
Projekt INTO THE NET, Valencia, Spain (31.1.- 7.1. 2015) 

Všetko, čo odznie v nasledujúcich riadkoch budú moje ,,pouhé“ spomienky z projektu INTO THE 

NET, ktoré sa odohrali túto zimu v Španielsku. Predmetom projektu boli Informačné a komunikačné 

technológie s využitím v práci s mladými ľuďmi, čo môže byť pre niekoho veľkou výzvou. Avšak ja 

a Barney – môj druhý slovenský spoločník, sme sa na to spoločne podujali. Počas tuhej slovenskej 

zimy sme sa vybrali do slnečného Španielska, kde nás čakali oveľa príjemnejšie teploty. A tak sme si 

projekt mohli o to viac vychutnať.  

Našimi spoločníkmi boli účastníci z Chorvátska, Cyprusu, Nemecka a Rakúska. O rôznorodosti ľudí 

a mentalít sa teda nedalo pochybovať, 

čo navodilo o to zvedavejšie 

a napínavejšie rozhovory medzi nami. 

Naším komunikačným jazykom bola 

pravdaže angličtina, ale ako to už 

u slovanských národoch býva, krátky 

rozhovor po ,,hrvatsky“ nesmel chýbať.  

 

My sme tu však primárne prišli kvôli projektu a preto by som Vám chcela predstaviť to, čo sme za 

celý ten týždeň stihli. Sociálne siete, média a ich hrozby pre mladých ľudí sa pomaly začínajú stávať 

klišé témou, avšak my sme to mali obohatené skvelým programom a zaujímavými workshopmi. 

Pozreli sme sa na to cez oko mladých vo 

viacerých mládežníckych centrách, spravili 

sme niekoľko rozhovorov s teenagermi 

a pracovníkmi s mládežou. Skúsenosť iných 

ľudí ohľadom médií vám poskytne úplne iný 

pohľad na vec, navyše môžete porovnať 

španielsku mládež s tou našou. Napríklad 

v takom Španielsku sa mobilné aplikácie ako 



What´s up a Instagram stávajú oveľa používanejšie ako u nás populárny Facebook. Neskôr sme všetky 

materiály z rozhovorov spracovali a vytvorili sme krátky audio report. Zahrali sme sa tak na 

redaktorov rádia, upravili sme to do 

podoby rádiovej relácie s pesničkami 

a našimi vstupmi. 

Aby sme neostali len pri zvukovej 

podobe prevedenia, pustili sme sa aj do 

natáčania videí. A tu už každý mohol 

ukázať svoju kreativitu! Videá 

z mládežníckeho centra z umeleckými 

efektami alebo video o pristáti ufa boli 

naším výsledkom. Dokonca sme sa 

zahrali na Harryho Pottera a vďaka zelenej stene sme sa vžili do filmovej situácie boja s dementorom. 

Všetky tieto aktivity sme robili za účelom naučiť sa pracovať s programom, ktorý umožňuje 

spracovať materiály do audiovizuálnej podoby. A preto ViewPad Editor alebo SoundPad Editor sú 

nám už teraz dobre známe a môžeme ich využívať pri práci v našom okolí, či už školskom alebo 

pracovnom. 

 Návštevu cudzej krajiny určite organizujete aj za účelom 

spoznania novej kultúry a ani v tomto prípade to nebolo 

pre nás výnimkou. Tradičné jedlá ako Paela alebo Potage 

soup nesmeli chýbať, taktiež ako poobedné ,,siesty“.  

 

 

 

Aj keď bol vo Valencií práve najstudenší týždeň 

v roku, mladí ľudia a my s nimi sme si nedalli 

odoprieť večerné ,,fiesty“. A jednu takúto párty so 

záverečnou večerou sme mali aj posledný deň 

projektu spolu s organizátormi a všetkými 

účastníkmi. Takéto ukončenie projektu predsa 

nesmie chýbať na žiadnom projekte.  



A ešte aby som neobišla prekrásne mesto Valenicia, tak pár slov patrí aj jej. Prekrásne historické 

centrum, kanál rieky pretvorený na dlhý park s desiatkami futbalových ihrísk, jazierok, nezvyčajnej 

fauny, artistickým areálom alebo obrovskej sochy Gulivera, na ktorého ste sa mohli vyšplhať 

a šmyknúť sa odtiaľ, vytvárali atmosféru energického, živého mesta. Aby som nezabudla na to, že 

Valencia je prímorské mesto, boli 

sme sa aj vyslniť na pieskovú pláž, 

pozreli sme okruh Formuly 1 

a hľadali sme aj americký prístav, 

kde sa odohráva známa súťaž 

American´s Cup. Toto všetko sme 

stihli za jeden deň, nakoľko sme si 

požičali bicykle. Treba uznať, že 

napriek niekoľkým zablúdeniam sme 

prežili krásny slnečný deň.  

________________________________________________________________________________ 

 

Za tieto všetky zážitky Ti ďakujem Valencia, tak isto 

ako aj Projektu Into the Net a slovenskej organizácií 

SocietyStep za umožnenie! Vidíme sa na ďašiom 

Erasmus+ projekte!  

***THANK YOU !!! Podobne tak, ako to vyjadril náš 

španielsky vedúci programu vo všetkých jazykoch !   

 

Andrea Sobolová, Žilina, Slovakia 

________________________________________________________________________________ 

Trošku španielskeho slnka na záver....  

Na zorientovanie, kde 

sme to vlastne boli  


