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1 
Projekt TICS  
sa zameriava na vytvorenie účin- 

ných metód určených pre odbor- 
ných pracovníkov vo výchove 

a vzdelávaní, sociálnych pracov- 

níkov, odborníkov na začleňovanie 

a všetkých tých, korí sa zaujímajú 
o sociálne otázky, predovšetkým 

o problematiku predčasného  
ukončenia školskej dochádzky 

a sociálne vylúčenie.  

Vychádzajúc z problematiky boja proti absenciám  
a predčasnému ukončeniu školskej dochádzky  bude 
sa projekt TICS  zaoberať otázkou aké je miesto,  
poradcov zameriavajúcich sa na sociálnu/  
profesijnú integráciu alebo mobilitu nezamestnaných  
v oblasti zamestnanosti, dostupnosti práv, zdravot-  
nej starostlivosti, ubytovania, občianskych práv 
alebo odborného vzdelávania. Vychádzame z faktu,  
že tieto dve polia, predtým samostatné, teda pole  
celoživotného vzdelávania a výchovy a pole  
sociálnych vecí sa v súčasnosti zbiehajú.  
 

Odborníci sa profesijnú orientáciu a sociálno-  
profesijné začleňovanie, sociálni pracovníci,  ako  
aj lektori pracujú s mladými ľuďmi, ktorých životná  
situácia je komplikovaná, pričom im pomáhajú  
učitelia alebo samotná rodina mladého človeka.  
 
Ak máte pracovať s mladými ľuďmi, je potrebné  
zaujímať sa o ich praktiky a pokúsiť sa pochopiť 
o čo ide. 
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Partnerstvo projektu  TICS ponúka odborným 
pracovníkom začleniť do ich praxe nový prístup, 
aby sa stretli a vypočuli si mladých ľudí, ktorých je 
teraz menej na ulici, zato viac prilepených na 
počítač.  
  
V kontexte výchovných a sociálnych intervencií ide 
teda o podnietenie a vyškolenie odborných 
pracovníkov na využívanie IKT a týchto 
technologických postupov, ku ktorým majú mladí 
taký vrelý vzťah a ktoré môžu pomôcť nadviazať 
dialóg.  
  
Partnerstvo TICS pracuje na dvoch novátorských 
vetvách:  

 na jednej strane mladí ľudia zistia, že IKT a  

      on-line siete je možné využívať aj iným  

      spôsobom, pričom na monitore môžu nájsť  

aj ľudí, ktorí sú pripravení vypočuť ich a  

poradiť im.    

Okrem iného môžu získať pomoc a rady ako    

získať väčšiu vyváženosť medzi ich záujmovými  

činnosťami na počítači a bežným životom.  

Bude sa jednať o zvýšenie ich povedomia o  

závažných dôsledkoch kybernetickej  

závislosti; pretože byť neustále v spojení  

(napr.: "sleep texting") – čo je výsledkom  

nášho moderného spôsobu života – zvyšuje  

riziko depresie a predčasného ukončenia  

školskej dochádzky. 

 na druhej strane, odborní pracovníci sa  

       stretnú s mladými  inom prostredí ako "na  

    ulici". Ak väčšina týchto odborníkov  

       konštatuje, že verejné priestranstvá, kde sa  

       tradične stretávali mladí ľudia  sa vyľudňujú, 

        v súčasnej dobre by bolo vhodné diskutovať  

        s nimi o ich aktuálnej vízii IKT  a o ich dopade  

        na svet a na mladých ľudí, ktorým poskytujú  

        poradenstvo,  "aby už konečne ukončili  

        numerickú fraktúru". 
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2 
Animátor vedomostí 
 
«Lektor už nie je ten, ktorý vie, ale 

ten, ktorý by mal nadchnúť svojich 
žiakov/učiacich sa, influer, inšpiro- 

vať a podnietiť diskusie/výmeny». 
(Billy Knock). 

