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I. Úvod. 

              Vplyv projektu a udržateľnosť výsledkov 

 

Na tomto zasadnutí sa budeme odvolávať na vaše projektové nápady, ktoré boli 

vypracované počas tohto školenia. Budete pracovať v projektových skupinách a 

prezentovať výsledky svojej práce.   

Pomôže vám príklad konkrétneho projektu Erasmus+ "Train The Trainer of Immigrants". 
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II. Projekt Erasmus+ "Train The Trainer of Immigrants" (zo záverečnej správy) 

Odôvodnenie: Prečo ste sa uchádzali o tento projekt? Aké potreby projekt rieši? 
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VPLYV 

Aký bol vplyv projektu na účastníkov, zúčastnené organizácie, cieľové skupiny a 

zainteresované strany? 

Vplyv na účastníkov projektu (priama cieľová skupina pedagógov dospelých pracujúcich s 

prisťahovalcami a utečencami): 

- začať používať vyvinuté nástroje programu TTT-I, materiály a platformu Cyber Cafe, vo svojej 

vzdelávacej práci s imigrantmi a utečencami. 

Vplyv na zúčastnené organizácie: 

- Inovatívne nástroje projektu - program TTT-I, materiály a platforma Cyber Café sa budú 

používať vo všetkých partnerských organizáciách projektu, ktoré pracujú priamo s migrantmi, 

pretože tento nový a inovatívny vzdelávací vzorec zameraný na uľahčenie neformálneho 

vzdelávania migrantov a inšpirovaný vysokými štandardmi kvality neformálneho vzdelávania 

pomôže poskytovať účinnejšie a proimigrantské programy podporujúce proces integrácie do 

hostiteľskej spoločnosti. 

- Databázu dobrovoľníkov, dobre vyškolených podľa nového metodického prístupu a 

pripravených pracovať s prisťahovalcami a utečencami v oblasti vzdelávania, pripravených 

vycestovať do inej krajiny, aby podporili aktivity partnerských organizácií projektu, budú využívať 

všetky partnerské organizácie na organizovanie dobrovoľníckych aktivít pre svoje cieľové 

skupiny prisťahovalcov. 

- V prípade španielskeho partnera, ktorý je výskumným inštitútom a poskytovateľom odbornej 

prípravy vrátane odbornej prípravy pre pedagógov pracujúcich v oblasti multikulturalizmu, sa 

výsledky projektu využijú ako zdroj informácií pre pedagógov pracujúcich v oblasti 

multikulturalizmu. 

  

- V prípade poľského partnera FAM bol kurz vytvorený v rámci projektu "TTT-I. Train The Trainer 

of Immigrants Course" bude ponúknutý európskym pedagógom ako súčasť vzdelávacej ponuky 

FAM. 

Vplyv na nepriame cieľové skupiny - prisťahovalcov a utečencov: 

- Program, metódy a prístupy vyvinuté v rámci projektu pomôžu utečencom a prisťahovalcom, 

ktorí navštevujú jazykové kurzy nepravidelne a tradičné metódy výučby jazykov im už 

nevyhovujú, zúčastniť sa na nových vzdelávacích možnostiach, ktoré ich nevylučujú z ďalšieho 

vzdelávania. 
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Metódy vyvinuté v tomto projekte sú ideálne pre cieľovú skupinu migrantov, pretože umožňujú 

osvojiť si jazyk a kultúru hostiteľskej krajiny neformálnym spôsobom, úlohou učiteľov a 

vychovávateľov je uľahčiť proces učenia sa jazyka vytvorením podmienok na učenie a pomôcť 

učiacim sa využiť všetky možné nástroje, aby bol proces učenia sa primeraný ich schopnostiam. 

Vplyv na príslušné zainteresované strany: 

- Prístup k nástrojom TTT-I: program a materiály sa budú využívať vo vzdelávacej praxi 

európskych organizácií pracujúcich s prisťahovalcami; 

 

Opíšte, aký vplyv mal projekt na miestnej, regionálnej, európskej a/alebo medzinárodnej 

úrovni. Uveďte kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele. 

miestna úroveň 

Inovatívne nástroje projektu - program, materiály a platforma TTT-I - sa budú používať vo 

všetkých partnerských organizáciách projektu, ktoré pracujú priamo s migrantmi. Okrem toho v 

prípade španielskeho partnera, ktorý je výskumným inštitútom a poskytovateľom odbornej 

prípravy vrátane odbornej prípravy pre pedagógov pracujúcich v oblasti multikulturalizmu, budú 

výsledky projektu použité vo vzdelávacích materiáloch a nových možnostiach odbornej prípravy 

pre ich pedagógov pracujúcich v oblasti multikulturalizmu. 

