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ÚVOD 

 

 

Premetom tejto správy je popísať využívanie informačných a komunikačných technológií v sociálno-
výchovnom procese v krajinách partnerstva projektu TICS, realizovaného v programe Strategické 
partnerstvá Erasmus+, ktorý financuje Európska komisia. 
 
 
Správa v prvej kapitole popisuje vzťah školského systému a povinnej školskej dochádzky a javu 
predčasného ukončenia školskej dochádzky, ako aj príčiny predčasného odchodu mladých ľudí zo 
školy pred získaním kvalifikácie. 
 
Druhá kapitola obsahuje identifikáciu hlavných subjektov, ktoré sa podieľajú v regiónoch partnerov 
projektu na prevencii a/alebo na opätovnom začleňovaní mladých odídencov buď do školskej prípravy 
alebo na trh práce a ich vzájomnú spoluprácu. 
 
V tretej kapitole podávame obraz o využívaní informačných a komunikačných nástrojov 
v organizáciách popísaných v druhej kapitole. 
 
IKT kompetencie pracovníkov  pôsobiacich v oblasti výchovy alebo začleňovania analyzujeme v štvrtej 
kapitole.  Piata kapitola predstavuje príklady dobrej praxe  a na záver ponúkame odporúčania pre 
využitie informácií a zistení popisovaných v národnej správe pre ďalšie využitie v intelektuálnych 
produkciách projektu TICS.   
 
 
Na realizácii projektu sa podieľajú nasledovní partneri: 
 
- Institut Corse de Formation et Recherche en Travail Social   (Francúzsko), vedúci partner  
  projektu ;  
 
- Civiform societa cooperativa sociale   (Taliansko);   

 
- Le Centre d'Information et d'Education Populaire (Belgicko); 

  
- Instituto De Soldadura E Qualidade  (Portugalsko);   

 
- ITG CONSEIL (Francúzsko);   
 
- Quarter Mediation (Holandsko);  

 
- Agentúra RRI, s.r.o.  (Slovensko). 
 
 
Podľa navrhnutej metodiky mali partneri zmapovať situáciu v tejto problematike vo svojej krajine a od 
subjektov podieľajúcich sa na prevencii alebo opätovnom začleňovaní mladých odídencov získať 30 
vyplnených dotazníkov. 
 
Francúzsky, taliansky a slovenský partner spracoval svoju národnú správu v tomto duchu. Portugalský 
a belgický partner spracoval dva samostatné dokumenty (prieskum v teréne + analýza dotazníkov), 
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holandský partner poskytol len analýzu 11 dotazníkov. Z týchto podkladov spracoval slovenský 
partner súhrnnú správu. 

1.   INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SITUÁCIE V KRAJINE 
- systém vzdelávania a povinnej školskej dochádzky 
- situácia v predčasnom opustení školskej dochádzky 
- vzťah medzi systémom vzdelávania a predčasným opustením školskej dochádzky 
- dôvody predčasného ukončenia školskej dochádzky 

 
 
 

FRANCÚZSKO 
 
Podľa francúzskej ústavy je výchova povinná, neutrálna, slobodná a laická. Školská dochádzka je 

povinná pre všetky deti, francúzskej alebo cudzej národnosti, od 6 do 16 rokov 

 

Program povinnej školskej dochádzky zahŕňa: 

 Základnú školu (6-11 rokov veku dieťaťa) 

 1.stupeň strednej školy (collège) (11-15 rokov veku dieťaťa) 

 2.stupeň strednej školy (15-16 rokov veku) 

 

Žiaci môžu legálne školu opustiť vo veku  16 rokov, aj keď nezískali žiadnu kvalifikáciu. 

 

 Odborné vzdelávanie: po ukončení prvého stupňa stredoškolského vzdelávania, žiaci môžu 

pokračovať v odbornom vzdelávaní po dobu najmenej dva roky  (získanie výučného listu CAP, 

BEP) 

 Škála vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky zahŕňa: 

 Stredoškolské vzdelávanie: druhý stupeň stredoškolského štúdia (dva ročníky 

predchádzajúce maturite/posledný ročník v niektorých odboroch odborného vzdelávania): 

 Lycée – (gymnázium – maturita vo vedných odboroch, maturita v ekonomických 

odboroch, maturita z literatúre) 

 Lycée technologique – (technické lýceum) 

 Lycée professionnel – (odborné lýceum: CAP = certifikát odborných zručností 

alebo  BEP – Brevet d’Études Professionnelles) 

 Terciárne vzdelávanie:  

     Cykly: 

 DUT (špeciálny odborný diplom udeľovaný po dvojročnom štúdiu v Univerzitných 

technologických inštitútoch (IUT) 

 Bakalárske štúdium (maturita  +3 roky) 

                    Tretí cyklus: 

 Magisterské/inžinierske štúdium (maturita + 4 alebo +5 rokov štúdia); 
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 Doktorandské štúdium (maturita + 8 rokov – Ph.D). 

 

 

Celý systém odborného vzdelávania vo Francúzsku funguje na základe rozdelenia kompetencií medzi 

Francúzskym štátom (Ministerstvo školstva, vysokoškolského vzdelávania, zamestnanosti, 

poľnohospodárstva a sociálnych vecí, atď.), krajmi, poskytovateľov odbornej výchovy a vzdelávania  

a sociálnych partnerov, ktorí sú zapojení do koncepcie vzdelávacích programov, programov, 

štandardov, atď.  

 

Výlučne štát  má legislatívnu kompetenciu 
týkajúcu sa  "všeobecných  noriem 
vzdelávania", určenia  hlavných  úrovní 
výkonnosti, ktoré musia byť zaručené na 
celonárodnej úrovni a základných princípov, 
ktoré musia kraje dodržiavať 
 

Regióny majú konkurenčnú legislatívnu 

právomoc vo výchove a odbornom 

vzdelávaní. 

 

Školy sú autonómne vo vzdelávaní, 

organizácii, výskume, experimentácií a v 

rozvoji 

 

Situácia v predčasnom ukončení školskej dochádzky 

EÚ definuje predčasné ukončenie školskej dochádzky ako ľudí vo veku 18-24 rokov, ktorí absolvovali  

len nižšie stredoškolské vzdelávanie alebo ešte nižšie a už nie sú zapísaní vo výchove a vzdelávaní. 

Predčasné ukončenie školskej dochádzky môže mať viacero foriem. Sú sem zahrnutí študenti, ktorí 

odišli zo školy pred ukončením povinnej školskej dochádzky, tí, ktorí ukončili povinnú školskú 

dochádzku, ale nezískali vyššiu stredoškolskú kvalifikáciu, ako aj tí, ktorí navštevovali nadstavbové 

predprofesijné a odborné vzdelávanie ale nenadobudli kvalifikáciu.  

 

Vo Francúzsku je otázka predčasného ukončenia školskej  dochádzky považovaná za prioritu od roku 

2012, s cieľom znížiť do roku 2017 počet mladých ľudí, ktorí predčasne odídu zo školy na polovicu  

a poskytnúť týmto odídencom možnosti na navrátenie sa do školského systému. 

 

Posledné údaje od decembra 2015 ukazujú, že miera francúzskeho PUŠD  (9 % - zdroj prieskum 

organizácie Insee,  prepočty DEPP)  je o jeden bod pod stanoveným cieľom európskej stratégie do 

roku 2020 (10%) a o 2 percentuálne body nižšia ako európsky priemer (11%).1 

 

                                                           

1
 http://www.education.gouv.fr/ 



7 

 

Podľa štatistického úradu INSEE, 12,8 % z obyvateľstva vo veku 18-24 rokov nezíska žiadnu kvalifikáciu 

kvalifikáciu.   Až  56,7 %  predčasných  odídencov  sú  vo  veku  16 - 18  rokov.   Medzi   predčasnými  

odídencami je viac chlapcov ako dievčat (na 100 dievčat pripadá 150 chlapcov). 

 

Podľa štatistického úradu INSEE, 12,8 % z obyvateľstva vo veku 18-24 rokov nezíska žiadnu 

kvalifikáciu. Až 56,7 % predčasných odídencov sú vo veku 16-18  rokov. Medzi predčasnými 

odídencami je viac chlapcov ako dievčat (na 100 dievčat pripadá 150 chlapcov). 

 

Príčiny predčasného ukončenia školskej dochádzky 

 
Príčiny predčasného odchodu zo školy sú mnohofaktorové, ale bolo poznamenané, že predčasnými 

odídencami sú predovšetkým mladí ľudia pochádzajúci zo znevýhodneného prostredia a to tak 

hospodársky ako aj kultúrne znevýhodneného prostredia. Sú aj regionálne rozdiely, predčasný odchod 

zo školy je častejší v oblastiach s vyššou mierou nezamestnanosti, ako je to na severe krajiny v okolí 

Amiens,  na Korzike a v zámorských departmentoch.  

 

Výskumy potvrdili, že predčasné opustenie školy je podmienené súborom faktorov a procesov, 

včítane: 

 − učenia sa  a samotného vnímania významu vedomostí a zručností,; 

 − inštitucionálnych a vzdelávacích postupov/praktík, ktoré sú zamerané len na riešenie výlučne 

akademických ťažkostí; 

 − subjektívnych a sociálnych procesov v práci študentov (v učení sa) ako sa prejavujú v ich 

sebavnímaní a vo vzťahoch k iným, predovšetkým k seberovným a k učiteľom;  

− jazyka a jeho roly v procese pochopenia textov a ich školských úloh, ale aj v procese stigmatizácie 

zapríčinenom rozdielom  medzi očakávaniami učiteľov a prácou/produkciou žiakov2. 

 

Jedným z najdôležitejších faktorov sú medzery/nedostatky vo vedomostiach nahromadené od 

začiatku školskej dochádzky. Študenti strácajú zmysel  chodenia do školy.  Tieto medzery vo 

vedomostiach sú zle identifikované a riešené v škole; študenti strácajú nádej, cítia sa akoby nemali 

žiadnu hodnotu, strácajú dôveru a stiahnu sa zo školskej scény alebo narúšajú vyučovanie a tak sú 

vylúčení.  Okrem týchto problémom s učením a so spôsobom, akým sú školy organizované, niektorí 

mladí ľudia majú taký ťažký život, že sú mobilizovaní v iných oblastiach ako je vzdelávanie. Musia, 

napríklad, prispievať do rozpočtu rodiny alebo potrebujú vyriešiť svoje vlastné finančné potreby,  

podporiť  svoju rodinu (ochrana jedného z rodičov v prípade násilia v partnerskom vzťahu,  

starostlivosť o mladších súrodencov), trpia nezáujmom rodiny čo ich vedie k tomu, že si musia sami 

riadiť každodenný život, pričom jasnou prioritou pre nich nie je škola):  toto všetko môže viesť 

k záškoláctvu alebo k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Tieto faktory sú zjavné pre 

externých pozorovateľov, ale nie vždy sú identifikované v škole. 

                                                           

2
 Bautier, 2003 
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TALIANSKO 
 
Taliansky školský systém 
 

 Výlučne Štát  má legislatívnu kompetenciu týkajúcu sa  "všeobecných  noriem 
vzdelávania", určenia  hlavných  úrovní výkonnosti, ktoré musia byť zaručené na 
celonárodnej úrovni a základných princípov, ktoré musia kraje dodržiavať 

 Regióny majú konkurenčnú legislatívnu právomoc vo vzdelávaní a exkluzívnu právomoc 
vo výchove a odbornom vzdelávaní. 

 Školy  majú autonómiu vo vzdelávaní, organizácii, výskume, experimentovaní a rozvoji 
 
Vzdelávací systém v Taliansku sa skladá z cyklov popísaných v nasledovnej tabuľke: 
 

Cykly Škola Trvanie Skupiny Povinný 

 Materská škola 3 roky Deti vo veku 3 - 6  
 

Nie 

I. cyklus výchovy 

Základná škola 5 rokov Deti vo veku   6 - 
11 

Áno 

Nižšia stredná škola 3 roky Žiaci vo veku 11 - 
14 
 

Áno 

II. cyklus vzdelávania 

Vyššia stredná škola 
(lýceá, technické inštitúty, 
profesijné inštitúty) 

5 rokov Žiaci vo veku >14 Závisí od 
veku žiaka 

Školy odbornej výchovy a 
vzdelávania (kurzy 
odborného vzdelávania 
riadené Krajmi) 

3-4 roky Žiaci vo veku >14 Závisí od 
veku žiaka 

Nadstavbová 
odborná výchova a 
vzdelávanie 

Post‐kvalifikačné 
a pomaturitné štúdium 

rôzne Študenti >18 Nie 

 Vyššie odborné 
vzdelávanie a odborné 
inštruktáže (IFTS) 
 

rôzne Študenti >18 Nie 

Vysokoškolské 
vzdelávanie 

Univerzity  Študenti >18 Nie 

 
 
V Taliansku je 10 ročná povinná školská dochádzka, vo veku od 6 do 16 rokov; povinné vzdelávanie 
pokrýva celý prvý cyklus (8 rokov) a dva roky z druhého cyklu. Mladí ľudia majú aj právo/povinnosť 
výchovy a vzdelávanie po dobu najmenej 12 rokov alebo, a to v každom prípade, až do získania 
trojročnej odbornej kvalifikácie vo veku 18 rokov. 15‐roční študenti môžu absolvovať posledný rok 
povinnej školskej dochádzky aj v učňovskej škole (predchádzajúca dohoda podpísaná medzi Krajmi, 
ministerstvom práce, ministerstvom školstva a odbormi).  
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Povinná školská dochádzka stanovuje zapísanie sa na niektorú školu a povinnú návštevu tejto školy; 
môže byť splnená na štátnych školách, odborných školách a v niektorých prípadoch aj 
prostredníctvom výučby rodičov a na súkromných školách.  
 
Po splnení povinnej školskej dochádzky, žiaci ktorí nepokračujú v štúdiu dostanú certifikát,  ktorý 
potvrdzuje splnenie povinnej školskej dochádzky a uvádza nadobudnuté kompetencie (EQF úroveň 2), 
pričom o univerzitné štúdium sa môžu uchádzať len študenti, ktorí absolvovali štátnu skúšku na konci 
vyššej strednej školy (EQF úroveň 4). Na druhej strane odborná kvalifikácia (EQF úroveň 3) a  diplom 
(EQF úroveň 4) umožňujú uchádzať sa o odborné regionálne vzdelávanie druhého stupňa a o vyššie 
odborné vzdelávanie a výchovu.  
 
Rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa sú zodpovední za splnenie povinnej školskej dochádzky, 
zatiaľ čo dohľad nad plnením povinnej školskej dochádzky spadá pod zodpovednosť miestnych autorít 
a vedúcich školských zariadení.  
 
Situácia v predčasnom ukončení školskej dochádzky 
 
EÚ definuje predčasné ukončenie školskej dochádzky ako ľudí vo veku 18-24 rokov, ktorí absolvovali  
len nižšie stredoškolské vzdelávanie alebo ešte nižšie a nie sú viac zapísaní vo výchove a vzdelávaní. 
Predčasné ukončenie školskej dochádzky môže mať viacero foriem. Sú tu započítaní študenti, ktorí 
odišli zo školy pred ukončením povinnej školskej dochádzky, pričom nenadobudli vyššiu stredoškolskú 
kvalifikáciu a tí, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku, ale nenadobudli  vyššiu stredoškolskú 
kvalifikáciu ako aj tí, ktorí navštevovali nadstavbové pred-profesijné a profesijné vzdelávanie, ale 
nezískali kvalifikáciu.  
 
Taliansko je krajina  so stále vysokou mierou predčasného ukončenia školskej dochádzky; každý rok 
sa urobí krok vpred, ale Taliansko je stále pokladané za krajinu, ktorá nie je dostatočne výkonná na 
dosiahnutie všeobecných cieľov stratégie Európy do roku 2020. Národným cieľom je dosiahnuť menej 
ako 16 % do roku 2020; tento cieľ je už teraz splnený: talianska miera v skutočnosti klesla zo 17,3% 
v roku 2012 na asi 15 % v roku 2014.  
 
Dôležité je zdôrazniť rodové rozdiely, od roku 2014 je v Taliansku miera predčasného ukončenia 
školskej dochádzky u chlapcov podstatne vyššia  (17, 7%)  ako u dievčat (12,2%). 
 
Príčiny predčasného ukončenia školskej dochádzky 
 
Hoci situácia v jednotlivých regiónoch je rozdielna, predčasné ukončenie školskej dochádzky v 
Taliansku je veľmi silne spojené so sociálnym znevýhodnením a s nízkou vzdelanostnou úrovňou 
sociálneho zázemia dieťaťa a dotknuté sú predovšetkým znevýhodnené skupiny. Napríklad v 
priemere v EÚ dvakrát viac mladých ľudí pochádzajúcich z prvej generácie migrantov predčasne 
opúšťa školu v porovnaní s ich rovesníkmi, ktorí sa v danej krajine narodili  (26% vs 13%), ale v 
Taliansku je viac ako  40% mladých migrantov, ktorí predčasne opustia školský systém.  Predčasný 
odchod zo školy je ovplyvnený výchovnými faktormi, individuálnymi okolnosťami a sociálno-
ekonomickými podmienkami. Je to proces, ktorý často  začína na základnej škole, s prvými  
skúsenosťami neúspešného štúdia a zrieknutia sa školy. 
 
 
Závery 
Viacero výskumov v Taliansku sa venovalo téme predčasného ukončenia školskej dochádzky a ich 
hlavné spoločné závery sú nasledovné: 
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 Pochádzať z prostredia s nízkym vzdelaním, byť migrantom alebo inak znevýhodneným 
človekom, mať ťažkosti s učením: to sú hlavné rizikové faktory 

 Chlapci sú rizikovejší ako dievčatá 

 Jeden alebo viac neúspechov na nižšej strednej škole sú významným rizikovým faktorom 

 Prvé  2 roky na  vyššej strednej škole sú kritické 

 V systéme odborného školstva je viacero žiakov, ktorým hrozí riziko PUŠD 

 Prevažná väčšina odídencov je presvedčená, že nemajú žiadne iné možnosti 

 Ponuka a vedomosť o službách podpory by mali byť zlepšené 

 Bojovať proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky znamená pokúsiť sa znížiť počet 
predčasných odídencov 

 
 

BELGICKO 
 
Na koho sa vzťahuje povinná školská dochádzka? „Maloletý má povinnosť navštevovať školu 
v období dvanásť rokov, počnúc školským rokom ktorý začína v roku, kedy dieťa dosiahne vek šesť 
rokov a končí sa koncom školského roka, v roku kedy mladý človek dosiahne vek osemnásť rokov“. 
 
Obdobie povinnej školskej dochádzky sa skladá z: 
 

 obdobia na plný úväzok trvá do veku 15 rokov žiaka, pričom zahŕňa maximálne sedem rokov 
školskej výchovy na základnej škole a minimálne dva prvé roky výchovy na strednej škole na 
plný úväzok. V každom prípade sa povinná školská dochádzka na plný úväzok končí keď žiak 
dosiahne vek 16 rokov. 
 

 obdobie povinnej školskej dochádzky na čiastočný úväzok, toto trvá až do konca obdobia 
povinnej školskej dochádzky. Mladý človek, ktorý podlieha povinnej školskej dochádzke na 
čiastočný úväzok môže pokračovať vo svojej školskej dochádzke na plný úväzok alebo sa 
orientovať na iné odvetvia: 

 

- stredoškolské vzdelávanie v alternácii (Centrum pre výchovu a vzdelávanie v alternácii 

= CEFA - Centre d’Éducation et de Formation en Alternance) alebo 

- vo vzdelávaní uznanom Francúzskym spoločenstvom ako ručiteľa splnenia požiadaviek 
povinnej školskej dochádzky. 

 
 Organizácia povinnej školskej dochádzky 
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Stredoškolské vzdelávanie v alternácii 
 
Toto vzdelávanie si môže zvoliť mladý človek, ktorý podlieha povinnej školskej dochádzke, pokiaľ si 
neželá pokračovať v štúdiu na plný úväzok, za nasledovných podmienok: 

- mať vek 15 rokov a absolvovať druhý ročník stredoškolského štúdia na plný úväzok 
-  alebo  dosiahnuť vek 16 rokov.  

Toto vzdelávanie obsahuje všeobecné vzdelávanie, včítane sociálneho a osobného, a prípravu na 
vykonávanie nejakej profesie.  
Musí byť vypracovaná zmluva o platenej stáži s podnikom, mimo obdobia učenia sa. Toto vzdelávanie 
sa realizuje v centrách výchovy a vzdelávania v alternácii (C.E.F.A), ktoré zabezpečujú: 

- prijímanie a  
- pomoc, poradenstvo v záujme ich sociálno-profesijnej integrácie 
- viacero typov odborného vzdelávania. 

Po absolvovaní vzdelávania v alternácii je udeľovaný rovnaký doklad o vzdelaní (certifikát) ako 
v prípade vzdelávania na plný úväzok. 
 
 
Predčasné ukončenie školskej dochádzky 
 
V definícii použitej na európskej úrovni v strategickom rámci „výchova a vzdelávanie do roku 2020“ sa 
hovorí o predčasnom opustení školy (POŠ).  Miera predčasného opustenia školy sa meria pomerom 
mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov, ktorí odišli zo školy, pričom ukončili len nižšie stredoškolské 
vzdelávanie /= deviaty ročník základnej školy v SR/  (alebo ešte nižšie) a nepokračujú ani v štúdiu ani 
v odbornom vzdelávaní. Pokiaľ ide o boj proti predčasnému opusteniu školy, jedná sa o jeho zníženie 
pod hranicu 10 % európskej miery POŠ do roku 2020. Belgicko si stanovilo mieru 9,5 %.    
 
V roku 2014 dosiahol podiel mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov, ktorých vzdelanie neprekračuje 
nižšie stredoškolské vzdelanie a ktorí nepokračujú ani v štúdiu ani odbornom vzdelávaní 9,8 %3. 
 
V Belgicku je vzdelávanie v kompetencii Federácie  Valónsko-Brusel (kompetencia pridelená 
spoločenstvu). Existuje vyhláška, ktorá   uvádza    viaceré  opatrenia boja proti predčasnému  
 
ukončeniu školskej dochádzky, vylúčeniu a násiliu v škole. Realizované služby sú popísané v bode 2. 
V Belgicku predčasné ukončenie školskej dochádzky po veku 18 rokov študenta nemá viac zmysel, 
nakoľko študent už nepodlieha povinnej školskej dochádzke. A naviac, mladý človek je plnoletý.  
 
Vzdelávanie je zabezpečené tak, aby sa šiesty roční stredoškolského štúdia končil vo veku 18 rokov 
študenta. Za podmienky, že neopakoval ročník. Práve opakovanie ročníka spôsobuje, že časť 
študentov opúšťa vzdelávanie vo veku 18 rokov bez toho, aby získali doklad o ukončení 
stredoškolského štúdia alebo stále študujú v stredoškolskom štúdiu aj po dosiahnutí  veku 18 rokov.  
 
Vo vysokoškolskom vzdelávaní sú zakomponované opatrenia, aby študent dosiahol úspech. Tu o nich 
nebudeme hovoriť, lebo pokiaľ sa študenti dostanú až sem, znemená to, že úspešne ukončili vyššie 
stredoškolské vzdelanie a potom sa na nich európska definícia nevzťahuje.  
 
Dôvody predčasného opustenia školy 
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Vylúčenie, záškoláctvo, zlyhanie, chýbajúca motivácia, fóbia zo školy, kybernetická závislosť, 
problémové správanie sa,.....  Príčiny a faktory predčasného ukončenia školskej dochádzky sú  
mnohoraké, tak ako aj profily mladých ľudí4.  

PORTUGALSKO 
 
Portugalský školský systém 
Škola, bez toho aby sme si to uvedomovali, poznačí naše životné plány, a to od jej samého začiatku 
a pokračuje v tom počas celého života. To, čo môžeme v budúcnosti robiť nie je priamočiare, ale týka 
sa to toho, ako sa rozhodneme na konci deviateho ročníka (aspoň v Portugalsku je to tak). Ponúka sa 
však také množstvo možností, že je prirodzené, že máme pochybnosti o každom možnom vzdelaní.  
Avšak zákon o školskom vzdelávaní (zákon č. 46/86 zo 14. októbra, doplnený v niektorých  
ustanoveniach zákonom č. 115/97 z 19. septembra a zákonom č. 49/2005 z 30. augusta, aktualizovaný 
a prečíslovaný v prílohách), ktorý stanovuje všeobecný rámec školského systému, uvádza požiadavku 
12 ročnej školskej dochádzky.    
 