Nie vždy však lektor chápe výzvy, 
hlavne ak ide o «operatívne»  

transposition. 
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Sme svedkami toho, že prístup na internet sa 
stáva bežnou záležitosťou pre mladých ľudí, ktorí 
sú  «always-on ». Prostredníctvom prístupu  k 
numerickým nosičom sa rozvíjajú rôzne 
kompetencie (mediálne a technologické 
kompetencie, kritické myslenie,....; a to úmerne 
ako stúpa numerická ponuka,  rozvíja sa súbor 
kompetencií potrebných na pochopenie, 
spracovanie a vytvorenie využívaním týchto 
nových pomôcok/virtuálneho prostredia).  
  
Mimoškolský kontext zostáva po dobu celého 
štúdia mladých ľudí tým kontextom, v ktorom si 
vytvárajú svoj vzťah k informatike. Viaceré štúdie 
preukázali v tejto súvislosti, že prístup a 
využívanie informatiky žiakmi je oveľa častejší 
mimo školu ako v škole samotnej.  
Značný rozdiel medzi mimoškolským a školským 
kontextom vedia viacerých autorov k vyjadreniu 
novej numerickej fraktúry («new digital 
devide», Buckingham, 2007, str. 112).  
 
Táto situácia  výrazne mení rolu lektora vo 

vzdelávaní/rolu odborníkov na sociálno-výchovný 
sektor v ich poslaní poradenstva: od autority  –  
zdroja informácie smerom k animátorovi 
vedomostí. Bolo poukázané na fakt, že lektori 
dnes už nepredstavujú jedinú a najvyššiu 
autoritu  zdroja informácií a vedomostí; aj žiaci 
sú schopní ponúknuť informácie získané na 
internete a na sociálnych sieťach, informácie, 
ktoré môžu byť aktuálnejšie alebo presnejšie.  
  
Odteraz musí byť lektor schopný uľahčiť 
validáciu a akceptáciu vedomostí, odporučiť 
zdroje a obsah na internete, ktorým možno 
dôverovať; lektor sa stáva rovnako dôležitý aj 
ako facilitátor sociálnych sietí.  
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Na kladenie otázok a zistenie dôveryhodnosti   
informácií  na internete je potrebná väčšia  
schopnosť kritického uvažovania ako aj lepšia  
znalosť obsahu programu štúdia, ktorý  sa môže  
aplikovať na informačné technológie.  
 

Tento dokument by mal pomôcť pripraviť  odbor-  
ných pracovníkov na realizáciu pilotného projektu 
v praxi, v ktorom úplne zmenia svoje prístupy  
k poradenstvu pre mladých ľudí. 
Podporovať vzdelávanie  s využitím digitálnych 
technológií znamená sprevádzať mladých ľudí  
v rozvoji ich kompetencií stať sa aktívnymi aktérmi  
vlastného vzdelávania. Bude nevyhnutné uznať, že  
mladí ľudia v digitálnej ére potrebujú iné kompe- 
tencie a iné prístupy.  
Okrem toho, odborný pracovník (ktorý pracuje v 
centre sociálnych služieb, domove mládeže,  
centre prvého kontaktu, úrade práce špeciálne    
určenom pre mladých ľudí, či inom odbornom  
pracovisku ) zabezpečuje aj vzdelávanie mladých  
ľudí o internete, v rámci svojho bežného  
poslania/náplne práce (čo zvyčajne vykonáva 
v učebni). Je v kontakte s mladými ľuďmi, hrá rolu 
animátora vedomostí pričom podnecuje mladých 
ľudí k aktívnej účasti  na výchovných a vzdelávacích  
projektoch, ale je tu aj preto, aby im pomohol 
riešiť ich starosti. 
 
Kvôli overeniu využitia IKT vo výchove, vzdelávaní,  
poradenstve a pri tvorbe dialógu so znevýhodne- 
nými mladými ľuďmi, si musí odborný pracovník  
osvojiť dve intelektuálne produkcie:  
- súbor pomôcok "Digitálne poradenstvo, to je 
možné!", ktorý obsahuje nástroje na zvýšenie  
povedomia a na lepšie uvedomenie si využitia  
IKT v poradenstve pre mladých ľudí, ktorí  
Predčasne ukončili školskú dochádzku, 
- súbor pomôcok "Mladý digitál", ktorý obsahuje 
pomôcky na zvýšenie povedomia  mladých ľudí 

                   o rizikách digitálnej závislosti.  
 

