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Druhé projektové stretnutie projektu Erasmus + Security in ICT sa konalo
v partnerskej škole v Tortose, v Španielsku.
Našu školu na tomto stretnutí zastupovali a reprezentovali: p. RNDr. Elena Kravcová,
p. Mgr. Zuzan Marcinová a študenti: Laura Kundráková a Barborka Grekčová z 3.A, Daniel
Kukoľ a Sebastián Badura z 3.D, Richard Kosť a Tony Girman z 3.E
Naši študenti vystúpili s elektronickou prezentáciou na tému Internet banking a online
platby, českí študenti spracovali a prezentovali tému Sociálne siete a online komunikácie,
Portugalci diskutovali na tému Licencie, cloud a digitálny podpis, študenti z Litvy
vypracovali tému Bezpečnosť vo firmách, pracovné prostredie, firemné maily a komunikácie.
Poslední vystúpili so svojou prezentáciou španielski študenti, ktorí spracovali tému Sociálne
siete. Študenti svoje vedomosti prezentovali ako elektronické ppt prezentácie alebo aj vo
forme videí.
V medzinárodných pracovných skupinách študenti diskutovali, analyzovali, riešili
v rámci sociálneho inžinierstva konkrétny typ útoku – phishing a navrhovali spôsoby
prevencie. Výsledkom ich spoločnej práce boli bezpečnostné pravidlá pre študentské cvičné
firmy. Všetky výstupy sa zaznamenávali vo forme videí a budú sprístupnené na Youtube
kanále projektu spolu s prezentáciami.
Komunikačným jazykom bola angličtina. Naši študenti úspešne a zodpovedne
reprezentovali našu školu nielen svojou prezentáciu o Internet bankingu, ale aj živou aktívnou
diskusiou na túto tému.
Niektorí študenti boli ubytovní v rodinách, a tak mohli lepšie spoznávať kultúru
a mentalitu hostiteľskej krajiny. Po práci v škole spoznávali krásy malého mestečka Tortosa
ako aj očarujúcu Barcelonu a jej monumentálne historické pamiatky ako La Sagrada família.
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Všetci účastníci projektového stretnutia absolvovali odbornú exkurziu v miestnej firme Olis
Faiges, malej továrni na výrobu olivového oleja. Okrem prehliadky budovy mali možnosť ochutnať
rôzne druhy oleja.

Spolupráca v medzinárodných tímoch bola obrovskou výzvou pre všetkých, priniesla
cennú životnú skúsenosť a nové priateľstvá.
Všetci sa tešíme na najbližšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v októbri v Litve.
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