť, pracovať, učiť sa a zúčastňovať sa na živote modernej spoločnosti 

 Oboznámiť sa s rôznymi možnosťami, ako sa sám/sama vzdelávať-s pomocou 

MOOC-hromadné otvorené online kurzy(Massive Open Online Courses)aOER–

otvorené zdroje vzdelávania(Open Education Resources) 

Tento kurz predstavuje koncept otvorenej vlády ako predpoklad modernej 

demokracie. Otvorenosť vlády dáva šancu občanom zúčastňovať sa na tvorbe politiky a pre 

vládu vytvára príležitosťbudovať si dôveru občanov. Tradičné spôsoby interakcie s vládou 

sa menia vďaka zavedeniu moderných technológií. Používanie IKT môže podporiť sociálne 

začlenenie, aletozávisí od rozšírenia technológií a digitálnej gramotnosti. Vzhľadom na to, 

že dnešný svet je čoraz digitálnejší -digitálna gramotnosť je predpokladom lepšej 

zamestnanosti, vzdelávania, občianskej angažovanosti, využívania voľného času a zábavy, 

je dôležité zabezpečiť rovnaký prístup k IKT, ako aj k digitálnym zručnostiam. Podľa 

rozhodnutia OSN je potrebné podporovať ľudské práva aj pomocouinternetu. Digitálne 

zručnosti sú taktiež dobrým východiskovým bodom pre celoživotné vzdelávanie –buď 

pomocouotvorenýchvzdelávacíchzdrojovalebo absolvovaním otvoreného kurzu, napríklad na 

jednejz popredných amerických univerzít, ktoré sú prístupné pre verejnosťa ktoré sa 

nazývajú MOOC –hromadné otvorené online kurzy. 