A práve v rámci svojej bežnej pracovnej náplne 
(vzdelávanie, animácia, poradenstvo, informo- 
vanie,…), by mal zabezpečiť aj výchovu a vzdelá- 
vanie na internete prostredníctvom vzdelávacej 
platformy/virtuálneho spoločenstva. 
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Hlavným cieľom tohto obdobia overenia v praxi nie 
je otestovať súbory pomôcok  «Mladý digitál» 
a «Digitálne poradenstvo, to je možné !», aj keď 
tieto pomôcky  sú nepriamo neoddeliteľnou 
súčasťou poradenstva, ale cieľom je vytvoriť pocit 
spolupatričnosti so skupinou, a to prostredníctvom 
virtuálnej platformy a vtiahnuť cieľové skupiny 
(mladých ľudí a odborných pracovníkov) do situácie 
produkcie, tvorby so zámerom oboznámiť sa, 
osvojiť si postupy a správanie sa.  
 
V rámci bežnej pracovnej náplne v učebni by mal 
odborný pracovník umožniť svojim žiakom vytvoriť 
a používať digitálny obsah, čo môže zvýšiť ich 
angažovanie sa, podnietiť rozvoj kompetencií 
potrebných v technologickej spoločnosti  a  
«uvoľniť/odbremeniť lektora», teda umožniť mu 
venovať viac času uľahčeniu vzdelávania žiakov a 
menej času venovať samotnému učeniu.  
  
Je potrebné, aby odborný pracovník venoval 
dostatok času à explorer nových pedagogických 
prístupov a spoločnej tvorbe vzdelávacích 
projektov, spolu so svojimi učiacimi sa. 
  
Za týmto účelom ponúka konzorcium projektu TICS  
4 aktivity, ktoré by sa mali realizovať v rámci 
bežnej pracovnej náplne odborných pracovníkov a 
ktorých nosičom je vzdelávacia platforma/ 
virtuálne spoločenstvo: 
 
 
 
 
  

Malé papieriky  

Schránka nápadov  

Výzva dňa  

Potrebujem radu 

 
Nasledujúca kapitola nás naučí viac o týchto 
činnostiach. 
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3 
Overenie prístupu TICS 
v praxi -  

Je potrebné vybrať si fyzický  

a virtuálny priestor, kde sa stretnú 
odborní pracovníci a mladí ľudia,  
kde budú komunikovať a spoločne 
tvoriť.  

Pilotné overenie nadobudne konkrétnu podobu vo 
forme  vzdelávacích/poradenských workshopov, 
tvárou v tvár či distančných (prostredníctvom 
virtuálneho spoločenstva). Tieto workshopy, tak  
ako to uvádza predchádzajúca kapitola, by mali  
zapadať do pedagogických programov/poradens- 
tva, do ktorých sú už učiaci sa a lektori zapojení.   
Nejedná sa o vytvorenie nového špecifického   
vzdelávacieho programu, ale o zmenu až dotaz 
používaného tradičného prístupu. 
 
Do pilotného overenia programu  TICS   budú  
zapojení 2 lektori a  15 mladých ľudí  počas  
minimálne  35 hodín, realizovaných v období  
od septembra 2016 do apríla 2017, podľa potrieb  
cieľovej skupiny a možností jednotlivých regiónov.  
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Vzdelávacie/poradenské workshopy organizované 
v učebni alebo distančne v rozsahu 35 hodín budú 
do určitej miery determinované 4 aktivitami/  
funkčnosťami podporené virtuálnou platformou. 
Pozrime sa bližšie čo obsahujú tieto aktivity: 
  
 

1. Malé papieriky: podeľte sa s nami 

o vaše starosti!  

Ide o to, aby mladým ľuďom bola ponúknutá 
možnosť podeliť sa o ich starosti, pričom sa môžu 
slobodne rozhodnúť či požiadajú alebo 
nepožiadajú lektora o názor /radu. Forma, akou 
mladí ľudia vyjadria svoje ťažkosti môže byť 
rôznorodá:  slová, obrázky, svedectvá,...  
 
