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Čo je OZ Synergic /
Mi a Synergic

Od roku 2015 je hlavným poslaním OZ FutuReg 
• podpora rozvoja duchovných hodnôt na južnom Slovensku, 
• zvyšovanie povedomia ľudských práv, 
• Vytváranie predpokladov pre rozvoj digitálnej gramotnosti, 
• Prednášková a publikačná činnosť
• Metodická činnosť v oblasti digitálnej osvety

Synergic je organizácia, ktorá už mnoho rokov presazuje
zavádzanie kritického myslenia, vzdelávania v oblasti IT a 
online bezpečnostných modelov na stredných školách. 
Kompetencie zákonných zástupcov organizácie sú vynikajúce v 
oblasti IT,  a pedagogiky, podieľa sa na tvorbe skupiny GDPR v 
KaranTéme, aktívne organizuje prednášky na túto tému v 
okresoch Bratislavy, Dunajskej Strede. Je zakladateľom portálu 
pre maďarské školy magyariskola.sk, povolaním je  inžinierom 
a web informatikom.
Naše najdôležitejšie činnosti sú v oblasti neformálneho 
vzdelávania, inovatívnej výchovy, vedy a výskumu. 

2015 óta az OZ FutuReg a fő küldetése
• a szellemi értékek fejlesztésének támogatása Dél-

Szlovákiában, az emberi jogi tudatosság növelése,
• wlőfeltételek megteremtése a digitális tudaosság felé
• fejlődéséhez, 
• Előadások és publikációk
• Módszertani tevékenység a digitális oktatás területén 

A Synergic PT olyan szervezet, mely a kritikus gondolkodás-
,digitális tudástár (digitalskills.sk) IKT alapú biztonságos oktatás
bevezetését és más online modellek jelenlétét szorgalmazza a 
felvidéki iskolákban. A szervezet jogi képviselőinek
kompetenciái IKT és pedagógia téren kiemelkedőek. A 
szervezet elnöke részt vett a KaranTéma GDPR - online 
platform csoportjának munkájában, a témában szervez
előadásokat diákoknak Pozsonyi és Dunaszerdahelyi járásban, 
a magyariskola.sk alapítója, informatikus.
Legfontosabb tevékenységeink a nem-formális oktatás, az 

innovatív képzés, a tudomány és a kutatás területén zajlanak. 



Projekt tapasztalatok
Skúsenosti s projektami

www.digitalskills.sk

• 2019 – Kultúrny festival

• 2019 - Citizen, born after 1989, what is your Europe 
like? 

• 2018 - Objectivity + Creativity = Successful Europe

• 2017-2019 - THE CROCUS PROJECT -
https://hetireland.org/programmes/crocus-
project/

• Skupina pedagógov, študentov, rodičov a 
odborníkov spojila svoje vedomosti a skúsenosti na 
neobvyklom on-line workshope, kde poukázali na 
najpálčivejšie problémy distančného vzdelávania v 
maďarských detí na Slovensku. Prvá KaranTéma
motivovala účastníkov k spoločnému hľadaniu
riešení. Viacerí z nich, najmä učitelia sa hneď po
skončení online workshopu

• pustili do online práce na základe dobrovoľníctva. V 
roku 2019 sme zahájili sériu workshopov v oblasti 
praktického vyučovania: Základy projektového 
managementu, granty.

www.digitalskills.sk

• Rendhagyó online alkotóműhelyen 
fogalmazta meg a szlovákiai magyar virtuális 
oktatás legégetőbb problémáit 
pedagógusok, diákok, szülők és szakemberek 
több mint ötvenfős csoportja a 
Synergic,Minority Kids részvtelével az FRDC 
vezetése. A tanárokatlbuzdította, többen 
már aktívan dolgoznak sok online probléma 
megoldásán,hogy otthonról is hatékonyan 
tanulhassanak a diákok. 

• 2019 - Kultúrfesztivál 2019 - Citizen, born
after 1989, what is your Europe like? 