Základná škola je všeobecná, povinná a bezplatná a zahŕňa tri cykly: prvý cyklus je štvorročný, druhý  
cyklus je dvojročný a tretí trojročný. Stredoškolské vzdelávanie je povinné a trvá tri roky (10., 11. a 12 
ročník).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÉ ŠKOLSTVO 
Povinná školská dochádzka na základnej škole trvá deväť rokov, od veku 6 do 15 rokov veku žiaka 
a skladá sa z troch čiastkových cyklov, ktorých cieľom je zabezpečiť pre občanov základné vzdelanie 
umožňujúce rozvoj vedomostí a zručností umožňujúcich vstúpiť do aktívneho života alebo pokračovať 
v ďalšom štúdiu.    
 
Vzdelávanie v treťom cykle základnej školy je zabezpečené podľa spoločných osnov pre všetkých 
občanov, ktoré musí byť obohatené o špecifiká kontextu každej vzdelávajúcej sa komunity. Študenti, 
ktorí s úspechom ukončia tretí cyklus základnej školy získajú osvedčenie o ukončení základnej školy.  
_____ 
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3   
http://www.indicators.be/fr/indicator/formation-des-jeunes-decrochage-scolaire?detail=₦gegevens 

4 
 http://www.sasauxsources.be/Parents-difficultes-scolaires.php 

 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE 
Tí študenti, ktorí úspešne ukončia základnú školu, majú možnosť pokračovať v stredoškolskom štúdiu. 
Stredoškolské vzdelávanie trvá tri roky a je zabezpečené vo viacerých smeroch, kde sa uvažuje 
s existenciou viacerých odboroch štúdia, zameraných predovšetkým na pracovný život alebo na 
vysokoškolské štúdium, pričom obsahujú všetky odborné vzdelávacie komponenty, techniku 
portugalského jazyka a kultúry prispôsobenú povahe viacerých  vzdelávacích kurzov.  
 
VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE 
Vysokoškolské vzdelávanie v Portugalsku zahŕňa štúdium na univerzitách a polytechnických školách. 
Univerzitné štúdium je ponúkané na verejných, súkromných alebo družstevných univerzitách 
a polytechnické štúdium na neverejných súkromných a družstevných vysokoškolských inštitútoch. 
Súkromné a družstevné školy vopred získajú uznanie (akreditáciu) z Ministerstva vedy, technológie 
a vysokoškolského štúdia. Vysokoškolské štúdium je dostupné pre všetkých, ktorí splnia požiadavky 
uverejnené v aplikačných pravidlách. V Portugalsku existuje mnoho zariadení vysokoškolského štúdia.  
 
Predčasné ukončenie školskej dochádzky 
 
Za predčasné ukončenie školskej dochádzky sa považuje miera predčasného odchodu mladých ľudí zo 
školy, pokiaľ sú vo veku povinnej školskej dochádzky (18 rokov). Portugalsko je jednou z krajín, kde jav 
predčasného ukončenia školskej dochádzky predstavuje sociálny a ekonomický problém, a to 
predovšetkým  s osobnými a profesijnými dôsledkami. Predstavuje to štrukturálnu nevýhodu pokiaľ 
ide o kvalifikácie a výkonnosť ľudí v systéme výchovy a vzdelávania, čo tvorí zjavnú nevýhodu pre ľudí 
aj pre krajinu. 
 
Hoci za posledných 25 rokov došlo v Portugalsku k zjavnému pokroku vo výchove a vzdelávaní (ako to 
možno vidieť v nasledovnej tabuľke), pre obyvateľstvo je stále charakteristická nízka miera 
návštevnosti škôl a formálneho profesijného vzdelávania v porovnaní s inými európskymi krajinami 
(17,4 % v roku 2014 a 13,7 % v roku 2015).  
 
Percentuálny podiel mužov a žien v Portugalsku o veku 18 až 24 rokov, ktorí neukončili stredoškolské 
vzdávanie (v %): 

Rok                          Rod 

 Spolu Muži Ženy 

1992 50,0 56,2 44,2 

2000 43,6 50,7 35,4 

2001 44,3 51,6 36,9 

2002 45,0 52,7 37,3 

2003 41,2 28,4 33,6 

2004 39,3 47,6 30,9 

2005 38,3 46,2 30,2 

2006 38,5 46,1 30,7 

2007 36,5 42,8 30,0 

2008 34,9 41,4 28,2 

2009 30,9 35,8 25,8 

2010 28,3 32,4 24,0 

2011 23,0 28,1 17,7 

2012 20,5 26,9 14,0 

http://www.sasauxsources.be/Parents-difficultes-scolaires.php
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2013 18,9 23,4 14,3 

2014 17,4 20,7 14,1 

2015 13,7 16,4 11,0 

Podľa Eurostatu je Portugalsko krajinou, ktorá tento ukazovateľ najviac znížila a s mierou predčasného 
ukončenia školskej dochádzky na úrovni 17,4 % v minulom roku je to menej ako polovica z 38,5 %, 
ktoré dosahovalo v roku 2006. Najbližším cieľom je dosiahnuť mieru na úrovni 10 %, čo najbližšie 
k priemeru EÚ (11,1 %).    Vo všeobecnosti viac chlapcov ako dievčat nedokončí štúdium a za posledný 
rok bola táto miera v Portugalsku 20,7 % u chlapcov a 14,1% u dievčat (európsky priemer je 12,7 % 
u chlapcov a 9,5 % u dievčat). Pätnásť členských štátov už dosiahlo národné ciele v tomto ukazovateli  
stanovené do roku 202: Česká republika, Dánsko, Nemecko, Grécko, Francúzsko, Chorvátsko, 
Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Rakúsko, Slovinsko a Švédsko.  
 
Iný ukazovateľ, ktorý je stanovený v stratégii EÚ v oblasti zamestnanosti a rastu do roku 2020 je 
zvýšenie miery vysokoškolských absolventov. Dvanásť členských už  splnilo svoj cieľ aj v tomto 
ukazovateli: Dánsko, Estónsko, Grécko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, 
Slovinsko, Fínsko a Švédsko. 
 
Faktory, ktoré zvyšujú mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky 
 
Vo všeobecnosti možno povedať, že pre predčasné ukončenie školskej dochádzky existuje niekoľko 
faktorov: nízka hodnota pripisovaná stredoškolskému vzdelaniu, nízky sociálno-ekonomický status 
rodiny a aj stúpajúca sociálna mobilita znižujúca očakávania a zlá organizácia vyučovania. Prvý dôvod,  
študent si kladie otázku či pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu je, ak si to želá, či vôbec ukončí 
stredoškolské štúdium s vyznamenaním, aby mohol pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu; ale ak 
chcete vstúpiť na trh práce, tie tri roky stredoškolského štúdia vám nedajú lepšiu kvalifikáciu alebo 
lepšie profesijné kompetencie ako povinná školská dochádzka, hoci ste strávili tri roky na strednej 
škole. Stredoškolské štúdium na odborných školách sa zavádza z dôvodu eliminácie zlyhania školského 
systému a poskytnutia profesijných kompetencií mladým ľuďom a povolenia vykonávania určitého 
povolania. 
 
Aj pre iné, vyššie uvádzané dôvody predčasného ukončenia školskej dochádzky, ako je  nízky sociálno-
ekonomický status rodiny a aj stúpajúca sociálna mobilita znižujúca očakávania a z dôvodu, že sme 
vstúpili do spoločnosti, kedy sa znižujú príležitosti na získanie vyššieho sociálneho statusu, pokračovať 
v štúdiu sa stáva demobilizujúcim. V metaforickom jazyku by sme mohli povedať, že školy 
v Portugalsku „tvoria parkovisko pre nezamestnaných“. A študenti to vedia.  
 
Čo sa týka zlej organizácie školského systému, možno povedať, že niektoré aspekty školského zákona 
by mali byť zmenené. Systém tak ako je nastavený v súčasnosti sa nezameriava na podporu 
úspešného štúdia študentov, ale na to, aby si ho študenti zvolili pre svoje štúdium. Nikto neponúka 
pre študentov, ktorí nesplnili požiadavky v roku, kedy prechádzajú na iné štúdium, že môžu zostať. 
Problém spočíva v určení dôvodov nesplnenia požiadaviek a čo školy  aj samotný systém urobili preto, 
aby sa vyhli takejto situácii. Vysoká miera zadržania, ktorá je charakteristická pre vzdelávanie 
v Portugalsku a to, ako sú rozdelení počas 12 rokov školskej dochádzky sú určujúce pre koordináciu 
problémov medzi cyklami, v nadmernej zmene školských zariadení a škôl  a v zlej orientácii škôl pri 
prevencii zlyhania aj napriek všetkému doteraz vynaloženému úsiliu.  
 
Hoci je táto situácia zlá, za posledných dvadsaťpäť rokov sa zlepšila, najmä v poslednom desaťročí. 
Podľa štúdie nedávno realizovanej Národnou radou pre vzdelávanie (CNE), vynaložila portugalská 
vláda  veľké investície v oblasti najdôležitejších zásahov v základnom a strednom školstve, medzi iným 
aj cez rozpočet Program iniciatív pre investície do zamestnateľnosti, Programu modernizácie 
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školského vzdelávania na stredných školách, Plánu techniky vzdelávania, Programu rekvalifikácií 
národnej siete škôl. 

 
HOLANDSKO 
 
Ako je známe, jav predčasného ukončenia školskej dochádzky je spojený s nezamestnanosťou, 

sociálnym vylúčením a s chudobou a je veľa príčin, pre ktoré niektorí mladí ľudia predčasne odídu zo 

systému výchovy a vzdelávania: osobné alebo rodinné problémy, ťažkosti s učením alebo ťažká 

sociálno-ekonomická situácia. Preto spôsob, akým je školský systém zavedený do praxe a ako je 

zabezpečené školské prostredie, predstavujú tiež dôležité faktory.  

Ako to skonštatoval EUROSTAT, miera predčasného ukončenia školskej dochádzky v Holandsku je  8,8 

% a našim cieľom je dosiahnuť mieru  8 % do roku 2020. 

Holandský program na zníženie predčasného ukončenia školskej dochádzky sa opiera o určité 

kľúčové princípy a oblasti činnosti.  Program sa opiera o spoluprácu vlády, obcí a škôl. Z tomto duchu 

sú podpísané štvorročné dohody medzi Ministerstvom školstva a regiónmi, kde sa uvádza, aký pokrok 

majú regióny dosiahnuť pri zníženie PUŠD v stanovenom čase. Financovanie sa opiera o úspešné 

dosiahnutie zníženia predčasného ukončenia školskej dochádzky, a tak sa každý región, mesto a škola 

môže rozhodnúť, aký typ opatrení zavedie do praxe, aby dosiahli ciele, ktoré sú im stanovené. 

V Holandsku je v rámci Ministerstva školstva vytvorená špeciálna jednotka, ktorá riadi Národný 

program zníženia predčasného ukončenia školskej dochádzky.  Šiestim ‘account manažérom’ bola 

pridelená zodpovednosť za predčasné ukončenie školskej dochádzky v niektorých regiónoch. Oni 

vyjednávajú dohody so zástupcami krajov, monitorujú progres a poskytujú asistenciu a podporu 

svojim regionálnym, miestnym a školským partnerom.  Okrem toho, uľahčujú výmenu skúseností 

s inými regiónmi alebo školami  a organizujú pravidelné stretnutia s kľúčovými osobnosťami z daného 

regiónu.  

Okrem toho, v Holandsku má každý študent svoje jedinečné referenčné číslo a toto číslo mu zostáva 

počas celého obdobia jeho štúdia, nezávisle na tom, či zmení školu, miesto/mesto  pobytu alebo kraj. 

Tento systém umožňuje sledovať progres/napredovanie každého žiaka. Celonárodný systém spravuje 

‘jedinečné referenčné číslo’. Základná databáza údajov pre vzdelávanie (BRON) zaznamenáva všetkých 

žiakov a je to tá istá databáza, ktorá sa používa na financovanie škôl. Mladí ľudia, ktorí sú zaevidovaní 

v systéme BRON ako mladí ľudia vo veku povinnej školskej dochádzky, avšak nenavštevujú vyučovanie 

(výchovu a vzdelávanie) a nedosiahli základnú kvalifikáciu, sa považujú za predčasných odídencov.  

Systém BRON zachytáva širokú škálu  ‘intelligence’ o deťoch a mladých ľuďoch. Včítane veku, rodu, 

lokalizácie študenta, jeho etnického pôvodu, typu navštevovanej školy, štúdia a jeho školskej histórie. 

Údaje o predčasných odídencoch môžu byť prepojené na sociálno-ekonomické údaje každého 

regiónu, mesta alebo mestskej štvrte.  Dostupné sú celkové údaje na národnej a regionálnej úrovni, 

na úrovni školy a každého školského zariadenia.  

Monitor o predčasných odídencoch, ktorý realizovalo Výskumné centrum pre vzdelávanie a trh práce 

(ROA) pri  Maastrichtskej univerzite v Holandsku, zmapoval informácie na ročnej báze o príčinách, pre 

ktoré mladí ľudia predčasne odchádzajú zo školy. Prieskum uskutočnený v roku  2011 skúmal 342.145 

predčasných odídencov, ktorí odišli zo vzdelávania bez základnej kvalifikácie. Z výskumu vyplýva, že 
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hlavné príčiny PUŠD sú spojené so vzdelávaním (uvádzané ako hlavná príčina v prípade 45 % 

respondentov), potom nasledujú zdravotné fyzické alebo mentálne problémy (18%), za tým 

nasledujú osobné problémy a faktory trhu  práce  (uvádzané hlavne žiakmi z odborných škôl). 

Diagram – Školský systém v Holandsku 

 

Preto, keďže v Holandsku Ministerstvo školstva určilo obecné úrady, aby čelili predčasnému 

ukončeniu školskej dochádzky prostredníctvo prevencie, monitorovania, vytvárania činností  

a realizácie opatrení a riešení boja proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, partner Quarter 

Mediation zaslal dotazníky len zástupcom obcí a niekoľkým iným subjektom, ktoré sú/boli zapojené 

do problematiky boja proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky alebo do projektov 

zameraných na túto otázku (s výnimkou obcí, ktoré  pôsobia pod koordináciou Ministerstva školstva, 

nikto iný nie je touto otázkou v Holandsku poverený).  

 
 

SLOVENSKO 
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Vzdelávací systém na Slovensku 

Výchova a vzdelávanie je na Slovensku poskytované na viacerých druhoch škôl: v materských školách,  
na základných školách, na stredných školách a na vysokých školách a univerzitách. Výchova 
a vzdelávanie sú na základných a stredných školách bezplatné. 

Materská škola 

Materskú školu môžu navštevovať deti od troch rokov. Nie je povinná, no štát usiluje vytvárať 
podmienky, aby materskú školu absolvovali jeden rok pred začatím základnej školy všetky deti 
(príprava na základnú školu). 

Základná škola 

Na Slovensku sú povinné všetky deti nastúpiť do základnej školy po dosiahnutí veku 6 rokov. Základná 
škola má dva stupne. Prvý stupeň trvá 4 roky (1. – 4. ročník), druhý stupeň trvá 5 rokov (5. – 9. 
ročník). Vzdelávanie na prvom stupni je odlišné od vzdelávania na druhom stupni. Kým na prvom 
stupni väčšinu vyučovacích predmetov učí jeden učiteľ, na druhom stupni učí každý vyučovací 
predmet iný učiteľ 

Povinná školská dochádzka na Slovensku trvá 10 rokov, žiak v nej pokračuje po ukončení základnej 
školy na niektorom type strednej školy. Inou možnosťou je prestup po absolvovaní prvého stupňa 
základnej školy na 8 ročné gymnázium. Prestup na gymnázium je podmienený prijímacími skúškami 
a vyhovujúcim prospechom na prvom stupni základnej školy.  

Okrem toho ponúka školstvo aj možnosť navštevovať základné umelecké školy, kam môžu deti chodiť 
dobrovoľne mimo riadneho vyučovania. 

Stredná škola 

Po ukončení 9. ročníka základnej školy a úspešnom prijímacom konaní pokračuje žiak v povinnej 10 
ročnej školskej dochádzke na zvolenej strednej škole.  

V Slovenskej republike sú nasledovné typy stredných škôl. 

Stredné odborné učilištia a spojené stredné školy, ktoré poskytujú učňovské odbory. Štúdium trvá 
dva roky (obmedzené množstvo odborov), tri roky alebo štyri roky. Trojročné štúdium pre jednotlivé 
odbory je ukončené záverečnou skúškou, po ktorej študent dostane výučný list. Štvorročné odbory 
končia maturitnou skúškou. 

Stredné školy poskytujú štúdium v trvaní štyri alebo päť rokov a sú zamerané na nejakú odbornosť. 
Štúdium končí maturitnou skúškou. 

Gymnáziá na Slovensku poskytujú štvorročné štúdium (ak sa žiak hlási na gymnázium po ukončení 9. 
ročníka základnej školy), alebo osemročné štúdium (ak sa žiak hlási na gymnázium po ukončení 4. 
ročníka). Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie, po jeho ukončení študenti väčšinou pokračujú 
v štúdiu na vysokej škole.  

Vysoká škola alebo univerzita 
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Po ukončení štúdia na strednej škole alebo gymnáziu a vykonaní maturitnej skúšky ponúka školský 
systém na Slovensku možnosť študovať na univerzitách, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelanie 
prvého stupňa (bakalárska úroveň) a druhého stupňa (magisterská úroveň). Vysokoškolské štúdium 
na bakalárskej úrovni trvá 3 roky, na magisterskej úrovni 2 až 3 roky. 

Tretí stupeň univerzitného štúdia na Slovensku je doktorandské štúdium, absolventovi sa po 
úspešnom ukončení udeľuje vedecký titul PhD. 

Všetky typy škôl môžu byť zriadené štátom (obcou, mestom a vyšším územným celkom) a sú to teda 
štátne školy, ako aj uznanými cirkvami (cirkevné školy) a súkromnými subjektmi.  

  

Povinná školská dochádzka  

Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak 
dovŕši 16. rok veku. Od plnenia povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť. 

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 
6. rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak nie je ustanovené inak. 

Školská spôsobilosť je definovaná ako súhrn psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktorý 
dieťaťu umožňuje stať sa žiakom a je predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho programu 
základnej školy.   

Povinná školská dochádzka sa vo všeobecnosti plní v základných školách, v stredných školách a v 
školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pokiaľ školský zákon 
neustanovuje inak. 

Žiak skončí plnenie povinnej školskej dochádzky absolvovaním 10 rokov vzdelávania v školách podľa 
školského zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok 
veku. 

Žiakovi ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy, ktorý dovŕšil 16 rokov veku, riaditeľ 
školy umožní ukončiť deviaty ročník  a získať nižšie stredné vzdelanie, ak je predpoklad úspešného 
ukončenia najneskôr do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 17. rok jeho veku. 

Diagram – Školský systém Slovenskej republiky 
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Predčasné ukončenie školskej dochádzky 

Ukazovatele miery predčasného ukončenia školskej dochádzky sú v Slovenskej republike nižšie ako je 
priemer krajín EÚ. V posledných rokoch sa pohybuje na úrovni okolo 6 % a má mierne narastajúcu 
tendenciu. Sledujú sa iba údaje za SR, nie sú k dispozícii údaje za jednotlivé regióny. Podľa dostupných 
údajov však miera predčasného ukončenia školskej dochádzky je v regiónoch, kde sa uskutočnil náš 
prieskum nižšia ako je celoslovenský priemer. Na jednotlivých oslovených školách bola miera 
predčasného ukončenia v rozpätí od 0% do 3 %. 

Príčiny, ktoré vedú žiakov a študentov k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky sú u každého 
z nich individuálne, je  ich  však možné rozdeliť do nasledovných kategórií: 

a) príčiny viažuce sa na školský systém (organizačné a štrukturálne faktory  a pedagogické 
faktory týkajúce sa interakcie medzi učiteľmi a žiakmi) 

b) mimoškolské faktory  (rodinné a sociálne faktory a interné faktory týkajúce sa „odídenca“). 

V školskom roku 2012-2013 sa uskutočnil na Slovensku rozsiahly prieskum názorov riaditeľov 
základných a stredných škôl zameraný na problematiku predčasného ukončenia školskej dochádzky.  
Výsledky prieskumu obsahujú stanoviská 620 respondentov (cca 25 % slovenských škôl).  
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Za najčastejšiu príčinu predčasného ukončenia školskej dochádzky považujú títo respondenti sociálne 
znevýhodnené rodinné prostredie žiakov (72,2%), nedostatočný prospech (66,2 %) a nízku 
vzdelanostnú úroveň rodičov (61,4 %),  pre ktorých vzdelanie nepredstavuje významnú hodnotu pre 
budúcnosť ich dieťaťa. V oveľa  menšej miere poukázali respondenti na špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby žiakov (16,6 %) alebo ich fyzické či mentálne postihnutie (14,2 %).  

Treba však poukázať aj na fakt, že Slovensko je pomerne homogénne z  národnostného hľadiska (hoci 
najviac etnicky heterogénnou krajinou strednej Európy, zdroj: archiv.vlada.gov.sk). Národnostné 
menšiny žijú najmä na juhu Slovenska (Maďari – 9,7 %, Rómovia – 1,7 %, Česi – 0,8% a ostatné 
menšiny spolu tvoria asi 1 % populácie a aj tí sú skôr z okolitých krajín), takže mieru predčasného 
ukončenia školskej dochádzky na Slovensku neovplyvňujú migranti. 

Miera predčasného opustenia školskej dochádzky za posledných 15 rokov mala klesajúcu tendenciu 
do roku 2010 a klesla zo 6,3 % v roku 2005 na 4,7 % v roku 2010, potom však začala opäť narastať 
a v roku 2014 dosiahla 6,7 %. Je to menej ako si EU stanovila vo svojej stratégií do roku 2020 (10 %), 
avšak zámerom vlády SR je dosiahnuť maximálne 6,0 %.  

V nasledovnej tabuľke ponúkame prehľad predčasného ukončenia školskej dochádzky podľa štatistík 
Eurostatu (v %), v rokoch 2005 – 2014,  nielen na Slovensku, ale aj v krajinách partnerstva projektu 
TICS a v Chorvátsku, ktoré vykazuje najlepší pomer a v Španielsku, ktoré vykazuje najmenej priaznivý 
pomer: 

Krajina/rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Chorvátsko 5,1 4,7 4,5 4,4 5,2 5,5 5,0 5,1 4,5 2,7 

Belgicko 12,9 12,6 12,1 12,0 11,1 11,9 12,3 12,00 11,00 9,8 

Francúzsko 12,5 12,7 12,8 11,8 12,4 12,7 12,3 11,8 9,7 9,0 

Holandsko 13,5 12,6 11,7 11,4 10,9 10,0 9,2 8,9 9,3 8,7 

Portugalsko 38,3 38,5 36,5 34,9 30,9 28,3 23,0 20,5 18,9 17,4 

Slovensko 6,3 6,6 6,5 6,0 4,9 4,7 5,1 5,3 6,4 6,7 

Taliansko 22,1 20,4 19,5 19,6 19,1 18,6 17,8 17,3 16,8 15,00 

Španielsko 31,0 30,3 30,8 31,7 30,9 28,2 26,3 24,7 23,6 21,9 

Priemer EU 
28 

15,7 15,3 14,9 14,6 14,2 13,9 13,4 12,7 11,9 11,2 
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 Zhrnutie prvej kapitoly: 

Školská dochádzka je povinná vo všetkých partnerských krajinách povinná. Dĺžka povinnej školskej 
dochádzky ako aj vek nástupu detí do školy sú rôzne.  Vo Francúzsku, Belgicku, Taliansku, Portugalsku 
a na Slovensku deti nastupujú do základnej školy vo veku 6 rokov, v Holandsku vo veku 4 roky. Povinná 
školská dochádzka v trvaní 10 rokov je vo Francúzsku, Taliansku a na Slovensku, zatiaľ čo v Belgicku, 
Holandsku a  Portugalsku  trvá 12 rokov. Od povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť. 
 
Aj školské systémy sú odlišné, hoci francúzsky, belgický a taliansky sú si čiastočne podobné. Základná 
škola tu trvá 5 rokov a potom nasledujú štyri roky nižšieho stredného vzdelávania. Na Slovensku 
a v Portugalsku trvá základná škola deväť rokov, v Holandsku osem, pričom na Slovensku je rozdelená 
na dva a v Portugalsku na tri stupne.  Potom sa žiaci môžu rozhodnúť pre štúdium na strednej škole 
alebo učňovskej škole. 
 