 
Kvôli ilustrácii uvedieme príklad takéhoto prístupu 
a odvoláme sa na skúsenosť realizovanú v jednej 
škole vo Francúzsku, ktorá chcela pomôcť svojim 
žiakom a lektorom  pochopiť a hovoriť o 
teroristickom čine, ktorý sa stal  v redakcii  
francúz. týždenníka Charlie Hebdo dňa 7.  januára  
2015 (https://leszexpertsfle.com/ressources- 
fle/conversation-fle-terrorisme/).  V tomto 
prípade sa jednalo o využitie «malých papierikov – 
ťahákov» na vyrozprávanie sa, nie na opakovanie 
či učenie sa učiva.  
Predstava o tejto činnosti je nasledovná:  

- odborný pracovník vytvorí konverzačnú mapu 
so 4 smermi: typy terorizmu, prečo sa človek stane 
teroristom?  Ako proti tomu bojovať? Dôsledky 
terorizmu ?, .....  ako aj zoznam kľúčových slov, 
ktoré sa vzťahujú alebo nevzťahujú na terorizmus 
(média, náboženstvo, rasizmus, nerovnosť,....) ; 
-  zoznam slov a mapy sa rozdajú každému 
mladému človeku, aby  zoradil slová na mape a 
zdôvodnil svoje rozhodnutie. Cieľom je nechať 
pracovať učiacich sa na združovaní nápadov. 
(napríklad predaj zbraní – je to príčina terorizmu, 
dôsledok alebo prostriedok boja proti terorizmu?)  
Jednotliví učiaci sa využijú tento koncept v rôznych 
aspektoch.  
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Pomôcka «malé papieriky» je  polyvalentná a môže 
pokrývať témy, ktoré sa týkajú sociálno-výchovného 
postupu mladých ľudí. Treba si len nájsť čas a pou-  
važovať o najvhodnejšom prístupe pre vašu skupinu,  
podľa jej úrovne a predovšetkým zvyklostí učiacich  
sa slobodne sa vyjadrovať,  bez toho, aby boli príliš 
usmerňovaní.  
Túto pomôcku môžete využiť individuálnym alebo 
kolektívnym spôsobom, v učebni alebo on-line.   
Je možné aj to, že každý mladý človek si zvolí tému,  
ktorá ho najviac trápi/ťaží  a podelí sa o tieto svoje 
starosti s odborným pracovníkom prostredníctvom  
slov, obrázkov, svedectiev ,..... ktoré vloží do virtuál-  

             neho priestoru na to určenému.  Je zrejmé, že je 
v prvom rade treba využiť počítač, pretože niektorí 
mladí ľudia sa ľahšie vyjadrujú  v prostredí, ktoré 
poznajú/majú radi a kde sa môžu cítiť bezpečnejšie 
za «obrazovkou». A treba nechať na mladých ľuďoch 
či požiadajú alebo nepožiadajú o radu. 
  

Nezabudnite, že cieľom je vytvoriť čo najslobodnejší 
konverzačný priestor a umožnite vašim učiacim  
pocítiť, že nevyhnutne nemusí byť dobrá odpoveď 
a že ich názor je rešpektovaný.  Nechajte učiacich  
sa vzdialiť sa od témy, ak si to budú priať, pretože 
nie nástroj je podstatný, ale výstup).  
  

2. Schránka nápadov 

Prišla chvíľa, v ktorej  každý mladý človek  bude 
participovať na orientácií svojho učenia sa. Jedná sa 
o to, aby kadžému účastníkovi bolo umožnené 
písomne formulovať nápad/návrh vzdelávacej 
/poradenskej aktivity, ktorá sa bude realizovať 
počas nasledovného workshopu.  
 