• 2018 - Objectivity + Creativity = Successful

http://www.minoritykids.sk/
http://www.minoritykids.sk/


Aktivity
-Tevékenységek

• Projekty- Projektek

• www.digitalskills.sk

• www.minoritykids.sk

• Workshopy-Műhelymunkák

• Výskumy - Kutatások

• Blogy - Blogok

• Publikácia - Kiadványok

• Konferencie - Konferenciák

• Podujatia- Rendezvények

http://www.digitalskills.sk/
http://www.minoritykids.sk/


Naše ciele- Céljaink

Onlineporadenstvo-
Onlinetanácsadás

Informácie-
Információk

Pomoc-Segitség
Poradenstvo-
Tanácsadás

Online priestor-
Online tér

Networking -
Hálózatépités

Vzdelávanie -
Oktatás

Výchova-Nevelés

Publikácie-
Kiadványok

Komunita-Közösség



Aktuálne projekty v 2021
Jelenlegi projektjeink 2021-ben

1. KIDSAFEDU – cezhraničný projekt 
INTERREG SKHU



ČO JE DIGITALSKILLS?
CO JE DIGITALSKILLS?
www.kidsafedu.eu

www.kidsafedu.eu/digitalskills

Cieľom projektu je poskytnúť odbornú 
podporu vzdelávacím inštitúciám 
slovensko-maďarského cezhraničného 
regiónu západného pohraničia v oblasti IT, 
práva detí a bezpečných online 
vzdelávacích nástrojov. 

Hlavnými výstupmi inštitucionálnej 
spolupráce sú: 

• 1) štúdie, prieskumy a výskum o 
digitálnom detstve

• 2) digitálna platforma vedomostí s 
poradenstvom 

• 3) edukačné materiály v oblasti 
advokácie práv detí v online prostredí.

• www.kidsafedu.eu

• www.kidsafedu.eu/digitalskills

A projekt célja, hogy szakmai segítséget 
nyújtson a szlovák-magyar határ nyugatimenti
régiójának oktatási intézményeinek az 
informatika, a gyermekjogok és a biztonságos 
online oktatási eszközök terén. Az intézményi 
együttműködés fő eredményei a következők:

• 1) tanulmányok, felmérések és 
kutatások a digitális gyermekkorról 

• 2) digitális tudásplatform tanácsokkal 

• 3) oktatási anyagok a gyermekjogok 
online környezetben történő 
képviseletével kapcsolatban. 

http://www.kidsafedu.eu/
http://www.kidsafedu.eu/digitalskills
http://www.kidsafedu.eu/
http://www.kidsafedu.eu/digitalskills


O KIDSAFEDU 
A KIDSAFEDURÓL

• www.kidsafedu.eu
• Hlavnými indikátormi spolupráce sú: 

• 1.PRIESKUM (situačná analýza)

• 1 výskum

• 1 štúdia

• 1 škôl

• 2.UČEBNÉ OSNOVY

• 1 metodická príručka/ online 

• www.kidsafedu.eu

Az  együttműködés fő indikátorai: 

• 1.PRIESKUM (Helyzetelemzés)

• 1 cezhraničný výskum

• 1 CASE STUDY

• 1 iskola - felmérés

• 2.TANANYAGFEJLESZTÉS

• 1 módszertani tanterv / online

http://www.kidsafedu.eu/
http://www.kidsafedu.eu/


KIDSAFEDU II.
• www.kidsafedu.eu

• VÝMENA KNOW HOW

• DIGITÁLNA PLATFORMA

• Hackathon

• Weboldal

• Digitális adatbázis

TAPASZTALATCSERE

DIGITÁLIS TUDÁSTÁR

• Hackaton

• Webová stránka

• Digitálna databáza



KIDSAFEDU GALLERY
BESZELGETŐESTEK/ BESEDY
• 1. ÁRTATLAN SZÜLŐI POSZTOK?

• 2. INTERNETES BIZTONSÁG?

• Programovanie pre IT platformu ako súčasť webstránky 
www.kidsafedu.eu

• programovania softvéru,

http://www.kidsafedu.eu/


KONCEPT PLATFORMY

• Programovanie pre IT platformu ako súčasť webstránky www.kidsafedu.eu

• programovania softvéru,

• platforma umožňuje sťahovanie online materiálov 

• Obsahuje: archív vysielania

• Obsahuje kategórie a filtre,

• rozpis edukačných celkov 

• chatovacie okno 

• Vnútorný priestor pre návštevníkov. 

• Systém vyhľadávania cez kľúčové slová a kategórie

http://www.kidsafedu.eu/


Kategórie, filre, databáza- Kategóriák, filterek
adatbázis
• Kategóriák

• Események

• Hackaton

• Digitális tudástár

• Kategorie

• Podujatia

• Hackathon

• Digitálina platforma



DIGITALSKILLS
rozpis edukačných celkov 

Online biztonság

Education materials

platforma umožňuje

sťahovanie online materiálov 

Vnútorná platforma 

má prístup konferencii



Ďakujeme za pozornosť – Köszönjük a figyelmet
• FB https://www.facebook.com/ozsynergic

• www.minoritykids.sk

• A  rendezvényen nyújtott információk nem feltétlenül tükrözik az 
Európai Unió hivatalos álláspontját

http://www.minoritykids.sk/