Štát  má legislatívnu kompetenciu týkajúcu sa všeobecných  noriem vzdelávania. Základné školy 
zriaďujú zvyčajne mestá a obce a stredné odborné školy  zasa kraje. 
 
Predčasné ukončenie školskej dochádzky sa týka všetkých krajín partnerstva. Príčiny prečo mladí 
ľudia opustia predčasne školu, bez získania dokladu o vzdelaní a nadobudnutí kompetencií, sú 
rôznorodé.  V zásade sa členia na dva okruhy: príčiny súvisiace so školou a príčiny mimo školského 
systému. Negatívne zážitky v škole už vo veľmi nízkom veku, málo stimulujúce rodinné prostredie, 
inštitucionálne postupy venujúce sa riešeniu len akademických problémov, nevhodné správanie 
sa,.....  vedú mladých ľudí k opusteniu školy. Žiaci a študenti strácajú zmysel chodenia do školy.  
Kritickým obdobím predčasného opustenia školy sú prvé dva ročníky (vyššej) strednej školy. Medzi 
predčasnými odídencami zo školy je viac chlapcov ako dievčat. Priemerná miera predčasného 
ukončenia školskej dochádzky v krajinách EÚ bola v roku 2014 na úrovni 11 %. Najnižšiu mieru 
predčasného opustenia školskej dochádzky vykazuje spomedzi krajín partnerstva Slovensko a 
najvyššiu Portugalsko. Cieľom európskej stratégie rozvoja je znížiť tento podiel pod 10 % v celej Únii. 
 
Mnohé štúdie, venujúce sa  vzťahu využívania IKT a predčasnému ukončeniu školskej dochádzky 
poukazujú na to, že primeraný čas strávený prácou na počítači či kontaktmi na sociálnej sieti 
podporuje prospech žiaka, avšak nekontrolované, nadmerné množstvo času naopak zhoršuje školské 
výsledky a môže viesť k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.  
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2.   IDENTIFIKÁCIA A POPIS VÝZNAMNÝCH HRÁČOV PODIEĽAJÚCICH SA NA PREVENCII 
A OPÄTOVNOM ZAČLEŇOVANÍ DO PRÍPRAVY NA BUDÚCE POVOLANIE ALEBO NA TRH PRÁCE 
-  popísať ich vzťah/sieťovanie/previazanosť/spoluprácu 
 (stručná charakteristika danej organizácie, jej poslanie, hlavné aktivity, cieľové skupiny a aktivity 
zamerané na skupinu mladých ľudí, ktorí predčasne opustili školský systém)    

 
 

FRANCÚZSKO 
 
Akčný plán francúzskej vlády na zníženie predčasného ukončenia školskej dochádzky na polovicu si 

vzali na starosť špecializované služby prevencie: 

 Misa boja proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky /Mission de Lutte Contre le 

Décrochage Scolaire/ (MLDS) pôsobí v prevencii predčasného ukončenia školskej dochádzky, 

pomáha mladým ľuďom s návratom do školského systému aby získali kvalifikáciu a podporuje 

ich počas ich štúdia.  

 SIEI, systém výmeny informácií medzi ministerstvami, zistí predčasné ukončenie školskej 

dochádzky prostredníctvom príslušných spoločných národných a ministerských databáz;  

 Celonárodné úrady pre dohľad a podporu radia a pomáhajú mladým predčasným odídencom 

vrátiť sa do školského systému alebo sa pripraviť na pracovný život.  Koordinujú miestne 

služby vzdelávania, orientácie a zamestnanosti pre mladých ľudí, ako sú školy, MLDS,  

Informačné a orientačné centrá (COIs), miestne iniciatívy, poľnohospodárske zariadenia, 

systém vzdelávania dospelých, nazývaný Greta, informačné centrá pre mladých a regionálne 

autority. 

 Siete Fo-QualE (vzdelávanie, kvalifikácia, zamestnanie) predstavujú spoluprácu medzi  MLDS 

a COIs  a radia a pomáhajú mladým ľuďom nájsť primerané vzdelávanie; sú súčasťou siete 

‘Nová šanca’, založenej v roku  2012. 

 

S využitím sloganu  – ‘Spoločne v boji proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky’ – vládny plán 

koordinuje činnosti ministerstiev poverených vzdelávaním zamestnanosťou, riešením problematiky 

miest, zdravotníctva, poľnohospodárstva a zámorských departmentov a ich spoluprácu s regionálnymi 

autoritami, združeniami, výskumníkmi a inými zainteresovanými stranami, včítane mladých ľudí a och 

rodičov5 .  

 

Národná stratégia, zavedená do praxe, sa opiera o tri kľúčové oblasti: 

• Každý sa musí podielať na riešení predčasného ukončenia školskej dochádzky študentov 

• Vybrať spôsob prevencie: predovšetkým vďaka zmenám vo výučbovom postupe/praktikám  

• Novej šanci získať kvalifikáciu 

=> “Pružnejšie postupy vzdelávania” a tým zabezpečiť individuálnu, na mieru šitú podporu pre 

každého.  

=>podmienkou úspechu plánu je predovšetkým mobilizovať všetkých aktérov. 

 

________________ 
5 zdroj: http://www.education.gouv.fr/ 
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Všetky experimentálne projekty sa zameriavajú na redukciu nerovností vo vzdelávaní  

prostredníctvom ponuky vzdelávacích programov, ktoré sú namierené proti efektom sociálnej 

nerovnosti. 

•  zriaďovaním nového typu škôl (napr. internáty excelentnosti v  Corte), 

•  zmenou výchovnej pedagogiky (školy druhej šance)  

•  úpravou rozdelenia aktivít v čase výučby,  

• ponukou inovatívnych foriem podpory v čase mimo školského vyučovania (Falep).  

 

 

Berúc do úvahy situáciu popísanú vyššie, partner  IFRTS na Korzike identifikoval 10 strategických 

regionálnych subjektov, ktorých mobilizoval pre projekt, hlavným poslaním ktorých je podporovať 

úspešné vzdelávanie, prispieť k rovnosti príležitostí  a k podpore sociálnej a profesijnej integrácie: 

 

 

 
 
 
 
• MECS - Maison d'Enfants à Caractère Social (2 dotazníky) 

• Falep 2B - Ligue de l'Enseignement Fédération de Haute-Corse (1 dotazník) 

• E2C –Škola druhej šance (interview) 

• ML 2B -Mission locale (9 dotazníkov) 

• IRIPS -Institut régional pour l’insertion professionnelle et sociale (1 dotazník) 

• ECC -Etudes et Chantiers Corsica (interview) 

• IDF -L'Institut pour le Développement et la Formation (1 dotazník) 

• Collège de Fiumorbu/Lycée Pascal Paoli de Corte/Université de Corse (4 dotazníky) 

• CRIJ – (interview) 

• Ascalinada - (interview) 

• Communauté de communes de Nebbiu (1 dotazník) 

• Institut de formation régional dans le domaine de travail social(1 dotazník) 

 

20 odborných pracovníkov sa priamo zapojilo do prieskumu a väčšina z nich  sú poradcovia pre 

začlenenie (38%) alebo učitelia/lektori (21%),  a zostávajúce percentá tvoria odborníci na sociálne 
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začlenenie (13%), poradcovia pre orientáciu (12%), odborníci na vzdelávanie dospelých 

(andragógovia)  (8%) a sociálni pracovníci (8%).  

 

 
 
 

Ich organizácie sa venujú v prvom rade poradenstvu a orientácii (24%) a podpore v profesijnej 

integrácii.  Činnosti ako je prevencia proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a sociálna 

inklúzia  ( 21%)  sú tiež veľmi dobre zastúpené medzi spomínanými organizáciami.   
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TALIANSKO 
 
V Taliansku v rámci v politík zameraných na školský a vzdelávací systém nadobúda prevencia a boj 
proti predčasnému ukončenia školskej dochádzky  význam, ako nikdy predtým. 
Na zlepšenie porozumenia tohto javu a následne na definovanie čo najúčinnejších stratégií  Komisia 
pre kultúru, vedu a výchovu v Komore poslancov sa rozhodla preskúmať všetky procesy, ktoré sú 
charakteristické pre predčasné ukončenie školskej dochádzky a stratégie na jej čelenie, pričom sa 
zameriava predovšetkým na prevenciu daného javu a na aspekty spojené so sociálnou inklúziou.  
Riešenia navrhnuté ministerstvom školstva na zníženie predčasného ukončenia školskej dochádzky 
(2014) sa skladajú z troch línií činnosti: časová kontinuita činností a koordinácie medzi politickými 
aktérmi s rozhodovacími právomocami, ako aj hodnotenie výsledkov, prístup založený na základných 
kompetenciách a personalizácia učenia sa (osobitný prístup k žiakom), spojenectvo medzi školami, 
regiónmi, rodinami a vzdelávacími zariadeniami.   
 
V roku 2013 vyčlenila vláda  15 miliónov eur na boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.  
Tieto zdroje mali na vybudovanie konsolidovaného systému na boj proti príčinám PUŠD: financované 
projekty nevytvorili štandardy, ktoré sú tým čo skutočne chýba na riešenie problému. 
V tomto kontexte je potrebné zdôrazniť nárast, v posledných rokoch,  efektívneho nástroja proti 
PUŠD: vytvorenie odborného trojročného vzdelávania. Východiskovým bodom celkovej stratégie je 
valorizácia odborného vzdelávania a učňovského školstva, jeho stabilizácia a zabezpečenie rovnakej 
kvality v jednotlivých regiónoch.  
 
Kraj Friuli Venezia Giulia  predstavuje príklad dobrej praxe v oblasti odborného vzdelávania, ktorý 
funguje veľmi dobre pri znižovaní miery predčasného ukončenia školskej dochádzky (ktorá je výrazne 
nižšia ako celo-taliansky priemer). Za posledných 6 rokov bola zaznamenaná silná spolupráca medzi 
nasledovnými organizáciami, aby bolo možné lepšie odpovedať na výzvu boja proti predčasnému 
ukončeniu školskej dochádzky:  
- regionálna vláda: vytvorenie politík, propagovanie centralizovaných činností; 
- regionálne stredné a vysoké školy: vytypovanie rizikových študentov, ktorí môžu využiť podpornú 
činnosť 
- centrá odborného vzdelávania: vytypovanie rizikových študentov, ktorí môžu využiť podpornú 
činnosť a predovšetkým organizovanie kurzov zameraných na opätovnú motiváciu a profesijnú 
orientáciu, pomoc pre žiakov, ktorí stratili motiváciu, opätovne im nájsť ich cestu 
- regionálne služby orientácie: pôsobiť ako filter medzi žiakmi, školami, regionálnou vládou a centrami 
odborného vzdelávania a ponúknuť individuálne konzultácie v škole/profesijnú orientáciu 
- úrady práce: propagovanie sociálnej inklúzie mladých rizikových ľudí aj prostredníctvom programu 
Záruka pre mladých ľudí 
- sociálne služby: podpora pre najzraniteľnejších mladých ľudí, v spolupráci s inými organizáciami. 
 
Pod patronátom regionálnej vlády, boli uvoľnené viaceré fondy na zabezpečenie centralizovaných 
činností, ktoré počítali so spoluprácou s vyššie uvedenými organizáciami. V súčasnej dobe, hlavné 
finančné toky pochádzajú z regionálnych fondov, ESF a predovšetkým z programu Záruka pre mladých.  
 
Vzhľadom na popísanú situáciu v kraji Friuli Venezia Giulia boli organizáciami zapojenými do 
prieskumu:  
- centrá odborného vzdelávania 
- školy  
- regionálne centrá orientácie 
- regionálna vláda.  
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90 %  zo zástupcov organizácií zapojených do prieskumu boli učitelia/lektori, pričom ostatní boli 
poradcovia pre orientáciu a didaktickí poradcovia. Ich organizácie pôsobia predovšetkým v sektore 
výchovy/ vzdelávania, ale ponúkajú aj preventívnu činnosť, dohľad, sociálne a profesijné začlenenie. 
Zvlášť centrá odborného vzdelávania sú úzko spojené s trhom práce.   
 
 
 

BELGICKO 
 
 

a) Organizácie zriadené na základe vyhlášky6 o vzdelávaní  
 

 Školská mediácia 
 

Medzi preventívnymi opatreniami pred predčasným ukončení školskej dochádzky a pred násilím 
v školskom prostredí zriadila Federácia Valónsko-Brusel školskú mediáciu.      
 
Túto funkciu vykonávajú dve služby: 

 služby školskej mediácie v Bruselskom kraji. Zamestnanci sú interní: mediátori sú v zariadení 
počas celého roka. 

 

 služby školskej mediácie vo Valónskom kraji. Mediátori sú externí, pokrývajú svojimi službami 
určenú geografickú zónu a služby poskytujú individuálne alebo skupinovo v školských 
zariadeniach, pričom nie sú ich zamestnancami. 

 
Úlohou týchto služieb je zaoberať sa vzťahovými problémami medzi žiakmi, medzi rodičmi detí 
a pracovníkmi školy, medzi pracovníkmi školy a žiakmi alebo skupinou v triede. 
 
Mediačné služby zasahujú na požiadanie riaditeľstva školy, učiteľa, vychovávateľa, žiaka a /alebo jeho 
rodiny, externej služby (služby školského začlenenie, služby pomoci mládeži,....) 

  
 

 Služby pre opätovné navrátenie sa do školskej dochádzky «SAS » 

 
Medzi preventívnymi opatreniami pred predčasným ukončení školskej dochádzky a pred násilím 
v školskom prostredí zriadila Federácia Valónsko-Brusel služby pre opätovné navrátenie sa do školskej 
dochádzky. 
Tieto služby prijímajú a krátkodobo pomáhajú neplnoletým žiakom: 

 vylúčeným zo školského zariadenia zabezpečeného alebo dotovaného Federáciou Valónsko-

Brusel,  

              ktorí nemohli byť zapísaní do iného školského zariadenia, 

 zapísaným v jednom zo školských zariadení zabezpečených alebo dotovaných  

            Federáciou Valónsko-Brusel, ktorí sú v situácii vymeškávania vyučovania  

            (neospravedlnené vymeškané  hodiny), predčasného odchodu zo školy (viac ako 20  

             poldní neospravedlneného vymeškania) alebo v situácii krízy v samotnom zariadení, 

 ktorí nie sú zapísaní v žiadnom školskom zariadení a ktorí nie sú vzdelávaní doma. 

_____________ 
6 Federácia Valónsko-Brusel www.enseignement.be v Belgicku je vyhláška legislatívnym aktom v regiónoch a v jazykových 

spoločenstvách a je porovnateľná so zákonom na federálnej úrovni  

http://www.enseignement.be/
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Poslaním služieb pre opätovné navrátenie do školskej dochádzky je poskytnúť sociálnu, výchovnú a 

pedagogickú  pomoc prostredníctvom  kontaktu (prijatia) počas dňa a prípadne pomocou a 

poradenstvom v rodinnom prostredí. Táto pomoc im pomôže zlepšiť podmienky učenia sa a 

napredovania, rozvoja. 

Poznámka: služby SAS sa venujú len neplnoletým mladým.  

Región Charleroi: SENS-SAS     6110 Montigny-le-Tilleul 
 
 Cieľom každej služby je opätovná integrácia týchto žiakov, v čo najkratšom čase a za čo 
najvhodnejších podmienok do školského zariadenia alebo do vzdelávacej organizácie, ktorá má  
akreditáciu v rámci povinnej školskej dochádzky. Na základe súhlasu ministra, takéto postaranie sa 
o žiakov môže byť považované za  spĺňajúce požiadavky týkajúce sa návštevy školy.  
 
Maximálne  obdobie pomoci sú tri mesiace s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace, pričom 

nesmie presiahnuť celkovo 6 mesiacov počas školského roka a jeden rok za celú dobu školskej 

dochádzky. Avšak od 1. septembra 2014 by mohla byť vyžadovaná  výnimka, aby prevzatie 

starostlivosti o žiaka nejakou SAS, ktorá sa končí po 30. apríli, mohlo byť predĺžené do konca daného 

školského roka.  

 
 

 Služby mobilných tímov 

 
Medzi preventívnymi opatreniami pred predčasným ukončení školskej dochádzky a pred násilím 
v školskom prostredí zriadila Federácia Valónsko-Brusel Služby mobilných tímov. 
 
Táto služba, ktorú vykonávajú externí pracovníci škôl, má poslanie zasahovať: 

 v prípade záškoláctva (situácia, kedy žiak chodí do školského zariadenia nepravidelne  a pre 
svoju neúčasť nemá ospravedlnenie), len v základnom školstve; 

 v prípade predčasného ukončenia školskej dochádzky (žiak, ktorý podlieha povinnej školskej 
dochádzke, ktorý je zapísaný v nejakom /školskom/ zariadení, ktoré však nenavštevuje bez 
primeraného dôvodu alebo žiak, ktorý nie ja zapísaný v žiadnom školskom zariadení a nie je 
vzdelávaný ani doma); 

 v prípade kritickej situácie v škole, to znamená, v situácii týkajúcej sa školského zariadenia 
v dôsledku nejakého konkrétneho faktu; 

 aby bolo možné znovu  nastoliť dialóg v školskom zariadení, v ktorom sa vyskytla kritická 
situácia; 

 v predstihu, v prípade kedy tím vychovávateľov sa chce pripraviť na to, ako reagovať v prípade 
krízy. 

 
Služba mobilných tímov zasahuje v zariadeniach základného a stredného školstva, všeobecného aj 
špecializovaného, na požiadanie vedúceho pracovníka zariadenia alebo vlády v zaradeniach 
zriadených Federáciou Valónsko-Brusel a z organizátorskej právomoci v dotovaných zariadenia. 
Požiadanie o službu sa musí zaslať faxom, mailom alebo poštou na generálne riaditeľstvo povinného 
vzdelávania.    
 
 

 Psychologické a zdravotnícko-sociálne centrá (PMS) 
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Miesto prvého kontaktu, vypočutia a dialógu kde mladý človek a/alebo jeho rodina môžu riešiť otázky 
ktoré ich trápia v oblasti školskej dochádzky, rodinného a sociálneho života, v problematike zdravia, 
školskej a profesijnej orientácie,.... 
 
Centrum PMS je k dispozícii žiakom a ich rodičom od nástupu do materskej školy až o ukončenia 
stredoškolského štúdia. Ponúka aktivity aj v prospech žiakov navštevujúcich Centrá výchovy 
a vzdelávania v alternácii (CEFA) a aj ich rodín.  
 
V centre PMS pracujú psychológovia (psychologicko-pedagogickí poradcovia a asistenti), sociálni 
asistenti (sociálni opatrovatelia) a zdravotné sestry (para medicínski opatrovatelia), ktorí pracujú 
v tíme. V každom centre PMS pôsobí aj lekár.  
 
Centrum psychologických a zdravotnícko-sociálnych služieb je verejná bezplatná služba.  
 
Rovnako ako aj školské zariadenia, aj Centrá PMS partia do siete zriadenej alebo dotovanej 
Francúzskym spoločenstvom. Existujú teda Centrá PMS Francúzskeho spoločenstva, provinčné, 
obecné a samostatné. Pracovníci musia dodržiavať profesijnú mlčanlivosť. Vo vzťahu ku školám sú 
úplne nezávislí. Hlboká znalosť školského sveta (sveta škôl) a školského prostredia umožňuje 
pracovníkom aplikovať prístup primeraný situáciám, s ktorými sa stretávajú žiaci a ich rodiny. 
 
Centrá PMS vytvárajú partnerstvá s rôznymi službami, v duchu zachovania profesijného tajomstva 
(mlčanlivosti) a v prospech žiakov. Hlavnými partnermi centier sú pracovníci škôl a služby 
propagovania zdravia v školách (SPSE). 
 
Stanoviská  poskytované centrom majú konzultačný charakter, to znamená, že rodičia alebo 
zástupcovia dieťaťa majú slobodu v rozhodovaní. Na druhej strane, od momentu, kedy je žiak 
zapísaný do školy, rodičia sa môžu slobodne rozhodnúť či príjmu alebo odmietnu služby školského 
Centra PMS (odmietnutie vedenia).  
 
 
 

b) Iné subjekty 
 AMO  (Pomoc v otvorenom prostredí) ponúka miesto stretnutia a vypočutia mladého človeka 

vo veku 0 až 18 rokov, ako aj jeho rodiny alebo blízkych. Poradenstvo môže byť poskytnuté až 
do veku 20 rokov, pokiaľ mladý človek využíval tieto služby už pred dovŕšením plnoletosti. 
  

Tieto služby môžu byť využité v rôznych situáciách: 

 problémy vo vzťahoch, v komunikácii, dodržiavaní pravidiel a obmedzení v rodine, v mestskej 
štvrti, v škole,.... 

 podpora rodičov (alebo zástupcov dieťaťa) vo výchove ich detí, 

 predčasné ukončenie alebo prerušenie školskej dochádzky 

 v prípade administratívnych, sociálnych a finančných problémov, 

 poradenstvo v celom postupe mladého človeka,.... 
 
Možnosť poskytovania služby v sídle organizácie a/alebo v prípade potreby v bydlisku dieťaťa. 
 
Mládežnícke organizácie 
 

 Mladí CSC:  Enter je služba vyhradená pre študentov (včítane tých, ktorí pracujú) 
a nezamestnaných do veku 25 rokov. S Enter môžu mladí získať bezplatne všetky služby CSC,  
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od prvého zapísania sa: 

Bezplatnú právnu ochranu. Od jednoduchej rady až po právne zastupovanie advokátom pred súdom 
v prípade konfliktu v oblasti štúdia alebo práce. 
 
Odborné poradenstvo vo všetkých postupoch týkajúcich sa 

 Práce študenta: informácie, rady, intervencie u zamestnávateľov alebo v štátnej správe,... 

 Štipendií: overenie pridelenej sumy, intervencie v štátnej správe,... 

 Učňovské zmluvy: ako si zachovať rodinné prídavky, sadzobníky, typy zmlúv,..... 

 Právo na navštevovanie školy: ochrana práv študenta počas stáže,.... 

 Ukončenie štúdia: čo treba robiť, rady, poradenstvo v ONEm a na stáži začleňovania,... 

 Prvé zamestnanie: zmluva, výplatná páska, plán zamestnávania,... 
 

 Mládež a zdravie: 
 
Mládež & zdravie je mládežnícka organizácia, jedno zo želaných hnutí, založené 
a podporované kresťanskou zdravotnou poisťovňou. 
Misiou Mládeže & zdravia je: 

- Vytváranie činnosti v prospech detí a mladých ľudí: voľnočasové aktivity, vzdelávanie 
animátorov,... 

- Propagovanie prevencie a výchova k ochrane zdravia u mladých ľudí, prostredníctvom 
všetkých svojich aktivít. 

- V oblasti sociálneho poistenia (s prioritou na zdravotné a invalidné poistenie) 
zachovanie, valorizácia záujmov mladých ľudí a ich uvedomovanie si týchto aspektov, 
predovšetkým pomoc pri ich informovaní o ich právach a povinnostiach. 

- Realizácia politiky mládeže  Kresťanskej zdravotnej poisťovne, spoločne stanovenej 
oboma partnermi.  

 
 

 JOC (mladí organizovaní bojovníci) 
        JOC je organizácia, ktorá združuje mladých ľudí z ľudového prostredia, aby spoločne  
        konali  v situáciách, ktoré ich ťažia. 
 
 
Centrá sociálno-profesijného začleňovania (CISP)7 

 

Zabezpečujú vzdelávanie stážistov, ktorí sú veľmi vzdialení od pracovného trhu. CISP sa obracia 
k špecifickej pedagogike, aby umožnili stážistom nadobudnúť všeobecné aj  odborné kompetencie, 
pričom im je ponúkaná aj psychologicko-sociálne pomoc.  Centrá sociálno-profesijného začleňovania 
nahrádzajú Organizácie  sociálno-profesijného začleňovania (OISP) a Podniky vzdelávania 
prostredníctvom práce (EFT). Odvetvia vzdelávania, ktoré zabezpečujú CISP,  pokrývajú predovšetkým 
nasledovné oblasti: alfabetizácia (naučiť čítať, písať, počítať),  doplnenie poznatkov na požadovanú 
úroveň, osobný rozvoj, stavebníctvo, hotelové, reštauračné a kaviarenské služby, zelené povolania, 
služby starostlivosti o človeka, sekretárske práce a obchodná činnosť. 
 
Akreditácie CISP začnú platiť od 1. januára 2017.   
____________ 
7    http://emploi.walonie.be.home/formation/cisp.html. 