Mladý človek sa môže s odborným pracovníkom 
podeliť o svoj nápad/návrh a napísať ho do  
virtuálneho priestoru nazvaného ako  
«schránka nápadov».  
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Predstavme si skupinu mladých ľudí, ktorí študujú 
matematiku a/alebo cudzie jazyky. Je možné, že 
mladí ľudia by radi opustili 4 múry učebne a pozreli 
sa po geografickom priestore, boli v pohybe/v 
činnosti a pritom sa učili.  
 
Mladí ľudia môžu navrhnúť, že usporiadajú 
tematickú vychádzku, ktorú viac alebo menej 
spresnia, ako je nakupovanie v supermarkete, 
pričom vopred presne stanovia sumu peňazí, ktorú 
minú, aby urobili nákup napísaný  na lístku v 
cudzom jazyku, ktorý študujú. Mladí ľudia nás 
môžu prekvapiť svojou kreativitou, ale treba im 
dôverovať a umožniť im, aby zaujali rolu aktérov  
vlastného učenia sa.   
 
Lektor, ktorý vedie overovanie v praxi vyberie 
spomedzi nápadov mladých ľudí ten, ktorý by 
mohol byť zaujímavý  pre väčšinu mladých ľudí.   
 
Mladý človek, ktorého nápad vyhral má právo na 
odmenu podľa vopred stanovených pravidiel.  
 
Od nápadu až po vytvorenie projektu bude 
odborný pracovať na aplikácii, pričom využije IKT 
počas najbližšieho workshopu. 
  
Vytvorená aktivita bude publikovaná vo 
virtuálnom priestore «výzva dňa». 
 

3. Výzva dňa 

Už ste pochopili, že výzva dňa je vlastne 
poradenská/ vzdelávacia aktivita inšpirovaná 
nápadmi mladých ľudí.  Keď bude aktivita 
oznámená všetkým prostredníctvom  virtuálnej 
platformy, treba zabezpečiť, aby ju každý účastník 
dobre pochopil a aby  ju aj realizoval. To je už na 
vás lektoroch.  
 
  
4. Potrebujem radu 

Priestor «potrebujem radu» je anonymný a týmto 
opatrením sa kladie dôraz na poradenstvo a na 
vypočutie mladých ľudí a tiež na posilnenie 
dialógu.  
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Je to aktivita, kedy lektor môže pomôcť  mladým  
ľuďom v ich trápeniach a to sa  deje prostredníctvom 
udržiavania kontaktov s mladým človekom, ktorý 
už nenavštevuje alebo už opustil zariadenie, ako aj 
s mladými ľuďmi, ktorí sú menej mobilní. Vzťah   
vzájomnej dôvery podporujúci skvalitnenie  
intervencie  je možné rozvíjať diverzifikáciou 
poradenských služieb.  
 
Mladí ľudia môžu anonymne klásť otázky, požiadať 
o radu alebo len  hovoriť o svojich trápeniach 
(ťažkosti v škole, problémy v rodine, citové 
problémy, depresia, samota,...)  vo virtuálnom  
priestore, ktorý je dôverný a bezplatný.  
 
Koncept on-line kontaktu prostredníctvom pries- 
toru «potrebujem radu» uľahčuje venovanie sa  
témam,  o ktorých nie je ľahké hovoriť  pri  
osobnom rozhovore.  Mladý človek môže u 
odborných pracovníkov (zdravotné sestry,  
psychológovia, sociálne asistentky, vychovávatelia, 
......)  nájsť vypočutie, informáciu, rady alebo 
orientáciu, podľa požiadavky. 
 

«Riešením je hovoriť o tom». 
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Činnosti «schránka nápadov» a «výzva dňa» sa  
zameriavajú na spoločnú tvorbu vzdelávacích 
projektov, druhé dve aktivity nechávajú priestor 
pre sociálne poradenstvo.  Každý mladý účastník 
overovania v praxi si musí počas každého 
workshopu vybrať jednu z týchto dvoch aktivít : 
malé papieriky a schránka nápadov, pričom si 
nesmie vybrať dvakrát po sebe rovnakú aktivitu.  
 