Národná a európska úroveň 

- prístup k nástrojom TTT-I: program a materiály sa budú využívať vo vzdelávacej praxi 

európskych organizácií pracujúcich s prisťahovalcami; 

- databázu dobrovoľníkov, dobre vyškolených podľa nového metodického prístupu a 

pripravených pracovať s prisťahovalcami a utečencami v oblasti vzdelávania, pripravených 

vycestovať do inej krajiny na podporu aktivít pre prisťahovalcov, môžu využívať všetky európske 

organizácie na organizovať dobrovoľnícku činnosť pre svoje cieľové skupiny prisťahovalcov po 

dohode s partnermi projektu a samotnými dobrovoľníkmi, ktorí o ňu majú záujem. 

- Kurz vytvorený v rámci realizácie projektu "TTT-I. Train The Trainer of Immigrants" bude 

ponúknutý európskym pedagógom v rámci vzdelávacej ponuky FAM. 

Kvantitatívne ukazovatele: 

4 priebežné hodnotiace správy o aktivitách projektu, vrátane: vývoja intelektuálneho výsledku, 

vzdelávacích aktivít, diseminačných podujatí. 

Vývoj konečného produktu podľa plánu a internetovej kaviarne. 

Kvalitatívne ukazovatele: 

výsledky hodnotenia v pravidelných správach 
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 Kvalita intelektuálneho produktu (IP) a jeho užitočnosť pre partnerov, používateľov a 

zainteresované strany sa hodnotila z hľadiska nasledujúcich aspektov: 

- Úroveň kvality IO; 

- Úroveň začlenenia OI jednotlivými partnermi; 

- úroveň prenosu OI externým zainteresovaným stranám; 

- identifikácia silných a slabých stránok produktu/výsledkov. 

prostredníctvom odpovede na otázku (položenú v online dotazníku) 

Ako by ste ohodnotili produkt na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená "nízka kvalita" a 5 zodpovedá 

"veľmi dobrej kvalite". 

 

Výsledky: 

Celkovo bolo hodnotenie vyjadrené pozitívne, pričom väčšina odpovedí sa pohybovala v 

rozmedzí od 4 do 5 bodov, čo bolo najvyššie hodnotenie. Hoci však boli materiály hodnotené 

veľmi dobre, niektoré pripomienky poukázali na možnosti zlepšenia materiálov aj ich aplikácie. 

Napríklad potreba preložiť materiály do národných jazykov, aby sa ľahšie aplikovali, a 

prezentácie, ktoré by mohli byť praktickejšie, aby ukázali, ako s materiálmi pracovať. 

Počas podujatí zameraných na šírenie informácií boli pripomienky účastníkov v prieskumoch 

obzvlášť cenné pre posúdenie užitočnosti materiálov pre zainteresované strany: 

"V budúcnosti navrhujem pripraviť a nacvičiť scénku, v ktorej by herci hrali utečencov a 

personál/služby, aby sme mohli poznatky uplatniť v praxi. 

OBSAH je absolútne geniálny. Slabým miestom je komunikácia, prezentácia. Dotazník a 

materiály by podľa môjho názoru mali byť v poľštine. Podľa môjho názoru je v čase písania tohto 

článku slabinou projektu absencia prekladu uvedeného. 

Veľmi pekne vám ďakujem. Pre nadáciu to bola veľká inšpirácia." 

 

 

Ako projekt prispel k najdôležitejším prioritám uvedeným v časti "Opis projektu"? 

HORIZONTÁLNE 

Program, metódy a prístupy vyvinuté v projekte pomôžu utečencom a prisťahovalcom, ktorí 

navštevujú jazykové kurzy nepravidelne kvôli každodenným problémom v bežnom živote, takže 

tradičné metódy výučby jazykov už nie sú vhodné, zúčastniť sa na nových možnostiach, ktoré im 
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poskytnú vzdelanie, ktoré ich nevylučuje z pokračovania v štúdiu. Metodika vyvinutá v tomto 

projekte bude vhodná pre cieľovú skupinu prisťahovalcov, pretože im umožňuje neformálnym 

spôsobom sa naučiť jazyk a kultúru hostiteľskej krajiny, úlohou učiteľov a pedagógov je uľahčiť 

proces učenia sa jazyka vytvorením podmienok na učenie a pomôcť učiacim sa využiť všetky 

možné nástroje, aby proces učenia zodpovedal ich schopnostiam a realite. 