 

http://emploi.walonie.be.home/formation/cisp.html
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Podniky vzdelávania prostredníctvom práce (Valónsko) a dielne vzdelávania prostredníctvom práce 
(Brusel) zabezpečujú vzdelávanie, v reálnej pracovnej situácii, na stavenisku alebo v dielni,  pre 
stážistov, ktorí majú problém nájsť si pracovné miesto.  Poskytujú aj individuálne poradenstvo.  
 
Kto sa môže stať stážistom?8 
 
V prvom rade človek, na ktorého sa nevzťahuje  povinná školská dochádzka, ktorý je zaevidovaný na 
úrade práce (Forem) ako žiadateľ o prácu a ktorý disponuje maximálne certifikátom o ukončení 
stredoškolského vzdelania druhého stupňa alebo dokladom  ekvivalentnej úrovne; 
 
Existuje 5 ďalších kategórií. Nás však najviac zaujíma práve tá prvá. 
 
V Belgicku bolo do prieskumu realizovaného v rámci projektu priamo zapojených 16 odborných 

pracovníkov z nasledovných organizácií : 

Školy Sociálne služby 

 Organizácia zameraná na 

prevenciu predčasného 

ukončenia školskej dochádzky 

Úrady 

práce 

Iné organizácie 

venujúce sa 

profesijnému a 

sociálnemu 

začleňovaniu 

Iné 

2 2 2 - 9 1 

 

 

 

Odborná pozícia respondentov 

Učiteľ/vychovávateľ Lektor 
 Sociálny 

pracovník 
Poradca/expert 

Odborník na 

profesijné/sociálne 

začleňovanie 

Animátor 

2 3 3 4 2 2 

 

____________ 
8 

http://emploi.walonie.be.home/formation/cisp.html.
 

 

http://emploi.walonie.be.home/formation/cisp.html
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PORTUGALSKO 
 

Na tomto mieste je potrebné poznamenať, že politika prevencie pred predčasným ukončením školskej 
dochádzky sa týka všetkých študentov, to znamená, že je možné identifikovať rôzne skupiny študentov 
(študentov vo všeobecnosti, študenti, ktorí končia, študenti, u ktorých je nejaké riziko,...) a pre každú 
skupinu uplatniť iné metódy práce.  Povedali sme, že existuje viacero organizácií a systémov, ktoré sú 
navzájom prepojené a zo strany EÚ je vytvorený súbor politík a právnych rámcov na „boj“ proti 
predčasnému ukončeniu školskej dochádzky (makro úroveň). Aj portugalský štát a  relevantné 
ministerstvá a autority tvoria politiky (stredná úroveň) pre školy, univerzity a iné subjekty, ktoré tvoria 
vzdelávací kontext (mikro úroveň):  školy, učitelia, triedny učitelia, psychológovia, úrady podporujúce 
študentov, sociálni pracovníci/rodiny; výbory na ochranu mladých ľudí a detí; bezpečné školy, atď., 
 
Spomínané organizácie a subjekty spoločne tvoria pevnú štruktúru prevencie pred predčasným 
ukončením školskej dochádzky, ktorých metódy, projekty a postupy môžu byť odlišné, v závislosti na  
štatistických charakteristikách predčasného ukončenia školskej dochádzky v jednotlivých regiónoch. 
 
V Portugalsku sa do dotazníkového prieskumu zapojilo  31  ľudí: 
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Profesijné začlenenie respondentov v Portugalsku:  

 

 

Aktivity realizované portugalskými organizáciami v boji proti predčasnému ukončeniu školskej 
dochádzky  (v %):  

 

 

 

  
 
 
 

HOLANDSKO 
 
 
Identifikácia organizácií 
 
Gemeente Assen je miestna autorita majúca za úlohu implementovať národné politiky a stratégie v 
rôznych otázkach, včítane školstva (výchovy a vzdelávania), na miestnej úrovni. Poskytuje prevenciu, 
poradenstvo, profesijné začleňovanie, sociálne začleňovanie, monitoring  a iné služby, predovšetkým 
spracovanie upozornení a správ ohľadne predčasného ukončenia školskej dochádzky, koordináciu 
politík a tlmočenie politík do implementácie, podnietenie spolupráce medzi obcami. 
 
Assenská mestská knižnica  -  hlavná knižnica v Assene, "Bibliotheek Assen", bola vytvorená zlúčením 
viacerých malých knižníc v Assene a dnes vlastní kolekciu asi  75.000 titulov. E-knihy a DVDs sú tiež 
dostupné. Knižnica ponúka špecifické služby obyvateľom  Assenu, približne tretina obyvateľov mesta 
je jej členom.  Táto organizácia realizuje výchovné projekty so školami v Assene, aktivity a projekty 
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zamerané na vzdelávanie učiteľov (napr.: študenti-učitelia-zapojení do "voorlezen caravan" – 
programu čítania v karavane), aktivity pre podniky a starších ľudí.  
Tieto aktivity sú určené ako prevencia pred predčasným ukončením školskej dochádzky. 
Predovšetkým návštevy so sprievodcom pre výchovné skupiny zaujímajúce sa o motiváciu v učení 
a novátorské metódy boja proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, včítane podujatí 
organizovaných pre učiteľov a riaditeľov škôl zo strany  Quarter Mediation skupín na tému ako využiť 
rôzne aplikácie dotykových tabletov  & dotykových stien, ktoré sú dostupné v priestore knižnice 
Bibliotheek Assen; vysvetlenie projektu týkajúceho sa využívania QR kódu na zlepšenie motivácie detí 
čítať, atď.,. 
    
Drentský archív je múzeum, ktoré je inovatívne svojim zapojením sa do rôznych projektov 
a programov zameraných na výchovné účely.  V archíve sa uchovávajú dokumenty, ktoré boli vybrané 
na trvalé alebo dlhodobé uloženie z dôvodu ich trvalej kultúrnej, historickej a zjavnej hodnoty. 
Archivované dokumenty sú bežne nepublikované a takmer vždy jedinečné. Regionálny archív 
organizuje náučné prehliadky so sprievodcom ako aj praktické workshopy pre učiteľov a riaditeľov 
škôl, s cieľom ukázať im metódy motivácie žiakov na navštevovanie školy a na dosiahnutie dokladu o 
vzdelaní na konci povinnej školskej dochádzky. 
 
ICO Centrum voor Kunst en Cultuur je organizácia  zaoberajúca sa organizovaním umeleckých a 
kultúrnych činností a workshopov pre programy základných a stredných škôl, ako aj pre mimoškolskú 

činnosť a pre  milovníkov umenia.  Subjekt sa zaoberá projektmi motivácie k učeniu s využitím 
hudby, umenia, drámy, tanca, literatúry, IKT, remesiel.  
 

IVN - Instituut voor natuureducatie en duurzamheeid je holandské mimovládne združenie pre 
environmentálnu výchovu, kde asi 100 odborníkov a 20 000 dobrovoľníkov z celého Holandska má 
spoločné poslanie: prispieť k trvalo udržateľnej spoločnosti začlenením ľudí do prírody  a do ich 
okolia.   

Odbornosť IVN zahŕňa poradenstvo, vzdelávanie a produkty environmentálnej výchovy (EV) a 
komunikácie, výchovu v trvalo udržateľnom rozvoji, zvýšení povedomia, zapojenie sa a tvorba 
programov rozvoja. IVN má aj špeciálne zručnosti v oblasti tém EV ako je energia, voda, podnebie, 
príroda a biodiverzita.  

IVN  je za posledných 40 rokov aktívnym členom  IUCN (Svetového združenia za zachovanie prírody). 

IVN je zodpovedné za vzdelávanie a komunikáciu vo všetkých 17 Národných parkoch v Holandsku.  
Je tu celá škála spolupráce s miestnymi, provinciálnymi a národnými autoritami, školami, inými  
mimovládnymi organizáciami, inštitúciami zaoberajúcimi sa ochranou prírody a vody a podnikmi. 
Združenie sa zameriava na predčasné ukončenie školskej dochádzky a je jedným z partnnerov v 
projekte Leonardo da Vinci transfer inovácií "Osem metód boja proti predčasnému ukončeniu 
školskej dochádzky vo VET". 

Effective webdesign (EW), je spoločnosť zaoberajúca sa navrhovaním, údržbou a správou 

internetových stránok ako aj komunikáciou cez platformu o európskych projektoch riešiacich otázku 

predčasného ukončenia školskej dochádzky (napr.: projekt Leonardo da Vinci transfer inovácií "osem 

metód boja proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky vo VET"; Erasmus+. KA2 Strategické 

Partnerstvá  pre VET "nové spôsob vyučovania a učenia sa v kultúre", ako aj manažment 

komunikačných platforiem spomínaných projektov; tvorba aplikácie ako výstupu európskeho 

projektu zameraného a predčasného ukončenia školskej dochádzky.  
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De Wachter je nadácia sídliaca v bývalom veternom mlyne, ktorý spravuje 200 dobrovoľníkov. 

Veterný mlyn zaradený medzi národné pamiatky (Rijksmonument, č. 41064), je zvláštny aj tým, že sa 

tu dajú organizovať študijné návštevy, prehliadky a workshopy založené na praktickom 

a primeranom prístupe k motivácii študentov, aby pokračovali v návšteve školy a dokončili vzdelávací 

proces, svoje vzdelávanie.  Spolupráca s Quarter Mediation pri organizovaní študijných prehliadok 

a workshopov pre skupiny učiteľov zaujímajúcich sa o zníženie predčasného ukončenia školskej 

dochádzky a o lepšiu motiváciu študentov k ukončeniu vzdelávania. Okrem toho organizuje 

špecifické workshopy pre školské skupiny (učiteľov a študentov).  

 

Drenthe College je škola ponúkajúca odborné vzdelávanie(učňovská škola). Táto škola sa venuje 
prevencii, poradenstvu a monitoringu predčasného ukončenia školskej dochádzky.    

Changes & Chances  je organizácia siete inštitúcií a nezávislých pracovníkov realizujúca programy 

odborného vzdelávania s využitím umenia pre znevýhodnené cieľové skupiny a ľudí, ktorí boli alebo 

hrozí riziko, že sa dostanú do kontaktu so spravodlivosťou a trestným zákonom.  

Pracujeme s ľuďmi na okraji spoločnosti, často s väzňami. Realizujeme projekty, kde je previazané 
umenie, výchova a spoločnosť. V projektoch, ktoré realizujme využívame umenie ako nástroj 
neformálneho učenia sa. Našou ambíciou je naučiť naše cieľové skupiny životné zručnosti, prierezové 
zručnosti a zručnosti na zvýšenie zamestnateľnosti. 
 
Univerzita aplikovanej vedy Groningen  zvyšuje motiváciu učiť sa prostredníctvom IKT workshopov pre 
študentov stredných škôl. 
 
 
Typy organizácií začlenených do prieskumu: 

Škola 
Školská 
autorita 

Obec 

Organizácie zamerané na 
boj proti predčasnému 

ukonočeniu školskej 
dochádzky 

Úrad 
práce 

Iné organizácie 
zamerané na 
profesijné a 

sociálne 
začleňovanie 

Iné 

1 2 2 - - 1 7 
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Činnosti vykonávané organizáciami  v boji proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky 

zapojených do prieskumu: 

Prevencia Poradenstvo 
Profesijné 

začleňovanie 
Sociálne 

začleňovanie 
Monitoring Iné 

4 3 1 1 3 8 

 
 

 

 

Pracovná pozícia respondentov dotazníkového prieskumu:  

Učiteľ Poradca 
Odborník na 
vzdelávanie 
dospelých 

Socialny 
pracovník 

Odborník na 
profesijné 
začlenenie 

Odborník na 
sociálne 

začlenenie 
Iné 

2  - 1 -   -  - 8 
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Hlavná náplň pracovnej pozície respondentov v boji proti predčasnému ukončeniu školskej 

dochádzky: 

Prevencia Poradenstvo 
Profesijné 

začleňovanie 
Sociálne 

začleňovanie 
Monitoring Iné 

2 2  - 1 2 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVENSKO 

Prevenciou pred predčasným ukončením školskej dochádzky sa zaoberajú v prvom rade školy 
a školské zariadenia. Ich poslaním je okrem výchovy a sústavnej prípravy na budúce povolanie aj 
prevencia pred predčasným ukončením školskej dochádzky,  ale aj prípadné opätovné začlenenie tých 
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záujemcov, ktorí neukončili odbornú prípravu alebo povinnú školskú dochádzku. 

Na škole pôsobia školskí výchovní poradcovia, ktorí v spolupráci s triednymi učiteľmi a špeciálnymi 
pedagogicko-psychologickými pracovníkmi Centier pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie (ktorí sa venujú najmä metodike prevencie)  mapujú už prvé náznaky straty záujmu žiaka 
o učenie sa a o školskú dochádzku. Proces udržania žiaka v školskom systéme obsahuje viacero 
procedúr, ktoré sú na školách prísne sledované. Školy napríklad informujú o vymeškávaní z vyučovania 
nielen rodičov, ale aj úrady práce, ktoré majú kompetenciu odobrať rodičom rodinné prídavky na 
žiaka. 

Významným partnerom pre školy v oblasti prevencie a poradenstva je sieť Centier pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie, ktoré majú svoje sídlo v každom okresnom meste.  
Zameriavajú sa na rôzne aspekty prevencie a poradenstva vrátane oblastí súvisiacich s profesijnou 
orientáciou, problémami žiakov pri zvládaní učiva, problémovým správaním žiakov ako aj sociálnou  

Určitú formu prevencie vykonávajú aj úrady práce v rámci pravidelných návštev škôl (dvakrát do roka), 
kedy informujú žiakov základných škôl o možnostiach štúdia na stredných školách a učňovských 
školách a žiakov stredných škôl o povinnosti evidencie na úrade práce, v prípade ak nepokračujú 
v štúdiu na vysokej škole alebo si nenájdu prácu.   

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa  však venujú predovšetkým umiestňovaniu záujemcov na 
trh práce a zabezpečujú rekvalifikačné kurzy. Na Slovensku nie sú špecializované úrady pre mladých 
ľudí. Keď sa  mladý človek zaeviduje na úrade práce, stáva sa jeho klientom beh ohľadu na vek. 
Pravdou je, že pre mladých ľudí do 29 rokov  ponúkajú úrady práce aj špecializované programy, 
nakoľko miera nezamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov sa dlhodobo udržuje na hranici 30%, čo je 
výrazne viac ako priemer EÚ 28.  

Centrá voľného času (ďalej len CVČ) zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú 
činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Výchovno-vzdelávacia činnosť 
usmerňuje rozvoj záujmov detí, mládeže v čase mimo vyučovania ako aj všetkých zúčastnených osôb v 
ich voľnom čase. Utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa 
sa na formovaní návykov užitočného a zmysluplného využívania ich voľného času. Táto činnosť je 
celoročná a pozostáva z pravidelnej, nepravidelnej záujmovej činnosti a prázdninovej činnosti. 

Centrum navštevujú mladí ľudia vo svojom voľnom čase a venujú sa svojim koníčkom v rôznych 
krúžkoch ako sú folklórne, tanečné, jazykové, technicko-tvorivé do ktorých je zaradený aj krúžok 
využívanie IKT technológií, športové, prírodovedné a rodinné. Aj centrá voľného času plnia úlohu 
prevencie zmysluplným využívaním voľného času mladých ľudí a tak zamedzujú ich pasivite 
a prispievajú k vhodnému správaniu sa.  

Typ organizácií a ich pracovníci zapojení do prieskumu  (spolu 50): 

Školy 
Školské 
úrady 

Obecné 
úrady 

Organizácie pôsobiace 
v oblasti prevencie 
pred predčasným 

ukončením školskej 
dochádzky 

Úrady práce 

Organizácie  
pôsobiace na poli 

sociálneho 
začleňovania 

Iné 

25 2 1 - 16 3 3 
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Aktivity,  ktorým sa venujú respondenti dotazníkového prieskumu: 

 

 

 

Na skúsenosti pedagogických pracovníkov s využívaním IKT vo vzdelávaní sme sa pýtali 
prostredníctvom dotazníkového prieskumu realizovanom na 4 stredných školách v dvoch krajoch 
a niektorých ďalších organizáciách, ktoré hrajú kľúčovú rolu v prevencii proti predčasnému ukončeniu 
školskej dochádzky a v profesijnej a sociálnej integrácii. 

Na prieskume sa podieľalo 25 učiteľov, z ktorých jeden pôsobí aj ako výchovný poradca na škole, ďalej 

jedna sociálna pracovníčka z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, traja 

pracovníci školských úradov a tri pracovníčky centier voľného času.  

 

Prevencia Poradenstvo 
Profesijné 

začleňovanie 
Sociálne 

začleňovanie 
Monitoring Iné 

44 32  19 6 - 1 
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Z analýzy dotazníkov vyplýva, že všetci sa venujú prevencii (100 %), niektorí uviedli naviac aj 

poradenstvo (53 %), pracovné začleňovanie (16 %) a sociálne začleňovanie (18,7 %). 
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Zhrnutie druhej kapitoly: 

  
Partnerské krajiny projektu využívajú ako jednu z ciest na boj proti predčasnému ukončeniu školskej 
dochádzky prevenciu.  Krajiny zriaďujú inštitúcie priamo poverené riešením tejto problematiky  ako 
napríklad Misa boja proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky /Mission de Lutte Contre le 
Décrochage Scolaire/ MLDS vo Francúzsku; služby školskej mediácie a mobilných tímov vo Valónsku 
alebo Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva na Slovensku. V Holandsku je v rámci 
Ministerstva školstva vytvorená špeciálna jednotka, ktorá riadi národný program zníženia 
predčasného ukončenia školskej dochádzky. Právomoc v oblasti prevencie  je prenesená na 
obce/mestá. 
 
Prevenciu ako nástroj boja proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky preferuje väčšina krajín 
a vyčleňuje na ňu množstvo finančných zdrojov. Z krajín partnerstva prevažujú korektívne činnosti len 
na Korzike.  
 
Druhým typom inštitúcií, ktoré identifikovali partneri projektu vo svojich regiónoch sú organizácie 
zaoberajúce sa sociálnym alebo profesijným začleňovaním alebo opätovným  zaradením do školského 
systému. K tým prvým patria hlavne verejné služby zamestnanosti, v niektorých krajinách vytvorené 
špeciálne len pre skupinu mladých ľudí (Missions locales vo Francúzsku). Početné sú aj organizácie 
umožňujúce návrat mladých ľudí  naspäť do školy a dokončenie vzdelania (Celonárodné úrady pre 
dohľad a podporu vo Francúzsku; centrá profesijnej orientácie pôsobiace takmer vo všetkých 
krajinách, služby opätovného návratu do školy (services d´acrochage scolaire – SAS) a  v Belgicku);  
 
Aj mnohé mládežnícke organizácie (Enter, Mládež a zdravie, Joc v Belgicku, Centrá voľného času v SR, 
) pôsobia preventívne a ponúkajú mladým ľuďom aktívne trávenie voľného času a riešenie otázok, 
ktoré im ležia na srdci. Aktívne sú napríklad aj mestské knižnice  či múzeá (vzorový príklad mesta 
Assen v Holandsku) ktoré ponúkajú celú škálu vzdelávacích a motivačných činností.  
 
Politiky pre riešenie tohto problému navrhuje aj EÚ a ministerstvá školstva v jednotlivých krajinách, 
medziministerské systémy, rovnako aj regionálne vlády či samotné mestá (zriaďovatelia škôl) a aj 
samotné školy a školské zariadenia vyvíjajú snahu riešiť problémy v ich zárodku a motivovať žiakov 
k získaniu vzdelania. 
 
Tieto organizácie pracujú buď samostatne alebo vytvárajú siete aby tak zvýšili efektívnosť svojho 
pôsobenia.   
 
Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo celkom  158 odborníkov: 50 na Slovensku, 31 v Portugalsku, 
30 v Taliansku, 20 vo Francúzsku, 16 v Belgicku a 11 v Holandsku.   

 

 

 

 

 



42 

 

3.   SOCIÁLNO-VÝCHOVNÉ VYUŽÍVANIE IKT V ORGANIZÁCIÁCH POPÍSANÝCH V BODE 2 
- stručná charakteristika využívania techniky, softvérov, projektov hlavnej činnosti organizácie  
  (vzdelávanie, začleňovanie, kultúra, voľný čas, iné) 
- existencia konkrétnych príkladov/aktivít zameraných na skupinu mladých ľudí, ktorí  
  predčasne opustili školský systém 

 
 

FRANCÚZSKO 
 
Podľa kľúčových štatistických údajov o vzdelávaní a inováciách prostredníctvom  IKT v Europe5, 

existujú  vo Francúzsku národné stratégie  týkajúce sa vzdelávania a hľadania opatrení v oblasti IKT 

v školách, vo výchove v digitálnych médiách a rozvoj e-kompetencií a výskumné projekty v oblasti e-

inklúzie. 

• študenti vo Francúzsku sa tešia relatívne vysokej úrovni dostupnosti počítačov  

• učitelia vo Francúzsku sú mierne nad priemerom vo využívaní IKT technológií vo vyučovaní 

• je navrhnuté, aby sa vytvorili skutočne konkrétne opatrenia na podporu učiteľov vo využívaní 

IKT technológií vo výchove a vzdelávaní9 

 

Internet je najviac využívaným nástrojom na vyhľadávanie informácií. Komunikácia je podporená 

v prvom rade e-mailami a sociálnymi sieťami. 

 

 
 
Zdá sa, že vo verejných školách sú činnosti e-Twinningu Európskej Komisie dobre známe.  Táto 

iniciatíva sa zameriava na podnecovanie učiteľov v európskych školách k spolupráci a k využívaniu 

informačných a komunikačných technológií (IKT) a na poskytnutie potrebnej infraštruktúry (on-line 

pomôcky, služby, podpora). Aj iné pomôcky boli identifikované vo verejných školských zariadeniach 

zapojených do eTwinning akcie ako sú platformy spolupráce, články/časopisy, SMS. 

 

__________________ 
9
 zdroj: europeanschoolnet.org 
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Internetové stránky určené na podporu výchovy a vzdelávania majú ešte ďaleko od toho, aby boli 

najviac používanými odborníkmi zo sociálneho a vzdelávacieho poľa. Špecifické softvérové aplikácie  

začínajú nadobúdať významné miesto v širokej škále  ponuky ( 22%) a pomaly sú prispôsobované na 

tablety a smartfóny (viac v príkladoch dobrej praxe). Podľa výsledkov prieskumu sa zdá, že 

v korzickom regióne odborníci na vzdelávanie a začleňovanie sa ešte nevedia nájsť na e-learningových 

platformách, v práci s internetovými tabuľami a špecifických blogoch.  

 

Hoci odborní pracovníci chápu veľké možnosti, ktoré môžu poskytnúť IKT pomôcky na zatraktívnenie 

vzdelávania a na podporu žiakov, ktorí majú problémy či už v učení alebo v sociálnom či profesijnom 

začlenení, ich použitie je zatiaľ obmedzené na všeobecné pomôcky ako je konzultovanie stránok alebo 

využitie špecifických aplikácií vytvorených na regionálnej (zamestnanecký pas) alebo národnej úrovni 

(moja druhá šanca, systém výmeny informácií medzi ministerstvami -SIEI).  

 

 
 
Hoci sme nezaznamenali úplné odmietanie efektívnych pomôcok ako sú e-learnignové platformy 

alebo interaktívne tabule, ale to vyžaduje vysoké investície organizácií na nadobudnutie 

vybavenia/softvérov a vyškolenie pracovníkov na ich používanie. Okrem toho, výsledky nášho 

prieskumu ukazujú, že väčšina respondentov považuje dostupnosť IKT technológií za nedostatočnú, 

predstavujúcu prekážku v rozvoji výchovy a vzdelávania. A 40%  respondentov považuje využívanie IKT 

technológií vo výchove a vzdelávaní  za primerané a porovnateľné so všeobecnou situáciou v krajine 

a 13 % respondentov sa nazdáva,  že situácia v ich kraji je horšia ako v iných regiónoch.  
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Pokiaľ ide o vnímanie vzťahu medzi využívaním IKT technológií vo výchove a vzdelávaní a predčasným 

opustením školy, odborní pracovníci sa nazdávajú, že IKT technológie majú pozitívny efekt na výchovu.  

 

 
 
Niektoré organizácie sa pokúšajú zaviesť nové technológie do svojej praxe, zatraktívniť výučbu, 

ponúkať interaktívnejšie služby, ktoré mladý ľudia dneška čoraz viac preberajú, predkladať svoje 

projekty veľkým nadáciám alebo iným poskytovateľom financií.  Škola E2C v Bastii (škola druhej 

šance) bola v roku 2012 podporená nadáciou Orange (ktorej zámerom je urobiť svet dostupnejším), 

pričom boli bielymi interaktívnymi tabuľami vybavené všetky jej triedy. Pedagogickí pracovníci boli 

vyškolení na využívanie špecifického softvéru, kompatibilného s týmito digitálnymi tabuľami, aby sa 

stali nezávislými v tvorbe inovatívnych  pomôcok prispôsobených ich cieľovej skupine. Dnes sú všetci 

spokojní s výsledkami a skutočne nadobudnutým zvýšeným povedomím  o digitálnych pomôckach 

zavedených do života v  E2C. 