Aby sa bolo možné učiť z týchto skúseností a 
opatrenie TICS sa dalo skvalitniť, každý partner 
projektu spracuje národnú správu, do ktorej 
zahrnie predovšetkým hodnotenie týchto 4 aktivít, 
zvolenú virtuálnu platformu,  nový prístup 
zahrnutý do vzdelávacieho programu.   
Hodnotenie budú vykonávať na jednej strane 
mladí ľudia a na druhej strane odborní pracovníci 
(viď. osnovu národnej správy).  
 
Výzvy, nápady aj ťažkosti sa budú v jednotlivých 
regiónoch líšiť. Rozdielne môžu byť aj virtuálne 
pomôcky/platformy  ( Facebook, platforma TICS, 
Moodle alebo akékoľvek iné vzdelávacie 
platformy, internetové stránky alebo blogy 
ponúkajú toto opatrenie mladým ľuďom,....), 
treba však rešpektovať koncept 4 aktivít .  
Nasledovná kapitola vysvetľuje výber virtuálnej 
platformy, ktorý vytvorilo konzorcium TICS pre 
svoj pilotný projekt.  
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4 
Výber webového nosiča 
 

Jedná sa o zavedenie do praxe 

výchovnej platformy, ktorá vytvorí 
pocit spolupatričnosti mladých ľudí 
a odborných pracovníkov v situácii 
produkcie, pri oboznanovaní a  

osvojovaní si postupov a správania 
sa.  
 

Môžeme sa pýtať, aký nosič by bol najlepší na vy- 
tvorenie/umiestnenie tejto platformy. Niektoré 
informačné systémy ako nosiče takejto platformy 
spoločnej pre všetkých partnerov a dostupnej vo 
všetkých jazykoch môžu mať obmedzenia, týka- 
júce sa predovšetkým :  

- obmedzenej flexibility, lebo využitie  

odbornými pracovníkmi zo sociálno- 

výchovného sektora sa môže obmedziť  

len na funkčnosti plánované v projekte,  

pričom je vytvorený malý priestor pre  

kreativitu a/alebo iný rozvoj po 

ukončení projektu; 

- negarantovanej nezávislosti  jednotlivých  

parterov pri správe platformy, či presnejšie  

povedané v správe tých priestorov, ktoré sú  

dostupné v národnom jazyku;  

- rizika, že sa nebudú dať preložiť do všetkých 

      jazykov partnerstv všeky názvy systému  

(ako: pripojenie, heslo, kód,....),.....  
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Medzi rôznymi alternatívami sa spomínalo aj 
využitie systému Moodle jednotlivými partnermi, 
ktorý projektoví partneri ISQ a QMED používajú 
ako interné vzdelávacie platformy v každodennej 
činnosti. 
 
Systém Moodle, bezplatný a známy pre mnohých 
mladých ľudí aj odborných pracovníkov, sa často 
používa pre zmiešané výučbové programy, 
distančné vzdelávanie, e-learningové projekty, 
virtuálne vyučovanie,..... 
 
Každý partner môže byť takto nezávislý v správe 
svojej platformy.  Iná významná výhoda sa týka 
udržateľnosti projektu, ak táto platforma bude 
používaná pravidelne samotnými organizáciami 
(animácia sa dá ľahko zabezpečiť aj po skončení 
projektu).  
 
Avšak pre ostatných partnerov je Moodle novým 
systémom, a hoci je aj bezplatný, je nutné 
investovať do miestneho serveru alebo do 
prenájmu umiestnenia u externého dodávateľa, 
čo môže spôsobiť značne vysoké výdavky.  
 
Okrem toho je potrebné mať aj technikov, ktorí 
dokážu nastaviť parametre tohto systému, aby 
zodpovedal zadávacím podmienkam platformy 
TICS.  
 