VZDELÁVANIE DOSPELÝCH 

Inovatívne nástroje projektu - program TTT-I, materiály a kybernetická platforma sa budú 

využívať vo všetkých partnerských organizáciách projektu, ktoré pracujú priamo s migrantmi, 

pretože tento nový inovatívny vzdelávací vzorec zameraný na uľahčenie neformálneho 

vzdelávania migrantov, inšpirovaný vysokými štandardmi kvality neformálneho vzdelávania, 

pomôže poskytovať účinnejšie a proimigrantské programy na podporu procesu integrácie do 

hostiteľskej spoločnosti. 

Databázu dobrovoľníkov, dobre vyškolených podľa nového metodického prístupu a 

pripravených pracovať s prisťahovalcami a utečencami v oblasti vzdelávania, pripravených 

vycestovať do inej krajiny, aby podporili aktivity partnerských organizácií projektu, budú využívať 

všetky partnerské organizácie na organizovanie dobrovoľníckych aktivít pre svoje cieľové 

skupiny prisťahovalcov. 

ŠÍRENIE A VYUŽÍVANIE VÝSLEDKOV. UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV 

Opíšte, ktorým cieľovým skupinám boli určené činnosti zamerané na šírenie výsledkov 

projektu v rámci vášho partnerstva a mimo neho. Uveďte cieľovú skupinu, najmä na 

miestnej/regionálnej/národnej/európskej/medzinárodnej úrovni, a zdôvodnite svoj výber. 

Skupiny, na ktoré sa partnerstvo zameralo pri šírení výsledkov projektu, boli najmä dospelí. 

Konkrétne počas osobnej odbornej prípravy to boli pedagógovia z partnerských organizácií, ktorí 

pracujú s migrantmi a/alebo na integrácii migrantov a utečencov do hostiteľskej spoločnosti. 

Väčšinou išlo o odborníkov z praxe a dobrovoľníkov v oblasti sociálnej integrácie migrantov a 

utečencov. 

Konkrétnejšie, na miestnej, regionálnej a národnej úrovni sa každá organizácia zameriavala na 

rôzne skupiny ľudí. Je to preto, že každá krajina poskytuje prisťahovalcom iné zariadenia, ľudia 

majú iné vzdelanie a ich potreby sa líšia. Napriek tomu boli všetky v tejto oblasti nejakým 

spôsobom aktívne. 

Partnerstvo oslovilo širšiu skupinu prostredníctvom sociálnych médií, najmä Facebooku. Táto 

aktivita je uplatniteľná na úrovni EÚ, keďže každý partner šíril materiály a informácie o projekte 

na svojich osobných účtoch, ktoré sledujú ľudia z rôznych krajín a cieľových skupín. 
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Opíšte, prosím, typ činností šírenia informácií vykonávaných v rámci partnerstva a použité 

kanály. Uveďte aj informácie o získanej spätnej väzbe. 

Každý partner šíril projekt, produkty a materiály online aj offline. Prostredníctvom sociálnych 

médií každá organizácia zverejnila fotografie, články a informácie o projekte. Zdieľali sme 

skupinové fotografie z medzinárodných stretnutí a školení, ktoré sa konali online aj osobne, aby 

sme informovali naše cieľové skupiny a udržiavali ich v aktuálnom stave. Okrem toho každý 

partner umiestnil logo a opis projektu na svoje webové stránky v angličtine a v národnom jazyku. 

Okrem samostatných účtov na Facebooku patriacich každému partnerovi sme udržiavali aj 

spoločný účet vytvorený špeciálne pre projekt, ktorý nájdete tu: 

https://www.facebook.com/Train-The-language-Trainer-of-Immigrants-TTT-I-

110763691267490/,  

kde sme zverejňovali najmä aktuálne informácie o projekte. 

Ďalšou diseminačnou aktivitou, ktorú treba spomenúť, je článok, ktorý bol napísaný v gréckom 

časopise počas nášho školenia v Grécku. Miestny elektronický časopis sa spojil s partnermi z 

Lesbosu a napísal článok o projekte. Uverejnil aj krátky rozhovor s jedným z členov tímu. Celý 

článok vrátane rozhovoru nájdete len v gréčtine tu: 

https://www.stonisi.gr/post/17880/apo-to-trayma-ths-prosfygias-sthn-agaph-gia-th-morfwsh-

synenteyksi?fbclid=IwAR1QOjR92L37M013mxCuEhJ3xZcYgaX6yKqIJYXD2hBAKE9MyPD52AQI1

EU#.YMriXJTGY8g.facebook 

V súlade s offline aktivitami každá organizácia šírila projekt na miestnej úrovni prostredníctvom 

"multiplikačných podujatí". Napriek obmedzeniam súvisiacim so systémom Covid, ktorým 

niektoré krajiny čelili, sme boli schopní úspešne naplánovať naše podujatia. V niektorých 

prípadoch sa podujatia realizovali v rámci stretnutí/školení v rámci iných projektov a v iných 

samostatne. Účastníci mali záujem o projekt a nahraný vzdelávací obsah. Kládli otázky o 

výsledkoch a o tom, ako sa môžu zaregistrovať na platforme. 