 

Odborní pracovníci zapojení do tohto prieskumu sa vo svojej činnosti nekoncentrujú na prevenciu, ale 

skôr na korekciu stavu a korektívne opatrenia. Avšak v línii s európskymi cieľmi, zameranými na 

zníženie predčasného ukončenia školskej dochádzky, by sa mali zamerať v prvom rade na preventívne 

opatrenia a až potom na riešenie vzniknutej situácie.  Zdá sa, že na Korzike je  spolupráca organizácií 

majúcich rovnaký zámer vysoko cenená. Môžeme konštatovať, že je tu priestor na zlepšenie pokiaľ ide 

o spôsob, akým odborní pracovníci využívajú IKT pomôcky v oblasti prevencie. Najčastejšie 

identifikovanými boli:  zasielanie mailov, web-blogy, vyhľadávanie informácií na špecializovaných 

stránkach, ....... V každom prípady, niektoré z nich zatraktívňujú výučbu využívaním Whatsapp 

messenger, on-line kvízov, on-line výchovných hier (B2i ). Alebo vytvorením ich vlastných hosting 

inovatívnych projektov: http://bridgets-english-pages.com/projetsinnovants/index.html 

 

 

Polovica respondentov zúčastňujúcich sa miestneho prieskumu uviedla, že majú plány na nový 

spôsob/projekty využitia IKT v oblasti prevencie pred predčasným ukončením školskej dochádzky.   

 

http://bridgets-english-pages.com/projetsinnovants/index.html
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Vo verejných zariadeniach je táto dynamika podporovaná vládou cez EPI opatrenia (opatrenia 

praktického viacpredmetového vzdelávania). EPI je nový spôsob realizácie učebných plánov: sú totiž 

vytvorené ako prostriedok pre učiteľa na realizáciu časti učebného programu inak:  učebný program 

stanovuje rámec obsahu výučby [ v EPI]. Okrem toho, ich obsah sa opiera o poznanie cieľov 

a spoločný rozsah zručností a vedomostí.  

 

Avšak, tieto plány nie sú komunikované a ako to ukazuje naša analýza, väčšina odborných pracovníkov  

(55%) nie je oboznámených s plánmi nových spôsobov/projektov využívania IKT v oblasti sociálneho 

a profesijného začleňovania mladých ľudí.  

 

Požiadali sme odborných pracovníkov, aby popísali spôsob, akým využívajú IKT v oblasti podpory pri 

začleňovaní do práce a v sociálnom začleňovaní mladých ľudí, ktorí predčasne ukončili školskú 

dochádzku. Hlavné aktivity sú nasledovné: 

- využívanie internetu na hľadanie práce, na vyhľadávanie informácií ohľadne správ o trhu 

práce, o podnikoch existujúcich v danom regióne, vyhľadávanie ponúk práce, ponúk 

vzdelávania 

- navigácia na internetovej stránke/sociálnych sieťach zameraných na začlenenie/získanie 

zamestnania 

- relevantné novinky, prístup k špecializovaným on-line platformám 

- prístup k špecializovaným internetovým stránkam ponúkajúcim animáciu kolektívnych 

workshopov  

- komunikácia prostredníctvom e-mailov 

- komerčné aktivity umožňujúce mladým získať motiváciu 

- implementácia motivačného vzdelávania na mieste 

- vytvorenie blogu na získanie projektov, informovanie o existujúcich aktivitách, vytvorenie 

spoločenstva, kde sa môže mladí naplno zúčastňovať 

- implementácia EPI opatrení 

- “zamestnanecký pas”  -  internetová stránka zúročujúca profesijné a sociálne skúsenosti 

a zručnosti jednotlivcov, obzvlášť sociálne skúsenosti vyhľadávané na trhu práce 

v jednotlivých povolaniach.  
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Ak máme hovoriť o efektívnych projektoch/aktivitách, ktoré by sa mali zaviesť do praxe v oblasti 

prevencie proti predčasnému opusteniu školy, väčšina odborných pracovníkov dáva prednosť 

nasledovným aktivitám:   

- dialógu s mladými ľuďmi v rámci vzdelávania a/alebo v rámci voľnočasových aktivít 

a podpory s pomocou IKT 

- rovnako aj vypracovaniu programu prevencie a jeho následné šírenie viacerýmu IKT 

kanálmi k mladým ľuďom, 

- webovej stránke špecificky zameranej na príčiny a prevenciu predčasného odchodu. 

 
 
 
 

TALIANSKO 
 
IKT nie sú vo všeobecnosti bežne využívané týmito organizáciami za účelom 
výchovy/vzdelávania/inklúzie. Hlavnými pomôckami sú: 
- počítače a  projektory 
- interaktívne tabule 
- internetové služby týkajúce sa projektov záruk pre mladých 
- tablety  
- softvér pre mentálne mapovanie konceptov 
- aplikácie (f.i. Notability) 
- e-learningové platformy (Moodle) 
 
Zdá sa, že internet je stále hlavným nástrojom to poskytovanie zaujímavého vzdelávania a podpory 
pre žiakov, ktorí majú problémy a to tak v škole/učení sa ako aj  v ich práci na sociálnom začlenení.  
 
81% ľudí, ktorí sa zúčastnili prieskumu uviedli, že "Používanie IKT zatraktívňuje proces výučby 
a navštevovanie školy a má pozitívne dopady v prevencii proti javu predčasného ukončenia",  pričom 
nikto nezvolil možnosť "Používanie IKT priamo alebo nepriamo podporuje rozhodnutie mladých ľudí 
pokračovať vo vzdelávaní alebo opustiť školský systém pred získaním diplomu/kvalifikácie". Táto voľba 
zdôrazňuje, že väčšina ľudí zapojených do dotazníkového prieskumu sa nazdáva, že IKT môže byť 
významným nástrojom na boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, ale nemôže uspieť 
bez toho, aby sa brali do úvahy aj iné významné aspekty týkajúce sa mladých ľudí, ktorí majú 
problémy.  
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Odkedy kraj vyvíja veľké úsilie na podporu centralizovaných činností, všetky relevantné organizácie sa 
odvolávajú/realizujú rovnaké činnosti zamerané na mladých ľudí, ktorí predčasne ukončili školskú 
dochádzku, hoci nechýbajú ani príklady jednoduchých nových “činností”.  Zapojené organizácie 
dokázali uviesť projekty týkajúce sa predčasného ukončenia školskej dochádzky, ale poznanie 
takéhoto typu projektov, ktoré zahŕňajú IKT technológie je slabé – je to pravdepodobne preto, lebo 
takýchto projektov bolo doteraz len niekoľko, ktoré boli realizované samotnou školou/organizáciami. 
Z tohto dôvodu sa spomedzi 30 ľudí, ktorí vyplnili dotazník, len niekoľko z ich mohlo odvolať na 
štrukturované projekty, prevažná väčšina respondentov sa odvolávala len na jednoduché akcie.   
 
Organizácie zapojené do prieskumu majú rozličné názory na otázku materiálno technického 
zabezpečenia  IKT nástrojmi v kontexte výchovy/vzdelávania; vybrané boli tri hlavné odpovede: 
materiálno technické vybavenie je dobré, je primerané, porovnateľné s inými regiónmi, v tejto oblasti 
sú značné rezervy a situácia je horšia ako v iných regiónoch. Zdá sa to zvláštne, že majú také rozličné 
dojmy, ale je to pochopiteľné vo vzťahu k človeku, ktorý odpovedal, vyplnil dotazník: pokiaľ má tento 
človek slabé vedomosti a skúsenosti s IKT, potom odpovie, že vybavenosť je dobrá (je dobrá na to, na 
čo ju bežne používa..), pokiaľ však osoba, ktorá odpovedala v prieskume má širšie skúsenosti, 
zvyčajne si zvolila odpoveď, ktorá zaraďuje materiálno technické vybavenie IKT ako slabšie ako v iných 
regiónoch. Len dvaja ľudia odpovedali, že vybavenosť je na nedostatočnej úrovni.   
 
 
 

BELGICKO 
 
 
Správa PISA z OECD 
 
15.09.2015: krajiny OECD musia prijať iný prístup a využiť možnosti, ktoré ponúkajú nové technológie 
v škole. Krajiny, ktoré investovali množstvo peňazí do informačných a komunikačných technológií (IKT) 
nezaznamenali žiadne významnejšie zlepšenie výsledkov v hodnotení PISA v pochopení písaného 
textu, matematiky a vied. 
 
Podľa OECD zabezpečenie, aby každý žiak dosiahol základnú úroveň pochopenia písaného textu a  
matematiky   viac prispeje k rovnosti príležitostí v našom digitálnom svete. Žiaci, ktorí využívajú 
v primeranej miere počítač v škole majú tendenciu dosiahnuť lepšie výsledky ako tí, ktorí ho využívajú 
len zriedka. Avšak žiaci, ktorí počítač používajú veľmi často dosahujú oveľa slabšie výsledky. 
 
„Školské systémy by mali nájsť efektívnejšie riešenia za zavedenie nových technológií do výchovy 
a vzdelávania a tak poskytli odborníkom na vzdelávanie prostredie výučby, ktoré umožňuje rozvíjať 
pedagogiky 21. storočia  a ktoré vybavia deti kompetenciami 21 storočia, ktoré potrebujú na to, aby 
uspeli vo svete zajtrajška“. Krajiny by mali investovať efektívnejšie do tejto oblasti  a dosiahnuť, aby 
vyučujúci boli zdrojom vypracovania a realizácie tejto zmeny“. 
Digitálne verejné priestory (EPN)10   sú súčasťou hlavných opatrení zavedených do praxe v Belgicku na 
podporu prístupnosti a získania základných poznatkov  širokej verejnosti o informačných 
technológiách. Pod tento názov spadajú rôznorodé heterogénne iniciatívy tak organizačného ako aj 
inštitucionálneho charakteru. Preto sa EPN nachádzajú v tak rôznorodých organizáciách, ako sú CPAS, 
domy zamestnanosti, knižnice alebo všetky typy združení v mestských štvrtiach. 
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Vstup do nich nie je taký jednoduchý ako do internetových kaviarní a ich zvláštnosťou je, že ich 
poslaním je byť nekomerčným miestom otvoreným pre každého, pričom sa zvláštna pozornosť venuje 
verejnosti, ktorá nemá internet (seniori, ľudia s nízkym vzdelaním, atď.,). 
 
Digitálne verejný priestor ponúka projekt poradenstva a kolektívnej a/alebo individuálnej pomoci pri 
naučení sa základov práce s počítačmi. Ponúkaná je široká paleta aktivít, od základov práce na počítači 
pre kancelárskej potreby a práce s Internetom až po služby poradenstva pri hľadaní práce, ako aj 
mediálnej výchove a propagovaniu voľne dostupných softvérov. 
  
Tieto miesta však majú dôležitú funkciu socializácie, ktorá môže prispieť k vytvoreniu a k dynamizácii 
mestskej štvrte alebo dediny. Ako to vysvetľuje animátorka jedného EPN: „je to spoločenské miesto, 
kde sa stretávajú všetky generácie a ľudia z rôzneho sociálneho prostredia. Nie je veľa takých miest, 
zveruje sa animátorka, kde by ste mohli vidieť mladého muža, ktorý nedávno opustil väzenie ako  
vysvetľuje „staršej, dobre oblečenej dáme dobrých spôsobov“ ako funguje Webcam“.  

 
Nakoniec, je dôležité zaviesť do praxe miesta, ktoré preberajú štafetu integrácie naštartovanú 
centrami EPN. Práv preto vzdelávanie užívateľov tvorí ďalší uholný kameň  opatrenia boja proti 
počítačovej neznalosti (pretrhnutie kontaktu s počítačmi). 
 
V Belgicku je ponuka vzdelávania v rámci ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti veľmi široká a pokračuje 
v plnení cieľov profesijnej integrácie alebo opätovnej sociálnej valorizácie.  Sú tu však mnohé brzdy 
a mnohé podmienky, ktoré bránia tomu, aby takéto vzdelávanie efektívne a trvalo prispelo k redukcii 
nerovnosti medzi užívateľmi a k nadobudnutiu skutočnej „digitálnej samostatnosti“.  
 
Veľmi často sa zabúda na to, že prvou hlavnou prekážkou, ktorá neumožňuje napredovať vo využívaní 
IKT sú nedostatočné základné kompetencie, úzko či nemej úzko spojené s problémom neznalosti 
písať, čítať a počítať (nevzdelanosť, iletrizmus). 

 
Platforma Lire et écrire Bruxelles (Brusel čítania a písania), vedomá si tejto výzvy, spustila v roku 2007, 
v spolupráci so združením sociálnej ekonomiky Fobagra, pilotný projekt zameraný na integrovanie 
multimediálneho workshopu do alfa vzdelávania verejnosti s cieľom vyhnúť sa zvýšenému riziku ich 
vylúčenia, ktoré sú už aj tak obeťami. 

 
Fobagra11 vopred zabezpečila vzdelávania lektorov alfa v IKT. Toto zduženie už mimochodom niekoľko 
rokov pôsobí v Bruseli v boji proti pretrhnutiu kontaktu s počítačmi  a ponúka subjektom zo sociálno-
výchovného  sveta rôzne služby s cieľom integrovať IKT do praxe týchto združení, ako je napríklad 
vzdelávanie ich cieľových skupín12.  

 
AJMO: Kategória 12 – 18 rokov: Nezrelý realizátor:   ponúka mladým ľuďom vytvoriť sám alebo 
s priateľmi krátkometrážny film v ľubovoľnej téme, pričom mu pomáha tím A.J.M.O. a domy mládeže.  
 
Jedná sa o účasť v projekte a o možnosť stať sa tvorcom, scenáristom a komediantom vo vlastnom 
krátkometrážnom filme. Filmy sú premietané v skutočnom kine počas „Festivalu Zlatá kapka“13. 
AJMO: Rue Willy Ernst 29 v 6000 Charleroi. 
 
_________ 
10

 Esperluette č. 61 (júl – august- september 2009) 
11 

http://www.fobagra.net/ 
12

 Esperluette č. 61 (júl – august- september 2009) 
13   http://ajmo.be.realisateur-en-herbe/ 

 

http://ajmo.be.realisateur-en-herbe/
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Kolektív „Amo.net“14 je skupina, ktorú vytvorili  Services d´Aide en Mileieux Ouverts (Služby pomoci 
v otvorenom prostredí), ktorá ponúka reflexiu a pomôcky na využívanie komunikačných nástrojov, 
internetu, pre a spolu s mladými ľuďmi a ich rodinami. 
 
Na internetovej stránke nájdete platformu pomôcok určenú pre profesionálnych pracovníkov Pomoci 
mládeži. Stránka vám umožní aj kontaktovanie sa s kolektívom, položiť mu otázky, navrhnúť smery 
reflexie a podeliť sa o pomôcky. 
 
Cieľom kolektívu „Amo.net“ je prikloniť sa k využitiu informačných a komunikačných technológií (IKT) 
v rámci svojej práce. Originálnosťou tohto postupu je, že sa zameranie nie ja na „mladí a IKT“, čomu sa  
venuje množstvom iných subjektov, ale na kompatibilitu využívania IKT s poslaním AMO15.    
 
 

 
Podľa dotazníkového prieskumu sú najviac využívanými nástrojmi všeobecného charakteru vo 

vzdelávaní: 

 
 

V súlade s výsledkami dotazníkového prieskumu sa najviac používajú nasledovné špecifické nástroje 

IKT vo výchove a vzdelávaní: 

 

 

_________ 
 
14  http:// www.amonet.be/ 
15  http:// www.amonet.be/ 
 

http://www.amonet.be/
http://www.amonet.be/
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Celkové materiálno-technické zabezpečenie IKT v procese výchovy a vzdelávania : 

 

 
 

Vzťah využívania IKT vo výchove a vzdelávaní a predčasným ukončeím školskej dochádzky: 
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Navrhované projekty/aktivity, ktoré by pomohli v prevencii pred predčasným ukončením školskej 

dochádzky v Belgicku : 

 
 

 
 

PORTUGALSKO 
 

Je takmer nemožné myslieť na niektorú oblasť vedeckých poznatkov  alebo na nejakú z našich 
každodenných činností, kde by sa nepoužívali IKT.  Táto koncepcia vynárajúca sa v širokej miere je 
prítomná vo všetkom čo robíme a  IKT využívané štátnymi úradmi,  podnikmi, rodinami aj 
jednotlivcami spôsobujú zmeny v živote spoločnosti a nadobúdajú dôležitosť v živote spoločností aj 
jednotlivcov. Technológie v spoločnosti narastajú a majú rozhodujúci vplyv na jej rozvoj. Portugalská 
spoločnosť obzvlášť  využíva tieto technológie vo verejnej správe, na národnej aj miestnej úrovni a v 
štruktúre portugalských podnikov.  
 
Väčšie rozšírenie IKT prispelo k zjednodušeniu administratívnych postupov a k zníženiu nákladov, 
ktoré sú s tým spojené. Rovnako to prispelo k racionalizácii vzťahov s občanmi a podnikmi. Okrem 
toho skracuje vzdialenosť a čas učenia sa (vo výchovnom a vzdelávacom kontexte), čoraz viac 
napomáha sociálnej inklúzii, v kontakte s inými, jednoduchý a rýchly prístup k informáciám 
pochádzajúcim odkiaľkoľvek, z celého sveta, ako aj rozsiahlejšie a efektívnejšie hľadanie práce v rámci 
profesijného začlenenia. 
 
Školské zariadenia a organizácie zamerané na sociálnu orientáciu, ako aj mestské/obecné úrady čoraz 
viac  prispievajú k rozvoju vyššie spomínaných aspektov u svojich občanov a IKT ako také sú silnou 
zbraňou v propagácii začleňovania.  
 
 
Identifikácia pomôcok (všeobecného charakteru, ktorými nie sú len tie, ktoré sa využívajú v kontexte 

výchovy), ktoré sú využívané portugalskými organizáciami v procese výučby:  
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Využívanie špecifických nástrojov (IKT) vo výchove a vzdelávaní :  

 
Celkové materiálno technické zabezpečenie IKT v procese výchovy a vzdelávania 
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Vzťah používania IKT vo vzdelávaní a výchove a predčasného opustenia školy 
 

 
 

Návrh projektov alebo aktivít v oblasti využívania IKT , ktoré by bolo vhodné implementovať v oblasti 
prevencie pred predčasným ukončením školskej dochádzky: 

 

 
 
HOLANDSKO 
 
Identifikované nástroje používané vo výchove a vzdelávaní, ktoré nie sú priamo určené pre potreby 
procesu výchovy a vzdelávania a vyjadrujúce všeobecný vzťah s IKT: 
 

Internet 
Webové 
stránky 

Sociálne siete Blogy 
E-mailová 

korešpondencia 
Iné 

10 10 10 6 10 6 

 



54 

 

 
 
Situácia vo využívaní IKT pomôcok v procese výchovy a vzdelávania v Holandsku: 
 

Webové stránky 
priamo určené pre 
potreby výchovy a 

vzdelávania 

Špecifické 
softvérové 

produkty určené 
pre potreby 
výchovy a 

vzdelávania 

Špecifické 
aplikácie pre 
mobilné IKT 

(najmä tablety 
a mobily 

Špecifické  blogy 
určené ako 

pomôcka pre 
výchovu a 

vzdelávanie 

E-
learningové 
platformy 

Interaktívne 
tabule 

Iné 

9 9 10 3 6 9 2 

 

 
 
 
 
 Celkové materiálno-technické zabezpečenie IKT v procese výchovy a vzdelávania v Holandsku: 

 

Je na nedostatočnej 
úrovni a predstavuje 

brzdu rozvoja výchovy a 
vzdelávania 

V tejto oblasti sú 
značné rezervy, 

situácia je horšia 
ako v iných 
oblastiach 

Materiálno-technické 
vybavenie je 
primerané, 

porovnateľné s 
celkovou situáciou v 

regióne/krajine 

Je dobré, 
lepšie než 

v iných 
oblastiach 

Je veľmi dobré, v 
tejto oblasti nie sú 

žiadne prekážky pre 
plné využívanie IKT 

v praxi 

-  -  1 4 6 
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Vzťah využívanie IKT vo výchove a vzdelávaní & predčasného opustenia školy  

 

Využívanie IKT zatraktívňuje výchovu a 
vzdelávanie a pozitívne pôsobí v oblasti prevencie 

pred predčasným  opustením školy 

Využívanie IKT nijako neovplyvňuje fenomén 
predčasného opustenia školy. Využívanie IKT podporuje 
nepriamo alebo priamo rozhodovanie mladých ľudí pre 

predčasné odídenie zo školy bez získania dokladu o 
vzdelaní alebo kvalifikácie 

10 1 

 

 
Návrhy aké efektívne projekty/aktivity by bolo vhodné implementovať v oblasti prevencie 

pred predčasným ukončením školskej dochádzky v Holandsku v budúcnosti 
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SLOVENSKO 

Školy a organizácie podieľajúce sa na dotazníkovom prieskume 

V rámci prieskumu zameraného na zisťovanie stavu využívania IKT vo výchovnom a sociálnom procese 
sme oslovili štyri školské zariadenia (vyplnených celkom 25 dotazníkov):  
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Strednú odbornú školu strojnícku v Považskej Bystrici, na ktorej študuje v tomto školskom roku 580 
žiakov, v prevažnej väčšine chlapcov (6 dievčat), ktorým sú ponúkané 2 a 3 ročné učňovské odbory a 4 
ročné študijné odbory v sektore strojárskeho priemyslu. Škola má bohatú históriu a v minulosti 
vychovala pre potreby veľkého strojárskeho podniku sídliaceho v meste (Považské strojárne)  tisícky 
odborných pracovníkov. 

Miera predčasného ukončenia školskej dochádzky za posledných 5 rokov výrazne klesla. Ak v školskom 
roku 2012/2013 to bolo 19 žiakov, ktorí opustili školu (čo činilo 3,5 %), v nasledovných rokoch to boli 2 
%; 1,03 % a v školskom roku 2015/2016 v prvom polroku to bolo 0,84%. 

Táto škola poskytuje niektorým žiakom, ktorí v riadnom čase neukončili školu opätovné zaradenie do 
denného štúdia a ukončenie vzdelania (model 2. Šance),. 

Strednú odbornú školu v Považskej Bystrici, založenú v roku 1974 ako Odborné učilište pri 
Stavebnom podniku.  Škola prešla viacerými reformami a v súčasnej dobe ponúka prípravu na budúce 
povolanie v štvorročných študijných odboroch, trojročných a dvojročných učebných odboroch. 
V prípade študijných odborov (štúdium končí  maturitnou skúškou + výučným listom ) je ponúkané 
štúdium v oblasti automobilového priemyslu, stavebnej, drevárskej a nábytkárskej výroby a stavebno-
inštalačných zariadení.  

V prípade trojročných  učebných odborov sa jedná o získanie výučného listu v odboroch autoopravár 
(mechanik, elektrikár, karosár), murár, stolár, montér suchých stavieb, inštalatér,  strechár, technicko-
administratívny pracovník.   

Miera predčasného opustenia školy  je pravidelne sledovaná, pohybuje sa v priemere okolo 1,8 %.  
Vo väčšine prípadov sa jedná o nezáujem mladých ľudí o vzdelanie a o ich snahu dostať sa čo najskôr 
na trh práce, pokiaľ možno v zahraničí a zarábať veľké peniaze.  

Pre tých mladých ľudí, ktorí nedokončili študijné alebo učebné odbory ponúka táto škola možnosť 
návratu a dokončenie prípravy na povolanie, formou denného štúdia, individuálneho študijného 
plánu pre tých, ktorí pracujú alebo zmenou zamerania študijného odboru (z technického na 
technicko-administratívny).   

V Žilinskom samosprávnom kraji sme oslovili dve školy: Pedagogickú a sociálnu akadémiu sv. Márie 
Goretti v Čadci (zameranú na študijné odbory učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo; 
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť;  sociálno-výchovnú prácu;  a dvojročné pomaturitné 
špecializované štúdium špeciálna pedagogika) s celkovým počtom 391 žiakov (len 3 chlapci) a 
 Strednú zdravotnícku školu sv. Františka z Assisi na ktorej študujú prevažne dievčatá. (pripravuje 
žiakov v odbore zdravotnícky asistent a večernou formou nadstavbového štúdia aj v odbore sanitár), 
Jedná sa o cirkevné školy, ktorých zriaďovateľom je Biskupský úrad v Žiline. 