Analyzujúc výhody a nevýhody navrhovaných 
riešení, partnerstvo sa rozhodlo zostať v tejto 
otázke flexibilné a ponechať rozhodnutie na 
každom členovi:  
 

- 

- 

Použiť  spoločnú platformu vytvorenú   

  špeciálne pre tento projekt,  
 

   alebo použiť internú vzdelávaciu    
   platformu ako Moodle, ktorá zahrnie    
   všetky funkčnosti plánované v projekte  
   (ak partner uzná, že to bude lepšie     
   vyhovovať jeho potrebám). 
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Tento dokument v každom prípade ponúka 
odporúčania na implementáciu funkčností TICS 
do interných vzdelávacích platforiem ako je  
Moodle a je určený pre všetky organizácie, ktoré 
majú záujem osvojiť si v celom rozsahu postup 
TICS, pričom nemusia využiť spoločnú platformu. 
 
Po tomto rozhodnutí a po odporúčaní  počítačo- 
vého experta vytvoril partner IFRTS «virtuálne 
spoločenstvo pre dvojsmernú komunikáciu a čin- 
nosť»  www.ticsproject.com , pričom bol použitý 
softvér Drupal, ktorý umožňuje tak jednotlivcom  
ako aj spoločenstvu  užívateľov ľahko publikovať, 
spravovať a organizovať širokú škálu obsahov 
na internetovej stránke. Priestor na zdieľanie  
dokumentov a na diskusiu môže byť vyhradený  
len pre členov registrovaných na platforme, to  
znamená odborných pracovníkov partnerov 
projektu a mladých ľudí, ktorí sú pozvaní zúčast- 
niť sa projektu TICS.  

Zdá sa, že Drupal ako systém správy obsahu spĺňa  
aktuálne potreby projektu TICS : viacjazyčnú  
správu obsahu, správu užívateľov, správu doku-  
mentácie, fórum.  Stránka sa môže ľahko upraviť  
podľa budúcich  potrieb vývoja, vďaka svojej  
modulovej koncepcii. Má administratívny článok 
(back-office), veľmi jednoduchý a úplne  
Parametrický/nastaviteľný. 
  
Účastníkov pilotného projektu chceme upozorniť, 
že platforma je najskôr «prázdna» (neobsahuje 
žiadne informácie) a je súčasťou internetovej  
stránky projektu, ktorá už obsahuje údaje a  
umožňuje prístup ku všetkým výsledkom projektu, 
včítane:  
- súboru pomôcok "mladý digitál": súbor 
nástrojov na zvýšenie povedomia mladých ľudí 
o rizikách digitálnej závislosti ;  
- súboru pomôcok "Digitálne poradenstvo, to je 
možné!": o súbor nástrojov na zvýšenie pove- 
domia a na lepšie uvedomenie si využitia IKT v  
poradenstve pre mladých ľudí, ktorí predčasne 
ukončili školskú dochádzku. 
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Platforma TICS hrá len rolu nosiča a jej obsah  
vytvoria mladí ľudia a odborní pracovníci v 
závislosti od workshopov, ktoré budú 
realizované.  Výstupom nemá byť vytvorenie 
platformy, ale samozrejme spoločná tvorba 
vzdelávacích projektov, tvorba, oboznámenie sa 
s novými metódami/prístupmi, pričom si mladí 
osvoja postupy, správanie sa využijúc pritom 
nové technológie.  
 
Ak ste sa rozhodli použiť spoločnú platformu, 
ponúkame vám inštrukcie na vytvorenie účtov 
pre odborných pracovníkov ako aj pre mladých 
ľudí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. etapa: «master» administrátor vytvára 
vstup pre administrátorov skupín 

 
«Master» administrátorom je v tomto prípade 
IFRTS, zatiaľ čo administrátormi skupín sú 
národní administrátori (odborní pracovníci, ktorú 
budú v jednotlivýc krajinách realizovať pilotný 
projekt overenia). 
  
- IFRTS zadá mailovú adresu  platformy  

http://ticsproject.eu/en/user/register 
národnému referentovi, ktorý si vyberie svoju  
«skupinu» (ITG, CIVIFORM, QM, CIEP, RRI, ISQ) 
a požiada o vytvorenie účtu/konta.  
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        A teraz ste na rade vy aby ste sa do toho pustili !!!     
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- užívateľ (národný administrátor) je priradený 
do skupiny, avšak so štatútom "treba počkať"  
- IFRTS musí ísť do menu "Contenu - obsah" a  
kliknúť na meno skupiny  
- rubrika "Groupe - skupina" > kliknúť na  
"Personnes - osoby"  
- zmeniť užívateľa  a umožniť prechod od 
"treba počkať" n a  "aktívny" a odsúhlasiť   
"administrátora" ak už nejaký je...  