Pred ukončením projektu partnerstvo zorganizovalo online podujatie prostredníctvom zoomu, 

aby zverejnilo projekt a informovalo účastníkov o kybernetickej kaviarni. Účastníci mali k 

podujatiu otvorený prístup prostredníctvom odkazu, ktorý bol rozposlaný partnerským 

organizáciám a ktorý bol zverejnený na Facebooku pre všetkých záujemcov. Počas 

dvojhodinového stretnutia sme diskutovali o projekte, každý partner predstavil svoju prácu a 

predstavil hlavný výsledok projektu - kybernetickú kaviareň. Záujemcovia mohli okamžite 

požiadať o prístup k platforme alebo si ju najprv pozrieť a potom nás kontaktovať. Vo 

všeobecnosti sa účastníci zaujímali o výsledky projektu, chceli sa dozvedieť viac a získať prístup 

k materiálom. 
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Program Erasmus+ podporuje otvorený prístup ku všetkým materiálom vytvoreným v rámci 

projektu. Ak váš projekt viedol k hmatateľným výstupom/výsledkom duševnej práce, opíšte, 

či a ako bol podporovaný otvorený prístup. Ak boli na používanie licencií otvoreného prístupu 

uvalené obmedzenia, uveďte dôvody, rozsah a povahu týchto obmedzení. 

Počas projektu každý partner v projekte pracoval priebežne na svojich vlastných témach a 

jednotkách. Hlavným výsledkom projektu, ktorý zabezpečuje udržateľnosť výsledkov, je Cyber 

Cafe - internetová kaviareň, platforma, ktorá obsahuje všetky materiály, ktoré vytvorili partneri. 

Platforma je súčasťou webovej stránky projektu, ktorú nájdete tu: 

http://trainthetrainerofmigrants.eu/. Materiály, ktoré sú súčasťou Cyber Cafe, sú rozdelené do 

štyroch modulov: 

"Vyučovanie a učenie sa jazykov", autor: Nadácia Ad Meritum (Poľsko) 

"Ako sa vyrovnať s traumou v triede", autor: Second Chance School of Mytilene (Grécko) 

"Uvedomenie si kultúrnych rozdielov v práci školiteľov s prisťahovalcami", autor: Active Citizens 

Partnership (Grécko) 

"Sociálno-ekonomické prostredie a multikultúrna mediácia v oblastiach kompetencií školiteľov", 

nadácia Universitat Jaume I-Empresa (Španielsko). 

Každý modul obsahuje päť jednotiek, pričom každá jednotka je balíkom štyroch súborov, ktoré 

sú pripravené na poskytnutie úplného školenia na danú tému a obsahujú: 

- Program školenia 

- scenár školenia (príručka pre školiteľa) školenia 

- Rozdávacie materiály pre účastníkov 

- Súbor cvičení na školenie. 

Okrem týchto materiálov poskytuje Cyber Cafe možnosť zverejňovať a vyhľadávať školiace 

materiály pomocou značiek. K dispozícii je aj virtuálne fórum na zvýšenie interakcie medzi 

účastníkmi a školiteľmi/lektormi. 

Prístup k materiálom je bezplatný a zaregistrovať sa môže ktokoľvek. Na prístup do Cyber Cafe 

však používatelia potrebujú osobné konto, ktoré si nemôžu vytvoriť sami. Musia kontaktovať 

projektový tím, aby sa zaregistrovali. Dôvodom, prečo prístup nie je otvorený, je veľké množstvo 

spamu a falošných účtov, ktoré preťažujú systém. 
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Opíšte, ako ste zabezpečili, že výsledky projektu budú naďalej dostupné a/alebo využívané 

inými subjektmi. 