Aj na týchto školách sme mapovali mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky. Zástupca 
riaditeľa nás informoval, že sa s takýmto javom za posledných 5 rokov  nestretli, že učitelia a výchovní 
robia všetko preto, aby žiaci štúdium dokončili. 

Aj toto mapovanie v teréne potvrdzuje všeobecne známy fakt, že školu nedokončí viac chlapcov ako 
dievčat.   



58 

 

Do dotazníkového prieskumu sa ďalej zapojili Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie, 3 školské úrady, 3 centrá voľného času, 3 úrady práce a 2 súkromné vzdelávacie centrá, 
ktoré  sa venujú profesijnej integrácii. 

 

Využívanie IKT vo výchove a vzdelávaní 

Ministerstvo školstva SR v priebehu posledných cca 5 rokov venovalo veľkú pozornosť rozvoju 
informačných technológií na školách všetkých typov. Realizovalo sa viacero projektov zameraných na 
rozvoj informatizácie. 

Školy sú teda dobre vybavené technickými prostriedkami (počítačovými učebňami, tabletovými 
učebňami, interakívnymi tabuľami, majú pripojenie na internet a žiaci ho využívajú aj na riešenie úloh 
počas vyučovania). Školy používajú e-learningové programy vytvorené centrálne pre celý školský 
systém, ale niektoré školy si vytvorili aj vlastné e-learningové platformy.  Na škole pôsobí správca 
počítačových sietí, ktorý operatívne rieši všetky technické ťažkosti a napomáha rozvoju kompetencií 
študentov a aj pedagógov. Niektorí z tých starších pedagógov sa mimochodom vyjadrili, že vývoj IKT 
technológií je taký rýchly, že musia vynakladať mimoriadne úsilie, aby ho stíhali sledovať.   

Na skúsenosti pedagogických pracovníkov s využívaním IKT vo vzdelávaní sme sa pýtali 
prostredníctvom dotazníkového prieskumu realizovanom na 4 stredných školách v dvoch krajoch 
a niektorých ďalších organizáciách, ktoré hrajú kľúčovú rolu v prevencii proti predčasnému ukončeniu 
školskej dochádzky a v profesijnej a sociálnej integrácii. 

Na prieskume sa podieľalo 25 učiteľov, z ktorých jeden pôsobí aj ako výchovný poradca na škole, ďalej 

jedna sociálna pracovníčka z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, traja 

pracovníci školských úradov a tri pracovníčky centier voľného času.  

 

Z analýzy dotazníkov vyplýva, že všetci sa venujú prevencii (100 %), niektorí uviedli naviac aj 

poradenstvo (53 %), pracovné začleňovanie (16 %) a sociálne začleňovanie (18,7 %). 

 

Najčastejšie používanými nástrojmi všeobecného charakteru sú v školách: 

Internet (vyhľadávanie)  - 100 %;  Webové stránky  - 84 %;  Sociálne siete –  31 %;  Blogy – 16 %; 

E-mailová korešpondencia – 63 %;  Iné: e-learning, google aplikácie, tvorba projektov a prezentačné 

zručnosti. 
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Školy využívajú aj špecifické nástroje IKT v procese výchovy a vzdelávania, najčastejšie: 

- Webové stránky určené priamo pre potreby výchovy a vzdelávania  - 87,5 % 

- Špecifické softvérové produkty určené pre potreby výchovy a vzdelávania  - 63 % 

- Interaktívne tabule – 72 %. 

 

 

 
 

 

Naopak, e-learningové platformy (22 %) a špecifické aplikácie pre mobilné IKT (najmä tablety 

a mobily) – 22 % a špecifické blogy pre potreby výchovy a vzdelávania  - 6,5 %, sa na skúmaných 

školách využívajú v malej miere. 

 

Podľa názoru učiteľov je materiálno-technické vybavenie škôl v oblasti IKT v procese  výchovy 
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a vzdelávania  primerané, porovnateľné s celkovou  situáciou v krajine  (prevažná väčšina odpovedí – 

78 %), jeden sa nazdáva, že materiálno-technické vybavenie je veľmi dobré (3 %) a šiesti (18,7 %) 

naopak, že je horšie než v iných regiónoch. 

 

 
 

Ako pozitívne príklady využívania IKT v procese výchovy a vzdelávania uvádzajú učitelia: školské e-

learningové platformy, tvorbu testov a zadaní, rýchlu komunikáciu, skupinovú prácu, názornosť, 

rýchlosť a jednoduchosť, programové simulátory, praktické využitie aplikácií, využívanie web 2.0, 

využívanie IKT pri záverečných skúškach, využívanie programov pre voľbu povolania. 

   

Názory učiteľov na využívanie IKT vo výchove a vzdelávaní vo väzbe na predčasné ukončenie školskej 

dochádzky nie sú jednotné. Šestnásti (50 %) sa nazdávajú, že využívanie IKT zatraktívňuje výchovu 

a vzdelávanie a pozitívne pôsobí v oblasti prevencie.  Dvanásti (37,5 %)si myslia, že využívanie IKT vo 

výchove a vzdelávaní nijako neovplyvňuje fenomén predčasného opustenia školy a štyria (12,5 %) sa 

nazdávajú, že naopak, využívanie IKT vo výchove a vzdelávaní priamo alebo nepriamo podporuje 

rozhodovanie mladých ľudí pre predčasný odchod zo školy. 

 

Aj pracovníci úradov práce a vzdelávacích stredísk sa vyjadrili k otázke využívania IKT vo výchove 

a vzdelávaní a ich odpovede sa v plnej miere zhodujú s názormi pedagogických pracovníkov.  
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Popísanie spôsobu, akým sú využívané IKT v oblasti prevencie pred predčasným ukončení školskej 

dochádzky spôsobovalo pedagogickým pracovníkom ťažkosti. Uviedli len mailovú komunikáciu so 

zainteresovanými stranami, internetové stránky inštitúcií, motivačné rozhovory, materiál na výučbu 

a pozitívne pôsobenie stránky školy.   

 

Podľa názoru niektorých pedagógov  majú IKT v prevencii skôr podpornú funkciu. Pre efektívnu 

prevenciu je potrebné riešiť príčiny predčasného odchodu zo školy, viesť so žiakmi/študentmi besedy, 

riešiť modelové situácie, pôsobiť na využívanie ich voľného času a v prvom rade pôsobiť na rodinu 

žiaka/študenta.  

 

Podľa názoru pedagogických pracovníkov by bolo v oblasti využívania IKT v prevencii pred predčasným 

ukončením školy  najvhodnejšie vytvoriť: 

- Webovú stránku špecificky zameraná na príčiny a prevenciu predčasného odchodu (64 %) 

- Program prevencie a následné jeho šírenie viacerými kanálmi IKT k mladým ľuďom (36 %) 
- Prispôsobiť novú alebo aj jestvujúcu webovú stránku s problematikou prevencie pre prístup 

prostredníctvom mobilných aplikácií (dostupnosť zo strany mladých ľudí) (32 %) 
 
Pracovníci úradov práce a vzdelávacích stredísk sa naopak nazdávajú, že v prvom rade je treba  

- rámci vzdelávania a/alebo v rámci voľnočasových aktivít zaradiť problematiku predčasného 
odchodu s využívaním IKT ako súčasť dialógu odborných pracovníkov a mladých ľudí (76 %) 

- vypracovať program prevencie a následne ho šíriť viacerými kanálmi IKT k mladým ľuďom (64 
%) 

- využívať sociálne siete na posilnenie myšlienky prevencie predčasného odídenia (35 %). 
 

 

Využívanie IKT v profesijnom a sociálnom začleňovaní 

 

Školy plnia predovšetkým výchovnú a vzdelávaciu funkciu. Školský systém ponúka mladým ľuďom 

prípravu na budúce povolanie. To znamená získanie kvalifikácie, ktorá im umožní začleniť sa na trh 

práce. V učebnom pláne škôl je aj predmet Informačné a komunikačné technológie. Absolventi škôl 

majú teda potrebné zručnosti a sú primerane samostatní aj pri hľadaní práce. Pokiaľ mladí ľudia zo 

školského systému z rôznych dôvodov odídu pred získaním kvalifikácie, pomoc pri začleňovaní im 

poskytne v prvom rade úrad práce (verejné služby zamestnanosti) alebo agentúry dočasného 
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zamestnávania (súkromné služby zamestnanosti) vo forme sprostredkovania práce, prípadne ponuky 

rekvalifikačného kurzu. 

Úrady práce na Slovensku disponujú verejne dostupným bezplatným portálom Internetový sprievodca 

trhom práce, ktorý na jednom mieste umožňuje nezamestnaným on-line prístup na samoobslužnú 

diagnostiku ich pracovného potenciálu a hľadanie na to nadväzujúcich pracovných miest. Tento 

nástroj  popisujeme ako príklad dobrej praxe v kapitole 5. 

 

Centrá voľného času využívajú digitálnu techniku na  komunikáciu, propagáciu aktivít a 

organizovaných podujatí, získavanie spätnej väzby cez sociálne site, na tvorbu časopisov, natáčanie 

reportáží, tvorbu videí  

 

V dotazníkovom prieskume sme sa venovali aj otázke využívania IKT v oblasti pracovného a sociálneho 

začleňovania. Pedagogickí pracovníci uvádzajú, že IKT zatraktívňuje výchovno-vzdelávací proces, 

k učebnicami majú k dispozícii softvérovú podporu, ktorá sa využíva spolu s interaktívnou tabuľou, na 

ktorú veľmi dobre reagujú najmä slabší žiaci. Nie sú nečinní, vylúčení z kolektívu, ale aktívne sa 

podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese.   

 

Pracovníci úradov práce uvádzajú, že vo svojej činnosti intenzívne využívajú internetové stránky škôl 

(na overenie si profilu absolventa), interné softvérové programy a predovšetkým portál Internetový 

sprievodca trhom práce, ktorý je pre nich významným pomocníkom pri zverejňovaní ponuky voľných 

pracovných miest. 

 

Ani pedagogickí pracovníci ani pracovníci úradov práce nemajú vedomosť, že by sa v oblasti 

pracovného a sociálneho začleňovania mladých ľudí, prípadne predčasných odídencov zo školy 

pripravovali nové programy využívania IKT. 

 

Pokiaľ ide o návrhy implementácie nástrojov na podporu pracovného a sociálneho začleňovania 

mladých ľudí, predovšetkým predčasných odídencov zo školy naši respondenti pokladajú za 

najvhodnejšie : 

- vytvoriť internetovú stránku špecificky zameranú na podporu pracovného a sociálneho 

začlenenia mladých ľudí, (57% odpovedí) 

- v rámci vzdelávania a/alebo v rámci voľnočasových alebo dobrovoľníckych aktivít zaradiť 

problematiku pracovného a sociálneho začleňovania mladých ľudí, najmä predčasných 

odídencov zo školy s využívaním IKT ako súčasť dialógu odborných pracovníkov a mladých ľudí 

(57% odpovedí) 

- vypracovať program podpory pracovného a sociálneho začlenenia mladých ľudí, najmä 

predčasných odídencov zo školy a jeho šírenie viacerými kanálmi IKT k mladým ľuďom (38 % 

odpovedí). 

Dve ostatné ponuky (prispôsobiť jestvujúcu alebo vytvoriť  novú internetovú stránku s problematikou 

podpory pracovného a sociálneho začlenenia mladých ľudí, najmä predčasných odídencov zo školy 

pre prístup prostredníctvom  mobilných aplikácií /dostupnosť zo strany mladých ľudí/ a využívanie 

sociálnych sietí na posilnenie myšlienky podpory pracovného a sociálneho začlenenia mladých ľudí, 

najmä predčasných odídencov zo školy) získali menšiu ako tretinovú podporu zo strany našich 

respondentov.  
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Zhrnutie tretej kapitoly   

Francúzsko disponuje národnou Stratégiou vzdelávania a hľadania opatrení v oblasti IKT v školách, vo 
výchove v digitálnych médiách a rozvoji e-kompetencií a výskumných projektov v oblasti e-inklúzie. 
Počítače sú pre žiakov a študentov pomerne ľahko dostupné, učitelia disponujú nadpriemernými 
kompetenciami. Najvyužívanejšími IKT pomôckami sú internet, e-maily a sociálne siete.   
 

Vo verejných školách sú činnosti e-Twinningu Európskej Komisie dobre známe.  Táto iniciatíva sa 
zameriava na podnecovanie učiteľov v európskych školách k spolupráci a k využívaniu informačných 
a komunikačných technológií (IKT) a na poskytnutie potrebnej infraštruktúry (on-line pomôcky, služby, 
podpora). Odborní pracovníci sa nazdávajú, že IKT technológie majú pozitívny efekt na výchovu 
a vybavenie inštitúcii týmito technológiami je primerané.  
 

Digitálne verejné priestory (EPN)   sú súčasťou hlavných opatrení zavedených do praxe v Belgicku na 
podporu prístupnosti a získania základných poznatkov  širokej verejnosti o informačných 
technológiách. Pod tento názov spadajú rôznorodé heterogénne iniciatívy tak organizačného ako aj 
inštitucionálneho charakteru. Preto sa EPN nachádzajú v tak rôznorodých organizáciách, ako sú CPAS, 
domy zamestnanosti, knižnice alebo všetky typy združení v mestských štvrtiach. 
 

Digitálne verejný priestor ponúka projekt poradenstva a kolektívnej a/alebo individuálnej pomoci pri 
naučení sa základov práce s počítačmi. Ponúkaná je široká paleta aktivít, od základov práce na počítači 
pre kancelárskej potreby a práce s Internetom až po služby poradenstva pri hľadaní práce, ako aj 
mediálnej výchove.  
 
Okrem toho sú v Belgicku v ponuke aj iné projekty zamerané na využívanie  IKT technológií: Platforma 
Lire et écrire Bruxelles;  Fobagra  - vzdelávanie lektorov alfa v IKT. Amo.net je skupina, ktorú vytvorili  
Services d´Aide en Millieux Ouverts (Služby pomoci v otvorenom prostredí), ktorá ponúka reflexiu 
a pomôcky na využívanie komunikačných nástrojov, internetu, pre a spolu s mladými ľuďmi a ich 
rodinami. 

Na Slovensku financovalo Ministerstvo školstva SR projekt „Elektronizácie vzdelávacieho  systému 
regionálneho školstva“, ktorého cieľom bolo vytvoriť funkčný elektronický vzdelávací systém, 
modernizovať vzdelávací systém a skvalitniť pripravenosť žiakov. 

IKT môže byť významným nástrojom na boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, ale 
nemôže uspieť bez toho, aby sa brali do úvahy aj iné významné aspekty týkajúce sa mladých ľudí. 
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4.   KOMPETENCIE ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI VYUŽÍVANIA IKT PÔSOBIACICH 
V OBLASTI PREVENCIE A OPÄTOVNÉHO ZAČLEŇOVANIA SKUPINY MLADÝCH ĽUDÍ, KTORÍ 
PREDČASNE OPUSTILI ŠKOLSKÝ SYSTÉM: SKÚSENOSTI, PROBLÉMY  A NÁVRHY NA VYPLNENIE 
MEDZIER    
  

 
 

FRANCÚZSKO 
 
 
Väčšina odborných pracovníkov nadobudli svoje IKT kompetencie využívaním IKT technológií v reálnej 

situácii.  Primerané e-learningové kurzy, vzdelávacie kurzy informatiky alebo konzultácie nemali 

významnejší dopad na rozvoj ich kompetencií v oblasti IKT.   

 

Odborní pracovníci nadobudli celkovo svoje kompetencie v IKT vyváženým spôsobom, ako to ukazuje 

nasledovná tabuľka: 
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 TALIANSKO 
 

Ako je to už vyššie spomínané, hlavnými nástrojmi, ktoré používajú zapojené organizácie a to aj v boji 
proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky sú internet, interaktívne tabule, ktoré umožňujú 
urobiť učenie zaujímavejším a aplikácie/softvéry, ktoré umožňujú študentom tvoriť koncepčné mapy. 
Len niekoľko odborníkov zapojených do prieskumu má iné skúsenosti, predovšetkým s používaním 
videí a tabletov počas vyučovania.  Prevažná väčšina respondentov uviedla, že nepozná žiaden 
program týkajúci sa nových metód boja proti PUŠD, s výnimkou projektu Drop App  (pozri v príkladoch 
dobrej praxe).  Nakoniec ich odporúčania ohľadne “účinného projektu/aktivity, ktoré by mohli byť 
implementované v oblasti boja proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a/alebo sociálnej 
a profesijnej inklúzie” sa zameriavajú hlavne na  “témy, ktoré by mohli byť komponentmi  dialógu 
medzi odborníkmi”; to by malo byť úplne prvým krokom. A potom môžu nasledovať ďalšie. Prevažná 
väčšina respondentov uviedla,  že každá z uvedených činností (vytvorenie programu, využitie 
internetových stránok a sociálnych sietí) môže byť prínosom pri podpore problémových mladých ľudí, 
ale vždy až po uvedomení si problematiky predčasného ukončenia školskej dochádzky a jej príčin. 
 
Rovnako ako v prípade otázky materiálno technického vybavenia IKT nástrojmi, sa jasne ukázalo, že 
len odborníci s veľkými skúsenosťami vo využívaní IKT nástrojov sú schopní porozumieť roly, ktorú 
môžu mať tieto pomôcky v boji proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Práve oni prikladajú 
veľký význam "práci s modernými mobilnými technológiami a smartfónmi" pri otázke "Ktoré 
kompetencie je potrebné rozvíjať pre lepšie zvládnutie IKT v prospech riešenia predčasného 
ukončenia školskej dochádzky?" 
 
Prevažná väčšina odborných pracovníkov podieľajúcich sa na výskume majú nedostatočné vedomosti 
o IKT pomôckach, s výnimkou tých, ktoré sú najbežnejšie.  Niektorí z nich sa domnievajú, že podľa ich 
názoru, tieto pomôcky nie sú vhodné/užitočné na boj proti predčasnému ukončeniu školskej 
dochádzky.  
 
Pokiaľ ide o hodnotenie dôležitosti potrebných kompetencií, výsledky prieskumu sú nasledovné: 
1  Kompetencie v práci s internetom, internetovými stránkami a sociálnymi sieťami 
2 Ovládanie práce s modernými mobilnými a smart zariadeniami  

3 Ovládanie práce s PC a základnými softvérmi  

4 Kompetencie pre navrhovanie projektov s podporou IKT v oblasti prevencie a riešenia dôsledkov 

predčasného odídenia  

5 Užívateľské zvládnutie IKT aplikácií pre mobilné zariadenia 

6 Užívateľské zvládnutie špecifických IKT vzdelávacích nástrojov 

7 Kompetencie pre navrhovanie jednoduchých IKT aplikácií 

 

Hodnotenie prvej a druhej kompetencie sú veľmi blízke, a ako sa zdá, obe sú to odborné 

kompetencie, ktoré  treba zlepšovať, aby bolo možné lepšie zvládnuť zavádzanie IKT do procesu 

riešenia otázky predčasného odchodu. Nikto z respondentov nepridal žiadnu inú kompetenciu a to 

z dôvodu, že takmer všetci si myslia, že IKT sú dôležitými pomôckami v učení sa a pre motiváciu 

študentov, u ktorých je riziko predčasného ukončenia školskej dochádzky, ale že veľmi dôležitým je aj 

vytvorenie autentického vzťahu s mladými ľuďmi, inak by boli nanič. Takže je dobré, že odborní 

pracovníci zlepšujú svoje IKT kompetencie, aby pomohli mladým, ale len to nestačí, ak im chceme 

skutočne pomôcť. Z tohto dôvodu sa respondenti v prieskume nazdávajú, že navrhované kompetencie 

postačujú a sú skutočne dostupné.   
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BELGICKO 
 

(Ponuka vzdelávania v oblasti IKT  ďalšieho vzdelávania pre dospelých je v Belgicku veľmi široká. 
Ovocím partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom  je 5 labelizovaných (certifikovaných) 
centier v IKT zriadených vo Valónskom kraji  - Technofutur TIC v Gosselies, Technofutur v Liège, 
Technobel v Marche, Technocité v Monse, Technofutur Cepegra v Charleroi.  Ponúkajú širokú škálu 
vzdelávacích modulov, počnúc krátkodobými modulmi na zvýšenie povedomia o IKT  až po dlhodobé 
kvalifikačné vzdelávanie. Toto vzdelávanie je učené pre kohokoľvek; medzi učiacimi sú pracujúci, 
učitelia, študenti aj nezamestnaní.  Vo Francúzskom spoločenstve vzdelávanie v rámci sociálneho 
povýšenia ponúka širokú škálu vzdelávania v problematike IKT a vyučovacie hodiny sú kompatibilné aj 
s profesijnou aktivitou. Vo všeobecnosti sa jedná o vzdelávanie v povolaniach zameraných na IKT. 
 
Dôležitý prvok, veľmi často zanedbávaný, ktorý treba ešte pred zápisom na kurz informatiky overiť 
a ktorý je dôležitý aj pre absolvovanie kurzu IKT je faktor motivácie.  Lektori uvádzajú, že veľmi veľký 
počet ľudí si neželá osvojiť si využívanie technológií kvôli osobnému nezáujmu alebo nevedomosti, 
akým prínosom môže byť využívanie IKT v bežnom živote. U učiacich sa dominuje osobný a konkrétny 
projekt  v oblasti využívania týchto digitálnych technológií. V tom pramení dôležitosť koncipovať 
vzdelávanie, ktoré je pre učiaceho sa užitočné a ktoré má zmysle aj pre bežný život)12. 

 

Spôsob doterajšieho rozvoja kompetencií odborných pracovníkov vo využívaní IKT 

 

 
 

 

Ktoré kompetencie je potrebné rozvíjať u odborných pracovníkov pre lepšie zvládnutie IKT v prospech 

riešenia problematiky predčasného opustenia školy? 

Popis kompetencie (zručnosti, spôsobilosti) 1 2 3 4 5 

Ovládanie práce s PC a základnými softvérmi   1 3 6 

Ovládanie práce s modernými mobilnými a smart zariadeniami  1 2 3 4 

Kompetencie v práci s internetom, webom a sociálnymi sieťami   3 4 3 

Užívateľské zvládnutie špecifických IKT vzdelávacích nástrojov  1 3 3 3 

Užívateľské zvládnutie IKT aplikácií pre mobilné zariadenia 1 1 4 3 1 
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Kompetencie pre navrhovanie jednoduchých IKT aplikácií 2 4 1 2 1 

Kompetencie pre navrhovanie projektov s podporou IKT 

v oblasti prevencie a riešenia dôsledkov predčasného odídenia 

1 1 3 3 2 

 

 

 

PORTUGALSKO 

 
 
Nemusí by nevyhnutne priamy vzťah medzi opustením školy a využívaním (alebo nevyužívaním) IKT, 
a to tak v prevencii ako aj v príprave pre trh práce. IKT sú predovšetkým významnou pomôckou 
(medzi mnohými inými) a ako vhodná pedagogická stratégia môžu určovať alebo ovplyvniť výkonnosť 
a správanie mladých ľudí. Odborné/profesijné vzdelávanie a obdobné profesijné oblasti majú vždy 
prepojenie na rôzne stratégie učenia (počas stredoškolského štúdia, učenie zamerané na teórie 
učenia sa a psychológiu ľudského správania sa, využívajú rôzne IKT  pre tvorbu prípadových štúdií 
a hľadanie práce) sú každodenne konfrontované s novými výzvami. Ich hlavným cieľom pri vedomí, že 
nie je univerzálny spôsob, ako prispieť k osobnostnému rozvoju mladých ľudí a bojovať proti 
predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, kde jedným z hlavných omylov vzdelávacieho systému, 
ktorý produkuje masové vedomosti, kde všetci ľudia sa učia to isté, nie je nič iné len súbor 
mechanizmov spojených s viacerými faktormi (región v krajine, úroveň vedomostí mladých ľudí, 
sociálny a rodinný pôvod, finančné podmienky), ktoré  sú medzi iným kombináciou preneseného 
odborného učenia, sociálneho pôsobenia na vytvorenie najvhodnejšej stratégie. 

