
 

  

 
IKT v sociálno výchovnom poradenstve v boji proti 

predčasnému ukončeniu školskej dochádzky  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sme na internete! 

 

Viac informácií nájdete 

na: 

www.ticsproject.com 

 

 

 

 

 

https://www.facebo

ok.com/ticsproject 
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Každý partner môže poskytnúť viac informácií o projekte  TICS   

vo svojom národnom jazyku: 

 

 

 

Instituto De Soldadura E 
Qualidade (Portugalsko) -
 www.isq.pt 
 
Agentúra RRI (Slovensko) - 
www.2ri.sk 
 
ITG CONSEIL (Francúzsko) - 
www.itg.fr 
 

Quarter Mediation 
(Holandsko)-
 www.quartermediation.eu  
  

 

 

Institut Corse de Formation et 
Recherche en Travail Social ( 
Francúzsko) 
http://ifrtscorse.eu/ 
 

Civiform societa cooperativa 
sociale (Taliansko) -
www.civiform.it 

Le Centre d'Information et 
d'Education Populaire  
(Belgicko) - www.ciep.be 

 

 

                                              

2. nadnárodné stretnutie v  Bruseli, 29. februára a 1. marca 2016 

 

 

Partneri mali možnosť oboznámiť sa s príkladom dobrej praxe, nazvanom SAS 

(Služby opätovného začleňovania do školy), ktorý je akreditovaný  Federáciou 

Wallonie Bruxelles. Príklad dobrej praxe predstavil pán Maurice CORNIL  - riaditeľ 

SAS «Parenthèse = zátvorka».  

Organizácie SAS ponúkajú poradenstvo žiakom vo veku 13 až 16 rokov, u ktorých je 

riziko nedokončenia školy (záškoláctvo, kríza, predčasné odídenie). Pre žiaka je 

vytvorený individuálny plán, ktorý má podporiť jeho zodpovednosť a samostatnosť. 

Medzi hlavné činnosti patria workshopy realizované mimo zariadenie, ale s cieľom 

“opätovného začlenenia do školy” a “resocializácie”.  

SAS podnecujú “demokratickú” participáciu svojich klientov  (“voľné vyjadrovanie 

sa” a “rady”). 

Viac informácií o SAS Parentheses: http://www.sas-parenthese.be/ 

 

 

Partnerstvo spracováva zmapovanie stavu «Praktík a spotrebiteľského 
vnímania internetu» mladými ľuďmi. Tento prieskum sa zameriava na 
analyzovanie kvalitatívnych aspektov motivácie a osobných záujmov 
mladých.  Táto situačná správa umožní partnerom projektu TICS získať 
jasnú predstavu o problematike a ponuku konkrétnych odpovedí 
využívateľov. 
 

Iná intelektuálna produkcia analyzuje sociálno-výchovné využívanie 

Informačných a komunikačných technológií v sociálno-výchovnom 

sektore. V súčasnej dobe je nemožné myslieť na vedecké poznatky 

alebo akúkoľvek inú činnosť bežného života, ktoré by neboli spojené s 

IKT.  Tieto technológie sú súčasťou všetkého čo robíme; využívanie IKT 

pracovníkmi verejnej správy, v podnikoch, v domácnostiach a 

jednotlivcami generuje zmeny v našej spoločnosti a zaujíma dôležité 

miesto v kolektívnom a individuálnom živote. 

 

Preto organizácie vykonávajúce prevenciu pred predčasným 

ukončením školskej dochádzky a zaoberajúce sa profesijno-sociálnym 

začleňovaním mladých využívajú tieto IKT pri realizácii svojej činnosti, 

ako to prezentuje správa, ktorá opisuje situáciu v krajinách 

partnerstva. 

 

 

 

Prezentácia príkladu dobrej praxe! 
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