Všetky výsledky projektu sú umiestnené na platforme Cyber Cafe a budú vždy dostupné online, 

keďže sú súčasťou webovej stránky. Kontaktný formulár 

(http://trainthetrainerofmigrants.eu/contacts/, vo vnútri webovej stránky, je vždy otvorený pre 

používateľov, ktorí môžu kontaktovať partnerstvo a požiadať o konto na bezplatný prístup k 

materiálom. Okrem potreby registrácie na platforme na prístup k materiálom sa partneri 

nerozhodli zaviesť iné obmedzenia. 

Opíšte, prosím, ako vidíte možnosť prenosu prístupu použitého v tomto projekte na iné 

projekty vo väčšom rozsahu a/alebo v inej oblasti. 

Projekt pokrýva širokú škálu tém týkajúcich sa jazykového vzdelávania, migrácie, traumy a 

hodnôt EÚ. Preto sa vytvorené materiály môžu použiť v mnohých prípadoch a v iných projektoch 

s podobnou tematikou. Napríklad prezentované metódy jazykového vzdelávania môžu byť 

mimoriadne užitočné v projektoch s alternatívnymi spôsobmi vzdelávania alebo dokonca v rámci 

osobného vzdelávania, kde školiteľ a účastníci hovoria iným jazykom. 

Dôležitou témou je aj fenomén migrácie. Materiály, ktoré pripravila ACP, sa dajú použiť v 

mnohých projektoch. Najmä organizácie ACP a SCSoM pravidelne spolupracujú a/alebo 

spolupracujú s organizáciami, ktoré pracujú s utečencami a migrantmi v Grécku. Celý materiál 

bol vytvorený, ale aj tento modul môže byť užitočný pre školiteľov, ktorí pracujú s týmito 

organizáciami. 

Trauma v triede môže byť mimoriadne užitočnou témou pre všetky projekty v školách a projekty 

zamerané na pedagógov. Môže pokryť veľký rozsah projektov a môže pomôcť pri riešení širokej 

škály udalostí a prípadov súvisiacich s traumou v triede. 

Pokiaľ ide o poslednú tému týkajúcu sa Európskej únie, je dôležité poznamenať, že ide o širokú, 

otvorenú tému, ktorú možno aplikovať na mnohé prípady a projekty. Vedomosti odovzdávané v 

rámci jednotiek tohto modulu pokrývajú mnohé aspekty v EÚ a jej hodnoty. 

Aké činnosti a výsledky budú pokračovať alebo sa udržia po skončení európskeho 

financovania? Ako budú zabezpečené zdroje potrebné na ich udržateľnosť? 

Všetky výsledky projektu sú umiestnené na platforme Cyber Cafe a budú vždy dostupné online, 

keďže sú súčasťou webovej stránky. Kontaktný formulár 

(http://trainthetrainerofmigrants.eu/contacts/, vo vnútri webovej stránky, je vždy otvorený pre 

používateľov, ktorí môžu kontaktovať partnerstvo a požiadať o konto, aby získali bezplatný 

prístup k materiálom. Okrem nutnosti registrácie na platforme na prístup k materiálom sa 

partneri nerozhodli zaviesť iné obmedzenia. Partneri používajú vytvorené materiály pri práci s 

migrantmi vo svojich organizáciách a pri školení školiteľov. 
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III. Cvičenia 

Cvičenie 1  

Pre koho je náš projekt určený? Priami a nepriami príjemcovia. 

Na aký problém reaguje náš projekt? 

Ako tento problém riešime prostredníctvom nášho projektu? 

Poznámky 
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Cvičenie 2  

Aký bude mať projekt vplyv na účastníkov, zúčastnené organizácie, cieľové skupiny a 
zainteresované strany? 

Aký vplyv bude mať projekt na miestnej, regionálnej, európskej a/alebo medzinárodnej úrovni. 
Uveďte kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele. 

Aké činnosti šírenia informácií sa budú vykonávať v rámci partnerstva a aké kanály sa na tento 
účel použijú. Akú spätnú väzbu očakávame?  

Program Erasmus+ podporuje otvorený prístup ku všetkým materiálom vytvoreným v rámci 
projektov. Budú výsledkom projektu hmatateľné výsledky - ak áno, aké výsledky? 

Ak sa plánuje zaviesť obmedzenia prístupu k používaniu otvorených licencií, aké sú na to dôvody, 
plánovaný rozsah a povaha takéhoto obmedzenia. 

Ako zabezpečíme, aby výsledky projektu boli naďalej dostupné a využívané inými subjektmi.  

Ako si predstavujeme, že prístup použitý v tomto projekte bude prenosný na iné projekty vo 
väčšom rozsahu a v inej oblasti. 

Poznámky 
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Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