Spôsob doterajšieho rozvoja kompetencií odborných pracovníkov vo využívaní IKT 
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HOLANDSKO 

Spôsob doterajšieho rozvoja kompetencií odborných pracovníkov vo využívaní IKT 

Samoštúdium 
Praktická 

práca s IKT 

Vhodné e-
learningové 
vzdelávanie 

Vzdelávacie 
kurzy 

Osobné konzultácie s 
kolegom alebo 

odborníkom 

Iné 
 

11 9 3 5 7 3 
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Ktoré kompetencie je potrebné rozvíjať u odborných pracovníkov pre lepšie zvládnutie IKT v prospech 

riešenia problematiky predčasného opustenia školy? 

Popis kompetencie (zručnosti, spôsobilosti) 1 2 3 4 5 

Ovládanie práce s PC a základnými softvérmi - - 1 2 8 

Ovládanie práce s modernými mobilnými a smart zariadeniami 1 - - 2 8 

Kompetencie v práci s internetom, webom a sociálnymi sieťami - - 1 1 9 

Užívateľské zvládnutie špecifických IKT vzdelávacích nástrojov - - 2 3 6 

Užívateľské zvládnutie IKT aplikácií pre mobilné zariadenia - - 2 3 6 

Kompetencie pre navrhovanie jednoduchých IKT aplikácií 2 1 4 1 2 

Kompetencie pre navrhovanie projektov s podporou IKT v oblasti 

prevencie a riešenia dôsledkov predčasného odídenia 1 1 3 4 2 

 

 

SLOVENSKO 
 

 

Na to, aby bol proces využívania IKT vo výchove a vzdelávaní efektívny je potrebné splniť viacero 

kritérií. Nestačí zabezpečiť len nediskriminačný prístup žiakov a študentov k IKT technológiám, ale 

rovnako treba, aby učitelia dosiahli rovnakú ak nie lepšiu digitálnu gramotnosť ako študenti, čo nie je 

zatiaľ bežným pravidlom. 

 

Otázka vhodnosti využitia IKT vo výučbe závisí od viacerých faktorov, na ktoré je možné 
nazerať z troch hľadísk (didaktické, technické a organizačné hľadisko). 
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Aj náš dotazníkový prieskum sa venoval otázke digitálnej gramotnosti učiteľov a iných odborných 

pracovníkov pôsobiacich v oblasti prevencie proti PUŠD a v oblasti začleňovania. 

Zaujímalo nás, ako  respondenti nadobudli a rozvíjajú svoje digitálne kompetencie. Odpovede k tejto 

otázke nám poskytlo 49 pedagógov a odborných pracovníkov na začleňovanie.  

 

Väčšina z nich uvádza nadobudnutie kompetencií v oblasti IKT technológií kombináciou viacerých 

činností: samoštúdiom (67 %); praktickou prácou s IKT (67 %); absolvovaním e-learningového 

vzdelávania (16 %); absolvovaním vzdelávacích kurzov (65 %); osobnými konzultáciami s kolegom 

alebo s odborníkom na IKT (55 %); iné: absolvovaním štúdia IKT na VŠ  (2  %). 

 

  
 

 

Na otázku, ktoré kompetencie je potrebné rozvíjať u odborných pracovníkov na lepšie zvládnutie IKT 

v prospech riešenia problematiky predčasného ukončenia školskej dochádzky sme získali nasledovné 

odpovede: 

 

Známky pridelené jednotlivým kompetenciám sú uvedené v % 

Popis kompetencie (zručnosti, spôsobilosti) 1 2 3 4 5 

Ovládanie práce s PC a základnými softvérmi 6 12 6 18 26 

Ovládanie práce s modernými mobilnými a smart zariadeniami 4 10 32 24 14 

Kompetencie v práci s internetom, webom a sociálnymi sieťami 6 8 26 22 22 

Užívateľské zvládnutie špecifických IKT vzdelávacích nástrojov 2 8 24 30 14 

Užívateľské zvládnutie IKT aplikácií pre mobilné zariadenia 4 6 47 14 6 

Kompetencie pre navrhovanie jednoduchých IKT aplikácií 4 20 28 20 8 

Kompetencie pre navrhovanie projektov s podporou IKT v oblasti 

prevencie a riešenia dôsledkov predčasného odídenia 

 

8 

 

14 

 

24 

 

14 

 

30 
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Za najdôležitejšiu kompetenciu považujú  pedagógovia aj odborní pracovníci na začleňovanie 

kompetenciu pre navrhovanie projektov s podporou IKT v oblasti prevencie a riešenia dôsledkov 

predčasného odídenia (90 %), Ovládanie práce s modernými mobilnými a smart zariadeniami (84 %) 

a v rovnakej miere aj kompetencie v práci s internetom, webom a sociálnymi sieťami (84 %) ako aj 

Kompetencie pre navrhovanie jednoduchých IKT aplikácií (80 %).  

 

Najmenej podporená je kompetencia Ovládanie práce s PC a základnými softvérmi (68%) zrejme aj 

z toho dôvodu, že už ju respondenti považujú sa absolútne samozrejmú. Dve zostávajúce 

kompetencie (Užívateľské zvládnutie špecifických IKT vzdelávacích nástrojov  a Užívateľské zvládnutie 

IKT aplikácií pre mobilné zariadenia) získali podporu viac ako 75 % odpovedí.  V tomto smere by bolo 

vhodné navrhnúť učebné produkty, ktoré by rozvíjali IKT kompetencie odborných pracovníkov, ako to 

navrhuje jeden z našich respondentov. 
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Zhrnutie štvrtej kapitoly 
 
Odborní pracovníci pôsobiaci v oblasti prevencie, vzdelávania a profesijného začleňovania nadobudli 
svoje kompetencie a zručnosti s IKT technológiami predovšetkým  v reálnej situácii, prácou 
a samovzdelávaním. Len časť z nich absolvovala vzdelávacie kurzy (Portugalsko, Slovensko, viac ako 
60 %).   
Väčšina z nich má skúsenosti len s internetom, interaktívnymi tabuľami a niektorými aplikáciami, len 
malá časť uviedla aj videá a tablety. 
 
Zaujímavé je porovnanie dôležitosti potrebných kompetencií odborníkov, ktoré vyplýva z prieskumu. 
Kým v Taliansku  a Belgicku sú uvádzané: 
1  kompetencie v práci s internetom, internetovými stránkami a sociálnymi sieťami 
2 ovládanie práce s modernými mobilnými a smart zariadeniami  

3 ovládanie práce s PC a základnými softvérmi  

4 kompetencie pre navrhovanie projektov s podporou IKT v oblasti prevencie a riešenia dôsledkov 

predčasného odídenia  

 

Na Slovensku  sú to… 

1. kompetencie pre navrhovanie projektov s podporou IKT v oblasti prevencie a riešenia dôsledkov 

predčasného odídenia 

2. ovládanie práce s modernými mobilnými a smart zariadeniami  

3. a v rovnakej miere aj kompetencie v práci s internetom, webom a sociálnymi sieťami  

4. kompetencie pre navrhovanie jednoduchých IKT aplikácií.  

 
V Belgicku 5 labelizovaných (certifikovaných) centier v IKT zriadených vo Valónskom kraji  ponúka 
širokú škálu vzdelávacích modulov, počnúc krátkodobými modulmi na zvýšenie povedomia o IKT  až 
po dlhodobé kvalifikačné vzdelávanie. Aj pri kurzoch IKT, tak ako pri iných vzdelávacích aktivitách je 
potrebné overiť si motiváciu účastníka ešte pred zápisom do kurzu.  
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5.  PRÍKLADY DOBREJ PRAXE   
  

 
 

FRANCÚZSKO 
 

Respondenti nepopisujú príklady dobrej praxe, ale vo väčšine prípadov uvádzajú identifikované 

výhody využívania IKT, ako: 

 

- uľahčenie dostupnosti vzdelávania, kultúry/rozhľadu 

- podpora možností začlenenia prostredníctvom existencie širokej škály internetových stránok 

pri hľadaní práce a ľahký prístup k informáciám o povolaniach a sektoroch činnosti 

- umožnenie spolupráce na spoločnom projekte a výmeny s inými zariadeniami 

- redukcia času potrebného na prieskum, rýchlejšie šírenie informácií 

- .. 

2 pomôcky boli napriek tomu identifikované v dotazníkoch: 

 

- Digitálne pracovisko /The digital workspace (ENT)/  - virtuálne prostredie pre študentov 

a odborných pracovníkov, ktoré si osvojili univerzity, ktoré umožňuje pozrieť si e-maily, 

domovskú zložku, výsledky testov, .... Umožňuje bezpečný prístup k digitálnym službám 

z akéhokoľvek počítača pripojeného na internet. Myšlienka spočíva v kombinovaní digitálnych 

služieb  v jedinečnom a zosobnenom priestore a podľa profilu (študent alebo zamestnanec). 

Zámerom je ponúknuť celému spoločenstvu univerzity obsah zameraný na výučbu, ponúknuť 

alebo spracovať informácie týkajúce sa života na univerzite  a života študentov. Každá skupina 

užívateľov má prístup len k tým informáciám, ktoré potrebuje na vykonávanie svojej funkcie 

na univerzite. 

  

- E-twinning  ktorý ponúka platformu pre pracovníkov (učiteľov, riaditeľov škôl, pracovníkov 

v knižnici, atď.) pracujúcich na školách v jednej z Európskych krajín, určenú na komunikáciu, 

na spoluprácu, na vytváranie projektov, na zdieľanie a jednoducho, na to, aby boli a cítili sa 

súčasťou najvzrušujúcejšieho sa učiaceho sa spoločenstva v Európe. E-protál Twinning 

(www.etwinning.net) je hlavným miestom stretnutia a pracovným priestorom pre činnosť.  E-

Twinning portál je dostupný v dvadsiatich ôsmych jazykoch  a umožnil spoluprácu takmer  371 

597 členom v takmer  44 449 projektoch*  medzi dvoma a viac školami naprieč Európou. 

Portál ponúka on-line pomôcky pre učiteľov na hľadanie partnerov, realizujúcich sa projektov, 

hľadania nápadov, na výmenu príkladov dobrej praxe a na nadviazanie spolupráce, pričom je 

možné okamžite využiť rôzne individuálne pomôcky, dostupné na E-Twinningovej platforme. 

 

Okrem toho, boli identifikované príklady dobrej praxe na miestnej úrovni počas osobných rozhovorov 

a stretnutí, ktoré organizoval partner IFRTS: 

 

- Digitálna prevencia  (viď. zápis zo stretnutia 02.02.2016  so zástupcami CRIJ) 
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Regionálne centrum informácií pre mládež – CRIJ, pracuje na téme digitálnej závislosti. CRIJ Corse 

ponúka výchovnú hru, rozptýlenie pre verejné zdravie na tému kybernetickej prevencie 

s nasledovnými cieľmi: zvýšenie povedomia mladej generácie v problematike zodpovedného 

využívania médií a počítačovej zábavy (telefonovanie, internet, sieťové hry). Brožúrka o kybernetickej 

prevencii je priložená). 

 

- 42Born2Code    (viď. zápis zo stretnutia 15.01.2016  so  zástupcami E2C) 

 

E2C (škola druhej šance) vytvorila partnerstvo so školou 42, ktorá zaviedla do praxe pedagogiku 

založenú na rozvoji veľkej schopnosti programovania počítačov mladými ľuďmi, v čase, kedy si 

počítačové kódovanie zaslúži byť základnou súčasťou kompetencií. Toto vzdelávanie je inšpirované 

zmenami, ktoré priniesol rozvoj internetu, s kvalifikovaným učením  "od seberovných". 

Škola  42 integruje mladých ľudí, následne po zhodnotení ich IKT kompetencií. Vybraní ľudia sú 

následne zaradení do fázy vynárania sa na asi 4 týždne. V závislosti na dosiahnutých výsledkoch, môžu 

títo mladí ľudia pokračovať vo vzdelávaní v rozsahu 2 až 5 rokov, v závislosti na tom, ako rýchlo dokáže 

študent rozvíjať "projekty", pričom vzdelávanie pokrýva rôzne povolania týkajúce sa IKT.  Je tiež 

možné zostať v škole o dva roky viac a ukončiť projekt a naučiť sa, ako si založiť vlastný podnik.  

 

 

- Bastia Express   (viď. zápis zo stretnutia 15.01.2016  so  zástupcami E2C) 

 

Nadácia EDF (francúzska energetická spoločnosť) podporuje organizácie a projekty týkajúce sa 

solidarity, integrácie, vedy a životného prostredia.  V tomto kontexte získala  škola E2C financie na 

implementáciu projektu mobility mladých ľudí v našom regióne. 

Projekt sa týka vytvorenie mobilnej aplikácie  "Bastia Express" umožňujúcej škole E2C pomáhať/radiť 

svojim študentom aj na diaľku. V rámci vzdelávania dostanú mladí ľudia zoznam podnikov, ktoré 

musia navštíviť a získať v nich a pripraviť si stáž.  Ale odborní pracovníci zistili, že pre mladých ľudí  je 

zložité splniť túto úlohu  z viacerých dôvodov: neznalosť/chýbajúca verejná doprava, neznalosť adries 

a ciest a ťažkosti  so zistením polohy zariadenia a nájdenia cesty k nemu (záchytné body mladých ľudí 

sú často veľmi odlišné od starších ľudí).  

 

- Multiplikátor informácií  (viď. zápis zo stretnutia 02.02.2016  so zástupcami CRIJ) 

 

CRIJ   realizuje akciu nazvanú "multiplikátor informácií." Je to o tom, že mladým ľuďom sa ponúknu 

digitálne tablety aby vytvorili stránku na sociálnych sieťach podľa vlastného výberu a aby na nej 

umiestnili informácie, ktoré považujú za užitočné aj pre iných mladých ľudí. Cieľom je uľahčiť 

dostupnosť informácií a analyzovať cestu zdieľania;  dopad bude väčší pokiaľ informácie budú  priamo 

zdieľané na sociálnych sieťach mladých ľudí a nie na sociálnych sieťach organizácií a/alebo 

špecifických stránkach určených pre mladých ľudí v rôznych oblastiach ich záujmov (štúdiu, práca, 

voľný čas, medzinárodné otázky, zdravie,....) 

 

- Výučba praxou (La pédagogie de chantier) 

 

Etudes et Chantiers Corsica je predkladateľom projektu v programe Erasmus+, strategické   
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partnerstvá, nazvaný “La pedagogie de chantier” (č. zmluvy 2014-1FR01-KA202-008634) 

zameriavajúci sa na vytvorenie pomôcok pre  "vyškolenie odborných pracovníkov“, aby si osvojili 

metodiku "učiť sa praxou", propagovať a podporovať túto aktívnu metodiku v boji proti predčasnému 

ukončeniu školskej dochádzky.  Pomocou tohto projektu chce partnerstvo propagovať prácu založenú 

na koncepte  “učiť sa praxou” a na metodike riadenia projektov ako faktorov aktívneho sociálneho 

začleňovania, na obohatenie existujúcich metód a postupov partnerstva, na prediskutovanie 

špecifických opatrení zameraných na predčasné ukončenie školskej dochádzky. IKT pomôcky nie sú 

jadrom tohto projektu, ale sú pomôckami na zvýšenie povedomia  a vzdelávania a sú dostupné na 

internetovej stránke projektu, v interaktívnej forme, v podobe videí, ktoré majú veľký dopad na 

cieľovú skupinu.   

 

- Drop-app (viď detailný popis tohto príkladu dobrej praxe v talianskej národnej správe od 

Civiformu) 

 

Projekt Drop App (Erasmus+ KA2 Strategické Partnerstvá 2014), ktorý riadi Civiform a implementuje 

ho v našom regióne Etudes et Chantiers Corsica, sa opiera o koncept, že mladí ľudia, ktorým hrozí 

riziko PUŠD by mohli byť efektívnejšie zainteresovaní do podpory programov využívajúcich nové 

jazyky a nové technologické prostriedky , pretože sú od narodenia digitálni.  Kľúčovým bodom je však 

zlepšenie spôsobu akým subjekty (učitelia, tútori, odborníci na orientáciu) počúvajú požiadavky 

študentov na pomoc a ako komunikujú.  

 

 

Na národnej úrovni, sociálne experimentácie, riadené “Fondom experimentácie pre mládež” (F.E.J.) 

by mali vytvoriť vládnu stratégiu a podporiť miestne programy na dokončenie štúdia. 

 

FEJ bol vytvorený na podporu   činností pre mladých, implementovaný na miestnej úrovni a starostlivo 

vyhodnotený. Každý pilotný projekt má svojho lídra a nezávislého hodnotiteľa. Zámerom je spoznať 

dopad týchto pilotných projektov a orientovať verejné politiky smerom k efektívnejším prístupom.  

V súčasnej dobe sa realizuje  14 projektových návrhov v 16 rôznych témach, včítane predčasného 

ukončenia školskej dochádzky. Za 2-3 roky bolo podporených viac ako 500 experimentácií. 

Aj iné aktivity realizované na národnej úrovni sa týkajú našej projektovej témy.  Pred troma rokmi 

bola “Národným úradom pre informácie o vzdelávaní a o profesiách“ ONISEP = (interný subjekt 

ministerstva školstva) - spustená on-line služba pre predčasných odídencov nazvaná “Moja druhá 

šanca”. 

 

“Moja druhá šanca“ je 

geolokalizácia riešení služieb 

vzdelávania pre predčasných 

odídencov a "anonymná" chat 

platforma. Skladá sa z internetovej 

stránky a mobilnej aplikácie. Túto 

službu ponúka ONISEP, ministerská 

agentúra. Táto služba by mala 

umožniť mladým ľuďom, ktorí odišli 
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z procesu trvalej prípravy na budúce povolanie bez kvalifikácie, aby si našli miesto, ktoré čo najviac 

spĺňa ich potreby. Ponúkané služby sú určené pre: predčasných odídencov, ich rodiny, ľuďom, ktorí 

majú na starosti ich podporu. Služba je umiestnená v miestach spoločnej práce, v akadémiách 

a domovských sieťach, ktoré zabezpečujú rovnaké riešenie v celom regióne. 16  

 

Neúspechu v škole sa nedá vyhnúť.  

Táto stránka má za cieľ zamerať sa na existujúce kompetencie a rozvíjať ich pomocou primeraného 

vzdelania v žičlivom prostredí17 

 

 

TALIANSKO 
 

1 S.OR.PRENDO SOFTWARE AND "ISOLA DEL LAVORO" WEBSITE 
V celom Taliansku a predovšetkým v kraji  Friuli Venezia Giulia  je profesijná orientácia, orientácia pri 

výbere školy jedným z hlavných kľúčov vytvorených na boj proti predčasnému ukončeniu školskej 

dochádzky.  Z tohto dôvodu sa kraj pred 10 rokmi rozhodol investovať veľa zdrojov do softvéru na 

navigáciu s cieľom podporiť a posilniť činnosti navigácie v rámci škôl a poskytnúť nové zdroje 

a pomôcky pre učiteľov. Overovanie v praxi sa začalo na stredných školách a po niekoľkých rokoch aj 

na lýceách a v centrách odborného vzdelávania. Testovanie sa začalo na stredných školách, pretože tie 

predstavujú najzraniteľnejšie miesto v talianskom vzdelávacom systéme, pretože im predchádza prvý 

výber školy a nachádzajú sa v citlivom mieste života žiakov: v období puberty. Úloha učiteľov je preto 

veľmi podstatná, lebo majú poskytnúť kvalitnú a na mieru šitú pomoc všetkým študentov, ale aj 

rodinám, a to je posilnenie procesu sebapoznania, využitia a vytvorenia alternatív a výberu.  

 

S.OR.PRENDO (talianska adaptácia britského produktu "Career Assessment Software - CASCAID") je 

interaktívnym softvérom vytvoreným na pomoc študentom pri hodnotení ich vlastných záujmov a 

spôsobilostí a pri prijímaní rozhodnutia týkajúceho sa ich profesijného uplatnenia. S.OR.PRENDO 

môže byť dobrým východiskovým bodom na rozhovor s učiteľmi alebo s kariérnym poradcom a môže 

byť veľkou pomocou pre tých, ktorým chýba jasný kariérny plán, ktorí si chcú naplánovať kroky 

dosiahnutia svojho cieľa.  

 

Softvér je do škôl a vzdelávacích centier v kraji FVG dodávaný bezplatne a náklady na zakúpenie 

licencie sú hradené z regionálnych fondov. 

Program je určený pre študentov, pre mladých aj dospelých ľudí, ktorí si hľadajú zamestnanie, pre 

nezamestnaných a pre všetkých iných, ktorí chcú vytvoriť a prehĺbiť svoje nápady v súvislosti s ich 

profesiou alebo s projektom vzdelávania. 

 

Softvér ponúka dva dotazníky, jeden  na hodnotenie záujmov a jeden na hodnotenie kompetencií. 

Výsledky dotazníkov prepojené na kvalifikácie alebo získané odborné kvalifikácie, poskytnú 

užívateľovi hárky s kompletnými  informáciami o povolaniach kompatibilných s ich profesijnými,  

____________________ 
16

 Zdroj : http://www.education.gouv.fr/cid67197/ma-seconde-chance-service-ligne-orientation-pour-les-
jeunes-situation-decrochage.html 
17 http://masecondechance.onisep.fr/#accueil 



78 

 

záujmami a jazykovými kompetenciami. S.OR.PRENDO umožňuje užívateľom konzultovať databázu,  

ktorá poskytuje/popisuje 438 profesijných profilov;  softvér umožňuje užívateľom rovnako aj 

opätovnú analýzu odpovedí v dotazníkoch o záujmoch a spôsobilostiach, aby mohli pochopiť, ktoré 

prvky prispeli k definovaniu nájdeného profesijného záujmu. Tento prístup uľahčuje dodatkovú 

reflexiu o výsledkoch, čo posilňuje uvedomenie si svojich vlastných záujmov, kompetencií 

a spôsobilostí. S.OR.PRENDO je pravidelne aktualizovaný tímom expertov, pričom je zvláštna 

pozornosť venovaná vývoju na trhu práce a rozvoju rôznych profesijných sektorov.  

 

S.OR.PRENDO prispieva k: 

- podnieteniu užívateľov na vykonanie hĺbkových prieskumov o jednotlivých profesiách 

- rozšíreniu obzoru o trhu práce a k ponúknutiu nových nápadoch pre všetky možné profesie 

- pomáha ľuďom k ich lepšiemu sebapoznaniu 

- prináša otázky týkajúce sa orientácie, ktoré treba prediskutovať s učiteľmi alebo kariérnymi 

poradcami. 

 

Internetová stránka "ISOLA DEL LAVORO ("ostrov práce") je prepojená na vyššie popísaný softvér. Je 

to v podstate regionálna internetová stránka, kde študenti a mladí ľudia môžu nájsť jednoduchého 

sprievodcu trhom práce. Ten má dve časti: 

 "čo treba vedieť": informácie o trhu práce, pravidlá (práva a povinnosti, návrhy a dohody) 
a užitočné kontakty 

 "ako konať": príručka na to, prečo treba brať do úvahy záujmy a spôsobilosti pri hľadaní práce 
a zlepšení a vytvorení a efektívneho programu, stratégie, ako sa prezentovať pred prípadným 
zamestnávateľom.  

 
 
2 ROP PROJEKT 
ROP je skratka od "Rimotivazione e Orientamento Professionale", čo znamená "opätovná motivácia a 

profesijná orientácia". Bol to dvojročný projekt (realizovaný v školských rokoch 2012/2013 – 

2013/2014) ktorého hlavným cieľom bolo riešiť a znížiť mieru predčasného ukončenia školskej 

dochádzky v kraji  Friuli Venezia Giulia Region prostredníctvom flexibilných vzdelávacích postupov, 

kombinovaním všeobecného vzdelávania, odborného vzdelávania a prvých praktických skúseností 

s prácou. Zvolenou cieľovou skupinou boli študenti do 16 rokov, navštevujúci strednú školu, s viac ako 

1 zlyhaním v škole. Špecifické ciele projektu  ROP boli: 

 opätovná motivácia a ponuka odborného poradenstva pre študentov znevýhodnených v 
škole 

 koordinovanie škôl/služieb orientácie/centier odborného vzdelávania a ponúk 

 poskytovanie podporných činností na regionálnej úrovni 

prostredníctvom nasledovných činností: 

 zberu a podelenia sa o informácie o cieľových skupinách  (potreby/očakávania/ ..) 

 pripravenia a realizácie 70 hodinových vzdelávacích kurzov  opierajúcich sa o potreby 
cieľových skupín  

 zapojením rodín. 
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Projekt bol spravovaný konzorciom 12. Centier odborného vzdelávania (ktorého hlavným partnerom 

bol Civiform), ktorý bol predkladateľom projektu financovaného z VÚC Friuli Venezia Giulia.  