2. etapa: národný administrátor vytvára vstupy 
pre mladých ľudí, členov svojej skupiny  

- národný administrátor zadá mailovú adresu  
platformy http://ticsproject.eu/en/user/register 
mladým ľuďom, ktorí si vyberú svoju vo formulári 
skupinu (ITG, CIVIFORM, QM, CIEP, RRI, ISQ)  
- užívateľ (mladý človek) je priradený do skupiny,   
avšak so štatútom "treba počkať"  
- národný administrátor musí ísť do  
«l'accueil du groupe – prijatie skupiny» (barre 
v menu na ľavej strane)  
-  rubrika "Groupe - skupina" > kliknúť na  
"Personnes - osoby"  
- zmeniť užívateľa  a umožniť prechod od "treba 
počkať" n a  "aktívny" (a zvoliť si  "Bloqué – 
zablokované " čím sa vylúčia neželaní užívatelia)  



4 
To podstatné 

Počas fázy overovania  projektu  
v praxi nebude skupina mladých 

ľudí divákmi, ale skutočnými 

aktérmi zavedenia programu do 
praxe. 

 
  

Vytvorené pomôcky a metódy budú mať za   
cieľ:  
- obnovenie dialógu prostredníctvom (znovu)   
objavenia hlavnej funkcie poradenstva a  
konsolidácie vzťahov mladí ľudia/odborní 
pracovníci;  
- rozvoj schopností sledovať napredovanie   
mladého človeka v procese vzdelávania  
alebo sociálno-profesijného začlenenia; 
- vytváranie individuálnych a osobných  
vzťahov s odborníkmi zo sociálno-výchovných  
organizácií vo virtuálnom svete, ktorý mladí  
ľudia tak dobre poznajú, pričom ich treba   
pripraviť na sledovanie zoči-voči (osobné)  
a zaviesť do praxe primerané postupy  na ich  

"opätovné zapojenie/zachytenie" alebo  
Sociálno-profesijné začlenenie";  
- zriadenie siete mladí ľudia/odborníci, ktorá  
by mohla prelomiť izolovanie znevýhodnených 
mladých ľudí a umožniť im najskôr diskutovať 
o školských otázkach, ale samozrejme aj 
v širšom meradle.  
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Ako lektor so znalosťami a poradca mladých, 
od narodenia digitálnych  ľudí si musíte 
pripomínať, že je treba: 
  
- posilňovať vzťah dôvery  s mladými ľuďmi;  
- uľahčiť aj rozoberanie tém, ktoré sú veľmi  
     citlivé a je zložité riešiť ich pri osobnom  
     stretnutí (zoči-voči);  
- pomôcť mladým ľuďom lepšie identifikovať   
      tých odborných pracovníkov, ktorí môžu byť  
      pre nich zdrojom informácií/pomoci;  
- diverzifikovať spôsoby poradenstva/pomoci  
     pre projekty mladých ľudí;  
- zvýšiť dynamiku miestnej vzdelávacej  
      politiky;  
- zlepšiť a zintenzívniť partnerské vzťahy  
      medzi odbornými pracovníkmi a mládežou;  
- lepšie štrukturovať preventívne projekty;  
- preukázať potrebné dopĺňanie medzi  
     poradenstvom za fyzickej prítomnosti a  
     digitálnym poradenstvom;  
- vytvárať sociálno-výchovnú účasť v on-line  
     priestoroch navštevovaných mladými ľuďmi;  
- zvyšovať povedomie o využívaní internetu a  

displejov ;  
- rozvíjať zmysel pre kritický pohľad mladých  
      ľudí vo vzťahu k informáciám a obrázkom;  
- odhaliť ťažkosti, navrhnúť psychologicko - 
      sociálne vypočutie, reagovať na situácie  
      psychických otrasov, orientovať,.....  
- …..  
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