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Tretie projektové stretnutie projektu Erasmus + Security in ICT sa konalo v partnerskej škole
Moletu gimnázija, Jaunimo g. 5, Molėtai, v Litve.
Našu školu na tomto stretnutí zastupovalo 6 žiakov z tried 4. B, 4. E a 4. D. Menovite Nikoleta
Dobošová a Jakub Schön z 4. B, Bianka Krupeľáková, Richard Kosť a Veronika Tokarčíková zo 4.E
a Sebastián Badura zo 4. D triedy. Žiaci túto cestu absolvovali v spoločnosti profesorky Mgr. Zuzany
Marcinovej a RNDr. Eleny Kravcovej.
V úvodných prezentáciach žiaci predstavili svoje materské školy, mestá a krajiny. Naši žiaci vo
svojich ppt prezentáciach taktiež predstavili ostatným tímom našu Obchodnú akadémiu, Košice a krásy
Slovenska. Ďalšie dni pokračovali so svojou odbornou prezentáciou a v aktivitách, kvízoch, diskusiách,
hrách a workshopoch ohľadom tejto problematiky.
Obsahom tohto stretnutia bola Európska legislatíva a zákony v partnerských krajinách
v IKT bezpečnosti. Žiaci našej školy si v rámci tejto témy pripravili ppt prezentáciu „Internet
banking a online platba“. V prezentáciach sa pokračovalo španielskym tímom a ich témou „Online
komunikácia a sociálne siete“, portugalskou prezentáciou „Internet banking, elektronický podpis, dáta
a cloud, programové licencie“, českou prezentáciou „Sociálne siete a Instagram“ a prezentáciou
domáceho, litovského tímu „Bezpečnosť vo firmách a súkromných firmách – pracovné prostredie,
firemné maily a komunikácia“.
Výsledkom ich spoločnej práce bola mapa bezpečnostných pravidiel v IKT v krajinách EU,
zobrazujúca sa na interaktívnej mape online. Všetky výstupy sa zaznamenávali vo forme videí a budú
sprístupnené na Youtube kanále projektu spolu s prezentáciami.
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Litovskí partneri sa žiakom postarali o bohatý program v podobe prehliadky školy, mestečka
Moletai, mesta Vilnius, návštevy Múzea kozmonautiky a 3D prehliadky histórie mesta v informačnom
centre.
V meste Vilnius nám bola na Technickej univerzite zabezpečená odborná prednáška na tému
bezpečnosti IKT, diskusia a prehliadka technických priestorov.
Žiaci svojou účasťou na mobilite získali veľa osobných a odborných skúseností. Nadviazali
nové priateľstvá, hlavne s hosťujúcimi litovskými rodinami, ktoré sa o nich v rámci projektu starali.
Precvičili si svoje komunikačné zručnosti z anglického jazyka.
Všetci sa tešíme na najbližšie projektové stretnutie, ktoré sa uskutoční v marci v Portugalsku.
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