Vzdelávací kurz, vyvinutý ako prototyp kurzu sa mal opakovať pre každú identifikovanú skupinu žiakov 

v triede, posledných 70 hodín vyučovania a s nasledovným obsahom: 

 

Modul č. 1: úvod a súhlas 
so vzdelávaním 

Obsah: motivácia k účasti, predstavenie seba, 
budovanie tímu 

Trvanie (v hodinách): 8 

Modul č. 2:  workshop 
orientácie 

Obsah: orientácia v škole a v práci, praktické 
workshopy, pracovné podklady, študijné 
návštevy 

Trvanie (v hodinách): 
35 

Modul č. 3: prierezové 
kompetencie 

Obsah: emocionálne zručnosti 
(sebauvedomenie, definovanie a ovládanie 
citov, zvládanie stresu), kognitívne zručnosti  
(riešenie problémov, vyhnutie sa konfliktom, 
sebaúcta, sebavedomie, prijímanie 
rozhodnutí, kreativita,  kritický zmysel), 
sociálne zručnosti (vzťahy so seberovnými a s 
dospelými, pozitívne správanie sa v skupine, 
komunikácia), metódy učenia sa (analýzy, 
učenie sa učiť) 
 

Trvanie (v hodinách): 
25 

Záverečná skúška Ústna diskusia Trvanie (v hodinách): 2 

 

Počas kurzu študenti spracovali záverečnú správu (popis ich vlastnej cesty, prezentácia výsledkov a 

výstupov) a "tému" (niečo čo urobili počas vzdelávacieho kurzu v odborných workshopoch), aby sa 

s tým mohli podeliť vo svojej vlastnej škole. Vo viacerých prípadoch vyžadovala realizácia záverečného 

produktu využitie IKT pomôcok: počítačov, fotoaparátov a kamier. Zvlášť použitie tejto poslednej 

pomôcky sa zdá byť najúčinnejšie, nakoľko realizácia videa (hoci aj veľmi krátkeho) vyžaduje viacero 

činností: 

 vytvorenie osnovy 

 pridelenie úloh 

 stanovenie termínov 

 prácu v skupine 

 rešpektovanie ľudí, pridelenia úloh a termínov. 

Kurzy boli natočené na kameru, boli použité  a mali najefektívnejšie výsledky, pretože takmer všetci 
zúčastnení študenti dokončili ROP kurzy a strávili daný školský rok v škole. 

Všeobecne možno povedať, že kľúčmi k úspechu projektu ROP boli: 

 Empowerment študentov 

 Mix  osobných a profesijných zručností 

 Praktické činnosti («inteligencia v rukách») «de renseignement sur les mains») 

 Integrácia (a nie prekrývanie sa) osnov 

 Zapojenie rodín a sociálnych služieb 

 Práca regionálnych centier orientácie  

 Územná koordinácia 

 Dohodnutie sa so školami 
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3 PROJEKT DROP APP  

Projekt Drop App (Erasmus+ KA2 Strategické Partnerstvá 2014) je založený na koncepte, že mladí ľudia 

s rizikom PUŠD by mali byť efektívnejšie zaangažovaní do programov podpory využívajúcich nové 

jazyky a pomôcky technológií, pretože sú to od narodenia digitálni ľudia. Kľúčovým bodom by však 

malo byť zlepšenie spôsobu, akým subjekty (učitelia, tútori, kariérni poradcovia) vypočujú žiadosti 

o pomoc od študentov a ako komunikujú,  to znamená: 

 Poznať, priamo od mladých ľudí, v čom sú problémy týkajúce sa školy a aké je ich myslenie 

 Dať mladým ľuďom prostriedky, aby mohli ľahko hovoriť so svojimi spolužiakmi a/alebo 
dospelými o svojich problémoch v škole a podeliť sa o svoje pozitívne aj negatívne pocity zo 
školského života  

 Posilniť účasť mladých ľudí v podporných programoch pre študentov s rizikom PUŠD, pričom 
treba využiť nové a efektívnejšie prostriedky komunikácie a spolupráce s nimi 

 Zvýšiť motiváciu a sebadôveru mladých ľudí, dôveru v ich potenciál,  ponúknuť im príklady 
pozitívnych výsledkov bývalých študentov, ktorým sa podarilo prekonať zámer predčasného 
opustenia školskej dochádzky, ukončiť školu a potom si nájsť prácu v súlade s absolvovaným 
vzdelaním 

 Individuálne zvýšiť povedomie mladých ľudí o roli a zodpovednosti, ktoré majú v spoločnosti, 
a to tak z pohľadu ekonomického ako aj sociálneho.   

Špecifické ciele 

 Definovanie pomôcok a metód implementácie – založených na nových technológiách – na 
zlepšenie komunikácie a interakcií pre predčasných odídencov a tých, ktorým hrozí riziko 
PUŠD, v živote v škole a v iných výchovných kontextoch 

 Vykonanie jednoduchého prieskumu ako predčasní odídenci a tí, ktorým hrozí riziko PUŠD 
vnímajú svoj stav vo vzťahu k samým sebe, k ich rodinám a k spoločnosti,  v ktorej žijú  

 Definovanie a overenie pomôcok a praktických metód na uľahčenie interakcie, podelenie sa 
o pocity, diskusiu predčasných odídencov  (a tých, ktorým hrozí riziko PUŠD), so spolužiakmi 
a s odborníkmi, ktorí by im mali pomôcť, ako sú napríklad mentori 

 Otestovanie začlenenia IKT pomôcok a metód do už existujúcich činností prevencie a činností 
intervencie proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, s cieľom zlepšiť časť týkajúcu 
sa komunikácie a vzťahov 

 Posilnenie povedomia mladých o dôležitosti niektorých životných hodnôt ako sú rovnosť, 
solidarita, dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa ich roly, ktorú budú mať v spoločnosti ako 
občania 

 Podelenie sa o výstupy projektu (pomôcky, metódy implementácie a hodnotenia, výsledky 
overenia v praxi) medzi partneri a okrem iného aj so sieťami subjektov z oblasti vzdelávania. 

 

Očakávané výsledky: 

1 Analýza príčin predčasného ukončenia školskej dochádzky a metód založených na IKT na boj 
proti tomuto javu  

o  zmapovanie príkladov dobrej praxe 
 Projekty o predčasnom ukončení školskej dochádzky, ktoré partneri už 

realizovali 
 Miestne/národné/medzinárodné projekty zamerané na využitie IKT pomôcok 

proti  predčasnému ukončení školskej dochádzky 
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o  Video rozhovory so študentmi 
 Dať slovo študentom so zámerom pochopiť možné príčiny toho, čo im v škole 

nevyhovuje 

o Návrhy 
 Možné začlenenie IKT pomôcok do už existujúcich činností proti PUŠD 

2 Didaktické materiály 

o Video o orientácií 
 Zmapovanie videí o škole, vzdelávaní a orientácii na trhu práce (mladí ľudia 

prezentujúci postupy vzdelávania/odborní pracovníci smerom k iným 
mladým 

o  Videá o pohode v škole (ako sa dobre cítiť v škole) 
 Zmapovanie videí o dobrých pocitoch zo školy (zameraných na témy ako je 

rovnosť, dodržiavanie pravidiel, učenie sa hodnotám, atď.) 

o  postupy vzdelávania a fáza testu - workshopy 
 Vyvinutie krátkych vzdelávacích kurzov zameraných na témy ako: kognitívna 

samostatnosť, individuálna samostatnosť, nová motivácia prostredníctvom 
IKT pomôcok, praktické činnosti spojené s využívaním IKT pomôcok, atď.,. 

 Rozvrhy krátkych vzdelávacích kurzov  a činností, ktoré je možné realizovať 
v škole  

 Overenie v praxi 

3 Virtuálne spoločenstvo/internetový portál 

o Web portál 
 Navrhnutie a vytvorenie portálu, kde budú zhromaždené informácie 

o projekte a uložené didaktické materiály ako  OEZ (otvorené edukačné 
zdroje) 

 Identifikácia sekcií o relevantných službách (súbor videí “zo škôl” sekcie 
s možnými vstupmi k publikáciám, nástenkám pre študentov a učiteľov, atď., 

o  On-line mentoring a učenie sa od seberovných 
 Identifikácia ciest ako získať služby prostredníctvom webu (mail, skype, 

WhatsApp, atď.,) 
 Účasť  a výber seberovných a mentorov a ich vyškolenie 
 Implementácia a overenie v praxi služieb po získaní informácií o nich 

o  Podelenie sa o videá a didaktické materiály 

 

 
4  JEDNODUCHÉ QUOTED  ČINNOSTI  
 

 Zmiešané učenie sa  

 Aplikácie k didaktickým scope (Notability, Keynote, čísla, atď.,) 

 Využívanie  Ipadov 

 Vytváranie videí 

 Využívanie a/alebo vytváranie I kníh 
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BELGICKO 
 

Pedagotéka  (Pedagothè.be): 
Interaktívna platforma, ktorú od roku 2006 spravuje CF2m (neziskové vzdelávacie centrum 2 tisíc) 
Pedagogický interaktívny bruselský  portál, ktorý predstavuje repertoár pedagogických zdrojov 
multimédií, vyhodnotených a komentovaných, ako aj informácie a pedagogické reflexie týkajúce sa 
IKTV (informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní). 
 
Táto platforma vznikla zo spolupráce jednej desiatky lektorov zo sektora sociálno-profesijnej 
integrácie a alfabetizácie. predstavuje repertoár pedagogických zdrojov multimédií, vyhodnotených 
a komentovaných, ako aj informácie a pedagogické reflexie týkajúce sa IKTV. Prezentované zdroje je 
možné využiť vo vzdelávaní nízko kvalifikovaných dospelých. 
 
Ponúka didaktické a tútorské pomôcky, edukačné hry, simulácie, opakované cvičenia,... 
 
 
Inforef.be 
 
INFOREF (iniciatívy pre efektívne vzdelávanie) je združenie ktorého cieľom je propagovanie využívania 
informačných a komunikačných technológií. 
 
Pre učiteľov, pre tých, ktorí pacujú vo vzdelávaní alebo v združeniach, pre tých, ktorí sa chcú 
oboznámiť s počítačmi z osobných dôvodov. 
 
Inforef ponúka: 

 svoje zdroje a pedagogické pomôcky 

 vzdelávanie na objednávku v oblasti administratívnej práce a multimédií 

 realizácie v infografii a tvorbu internetových stránok 

 tvorbu projektov s využitím IKT. 
 
 
 

PORTUGALSKO 
 

V súčasnej dobe je už mnoho dobre vybavených učební IKT, v takmer virtuálnom prostredí, 
poskytujúcich, ktoré poskytujú  jedinečné usporiadanie a efektívnu skúsenosť učenia, plne 
kompatibilnú s dynamikou informačnej spoločnosti. Tieto opatrenia, s ich revolučným charakterom, 
určujú svojim vybavením proces zmeny. Sú to koncepty sieťovania spoločenstva, virtuálnej 
spolupráce, narovnávania vzťahov učenia, dynamických pedagogických pomôcok a pedagogickej 
mediácie založenej na interaktivite. Osvojenie si týchto konceptov si vyžaduje novú dynamiku vzťahov 
vo virtuálnom učení, vzdialených od tradičných postupov, ktoré sú už mŕtve v tradičnom učení a cesty 
masového vzdelávania a technologického determinizmu.  

 
Príklady dobrej praxe v oblasti vzdelávania sú teda spojené s využívaním inovatívnych metód na 
dosiahnutie vopred plánovaných skúseností a systematicky sa rozvíjajú. Z tohto pohľadu je 
samozrejmé, že využitie digitálnych zdrojov ako učebných pomôcok  môže byť katalyzátorom 
vzdelávacej transformácie.  Okrem toho, odborníci na vzdelávanie sú si dnes vedomí dopadu, ktorý 
má využitie týchto postupov s technologickými opatreniami na úroveň akreditovaného vzdelávania a  
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aj na oblasť neformálneho učenia sa a berú do úvahy narastajúci význam a princíp priorít vo výchove, 
vzdelávaní a v politike.    

 
Začlenenie IKT je v prvom rade realizované v študijných plánoch. Okrem iného na čelenie výzve 
presne stanoviť metódy učenia, ktoré sú schopné pravidelne produkovať očakávané výsledky, musíte 
mať primerané ekonomické investície. Platí to aj pre učiace sa komunity, kde hlavnú rolu v boji proti 
digitálnemu vylúčeniu hrá propagovanie nových technologických zdrojov a integrácia novátorských 
stratégií učenia sa, pričom študentom treba poskytnúť kompetencie na boj proti nerovnosti. Uznáva 
sa, že IKT ponúkajú veľké možnosti, ale aj hrozby pre rozvoj krajín a skupín alebo ľudí s obmedzenými 
zdrojmi. V tomto duchu je potrebné poukázať na význam celkového hnutia propagovania e-inklúzie. 
 
Ako príklad dobrej praxe v oblasti IKT  študenti môžu využívať určité pomôcky a aplikácie: pevné 
počítače a notebooky, niektoré prídavné zariadenia (fotoaparáty, scannery a USB kľúče), smartfóny 
a ich programy, elektronické knihy, generické softvéry, interaktívne tabule, chat-učebne, vzdelávacie 
platformy (napríklad Moodle), videá/multimediálne dokumenty web 2.0 pomôcky  s publikovaním 
a distribúciou on-line obsahov (blogy, internetové stránky a Google Drive) a e-maily. 
 
Príkladom dobrej praxe využívania IKT s rôznymi aplikáciami dostupnými on-line je sú aj súbory ako je 
Google Drive. Táto bezplatná platforma sa využíva na vkladanie dokumentov, ktoré pre ich veľkosť nie 
je možné pripojiť ako prílohu k mailom alebo, pokiaľ je to potrebné ich zmeniť alebo aj na spoluprácu. 
Možnosti e-mailov sú uznané pre svoj veľký význam pri synchronizácii komunikácie, kedy je 
účastníkom umožnené jednoducho si vymieňať veľké objemy obsahov v rôznych formátoch, 
diskutovať alebo posielať upozornenia formálneho alebo neformálneho charakteru.  Táto pomôcka je 
celkovo považovaná za veľmi vhodnú na jednoduchý obeh informácií medzi učiteľmi a študentmi.  
 
Využívanie učebných platforiem (medzi inými aj Moodle) sa označuje za príklad dobrej praxe práce 
s IKT. Táto črta e-learningu, ktorý je dostupný v mnohých vzdelávacích strediskách, spája širokú škálu 
spôsobilostí užitočných v procese učenia sa. Rovnaký scenár môže mať obsah v rôznych formátoch 
(text, audiovizuálne pomôcky alebo multimediálne) a typoch (poznámky, cvičenia, pracovné listy, 
prezentácie, videá, linky a testy). Taktiež môžete jednoducho používať rôzne on-line aktivity (fórum, 
wiki, chat, elektronické časopisy, e-portfólia alebo cvičenia) týkajúce sa zasielanej práce.  Tieto 
stratégie podporujú prácu učiteľa v triede so žiakmi a umožňujú distančné vzdelávanie vo virtuálnej 
podobe.         
 
 

 

HOLANDSKO 
 

Príklady dobrej praxe vo využívaní informačných a komunikačných technológií v procese vzdelávania a 

odbornej prípravy: 

 

- Projekt súvisí s používaním QR kódu, kde recenzie knihy natočili deti, ktoré čítajú knihu a ukazujú 

iným deťom ako použiť QR kód vložený v knihe, aby motivovali oné deti prečítať si tú istú knihu; 

- Vzdelávacie aplikácie sú k dispozícii na dotykových stolov a dotykových stenách  vo verejnom 

priestore mestskej knižnice v Assene, takže ľudia, ktorí navštívia knižnicu ich majú možnosť 

využívať; 

- IPady sú k dispozícii vo verejnom priestore knižnice, takže ľudia navštevujúci knižnicu (deti, 

mládež, dospelí, starší ľudia) ich majú možnosť využívať; 
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- Bezplatné bezdrôtové pripojenie je k dispozícii pre návštevníkov, či už sú členmi knižnice v 

Assene, alebo nie. Rovnako ako možnosť využitia počítačov vo verejnom priestore knižnice, pre 

školské projekty, komunikáciu, vzdelávacie účely; 

- IT platformy, ktoré spájajú školy, miestne úrady (napr.: obce) a národné vlády; 

- Projekt Sigismund - interdisciplinárny projekt miestneho múzea, založený na IKT, v ktorom 

študenti aplikujú poznatky z histórie, geografie, chémie, matematiky vo vzdelávacej hre 

informačných a komunikačných technológií; 

- Koloniegame - IKT hra-kvíz, v ktorej sa študenti zoznámia s históriou pomocou počítačov, 

slúchadiel, videí a fotografií 

- Dielne pre filmovú tvorbu a zastavenie pohybu, s možným použitím mediálneho laboratória 

a umeleckej digitálnej výroby; 

- Monitorovacie systémy študentov; používanie sociálnych sietí, aby sa urýchlil kontakt so 

študentmi; 

- Workshop IKT "Scratch" určený pre učiteľov, riaditeľov škôl, školiteľov a osoby s rozhodovacou 

právomocou v oblasti vzdelávania, účastníkov európskych vzdelávacích akcií organizovaných 

projektovým partnerom Quarter mediation s cieľom zníženia miery predčasného ukončenia 

školskej dochádzky a zvýšenia motivácie k učeniu pre študentov v príprave na univerzitné štúdium; 

- IKT "Bug workshop" ponúkaný študentmi pre iných študentov v stredoškolskom vzdelávaní (Dr. 

Nassau College Assen), aby sa zvýšila ich motivácia k učeniu. 

- vzdelávacie aplikácie 

- komunikačné platformy 

- používanie a zdieľanie prezentácií a vid 

 

 

SLOVENSKO 
 

Z príkladov dobrej praxe, ktoré uviedli respondenti v našich dotazníkoch a vedúci pracovníci zariadení, 

ktoré  sme osobne navštívili sme vybrali  tri, ktoré sú podľa nášho názoru najreprezentatívnejšie. 

 

Za školy uvádzame príklad rozvíjania informatickej gramotnosti a príklad interného e-learningového 

portálu, ktorý pre potreby výučby vytvoril informatik/pedagóg  v Pedagogickej a sociálnej akadémii sv. 

Márie Goretti v Čadci.  

 

A) Rozvíjanie informatickej gramotnosti 

Kontext: 

Prvým príkladom dobrej praxe je praktické využívanie nástrojov IKT v podmienkach základných 

a stredných škôl ako prostriedku rozvoja informatickej gramotnosti všetkých zainteresovaných. 

Regionálne školstvo (základné a stredné školy) v Slovenskej republike v uplynulých cca 5 rokoch 

zaznamenalo nebývalý rozvoj informatizácie. Prostredníctvom rôznych projektov Ministerstva školstva 

SR sa školy vybavili potrebným množstvom technických zariadení, softvéru a výukových programov. 

Toto malo okrem iného pozitívny dopad v zvyšovaní atraktívnosti vyučovania a jeho prispôsobení 

návykom mladých ľudí v používaní IKT.  

Obsahom príkladu dobrej praxe je praktické využívanie voľne šíriteľných softvérových produktov 

spoločnosti Applied Software Consultants (aSc) určených na podporu činnosti škôl. Uvedený softvér 
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využíva na Slovensku cca 1200 škôl, 360 000 individuálnych používateľov, ktorí mesačne uskutočnia 

približne 5 miliónov vstupov do uvedených produktov.  

Príklad vyberáme pre jeho medzinárodné využitie (softvér je dostupný v 115 štátoch a 36 jazykoch) 

ale hlavne pre popísanie ako funguje na konkrétnej škole a ako rozvíja informatickú gramotnosť 

žiakov, rodičov, pedagógov aj členov vedenia školy. Inšpiráciou pre tento príklad sú pozitívne 

skúsenosti Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci a Strednej zdravotníckej školy 

sv. Františka z Assisi v Čadci. Významná je osobná motivácia a zaangažovanosť pedagógov školy na 

fungovaní systému. 

 

Cieľové skupiny: 

Cieľovými skupinami sú: 

a) Učitelia, pedagogickí pracovníci školy 

b) Vedenie školy, riaditeľka, zástupcovia, triedni učitelia 

c) Ostatní zamestnanci školy 

d) Žiaci školy 

e) Rodičia žiakov 

 

Ponúkané informácie: 

V informačnom systéme školy sú integrované prakticky všetky informácie týkajúce sa organizácie 

vyučovania, žiakov, učiteľov, tried, rozvrhov, aktualít a podobne. 

Samotný informačný systém školy založený na platforme aSc sa skladá zo 4 základných produktov: 

Agenda – predstavuje kompletnú administratívu školy (napríklad evidencia žiakov a ich známok 

v elektronickej triednej knihe a v elektronickej žiackej knižke). 

Rozvrhy – tvorba a aktualizácia rozvrhov tried a jednotlivých žiakov 

Edu Page – nástroj na tvorbu webstránky a previazanie na iné databázy 

E-learning – nástroj na tvorbu a prezentáciu výukových materiálov so širokým skupinovým 

a individuálnym využitím. 

 

Ako to funguje? 

Celý informačný systém školy sa skladá z verejnej zóny a internej zóny. Verejná zóna je tvorená 

webovou stránkou školy, na ktorej sú verejne dostupné informácie určené žiakom, zamestnancom 

školy, rodičom a širokej verejnosti. 

Vstup do internej zóny je možný na základe pridelených vstupných údajov (osobný účet užívateľa). 

Interná zóna slúži na poskytovanie informácií, vyhľadávanie informácií ale aj na vzájomnú 

komunikáciu medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi. 

V rámci internej komunikácie je možné vytvárať skupiny, je možné vytvárať aj interné sociálne siete 

a v rámci nich vytvárať osobné stránky účastníkov. Systém podporuje aj internú mailovú komunikáciu 

v rámci skupín alebo medzi jednotlivcami. Rodičia môžu monitorovať úspešnosť svojich detí v škole 

(môžu si zobraziť ich študijné výsledky, ale aj aktuálne rozvrhy, prípadne ich zmeny). Učitelia a rodičia 

môžu komunikovať navzájom. V súčasnosti je k dispozícii aj mobilná aplikácia EduPage, čo umožňuje 

vstup do informačného systému aj prostredníctvom tabletov alebo smartfónov. Najväčšou výhodou 

uvedeného systému je podľa predstaviteľa školy to, že je komplexný a jednotlivé súčasti spolu 

komunikujú. Pre užívateľa je veľmi jednoduchý, lebo prostredníctvom jedného konta sa dostane ku 

všetkým relevantným údajom na ktoré má prístupové práva. 
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Z pohľadu príkladu dobrej praxe je dôležité zdôrazniť, že komplexné praktické využívanie uvedeného 

systému rozvíja informatickú gramotnosť, rozvíja vzájomné vzťahy zúčastnených a zefektívňuje 

množstvo administratívnych úkonov školy. Je to príklad rozvíjania kompetencií praxou a výkonom 

konkrétnej činnosti. Dôležité je aj to, že sa uvedené zručnosti rozvíjajú u žiakov aj pedagógov 

a dokonca aj rodičov. Praktický rozvoj informatickej gramotnosti je súčasťou prípravy mladých ľudí na 

svet práce ale zároveň prispieva aj k prevencii nežiaducich javov smerujúcich k predčasnému odídeniu 

zo školy. 

 

Relevantné linky:  

www.edupage.sk, www.edupage.org 

https://pasa.edupage.org, https://szsfaca.edupage.org,  

 

 

B) Interný e-learningový portál 

Kontext: 

Druhým príkladom je tvorba a využívanie e-learningu v podmienkach Pedagogickej a sociálnej 

akadémie sv. Márie Goretti v Čadci. 

Uvedená škola je cirkevná a jej zriaďovateľom je Biskupský úrad katolíckej cirkvi v Žiline. Pripravuje 

študentov v 3 nasledovných štvorročných študijných odboroch s maturitou: učiteľstvo pre materské 

školy a vychovávateľstvo, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť,  sociálno-výchovný pracovník. 

Interný e-learningový portál je súčasťou interného komunikačného systému školy založeného na 

produktoch aSc. 

Doterajší vývoj školy ako aj prebiehajúce etapy školskej reformy často stavali pedagógov do situácie, 

keď museli riešiť nedostatok učebníc a učebných materiálov. S postupujúcou informatizáciou 

spoločnosti a škôl vznikali portály poskytujúce rôzne podporné materiály, ale prax ukázala, že na škole 

je potrebné buď prispôsobiť jestvujúce učebné materiály na podmienky školy, alebo vyvinúť nové 

učebné materiály. Postup informatizácie školy umožňuje postupne skvalitňovať aj učebné materiály. 

Ak v minulosti mali prevažne podobu písaného textu, v súčasnosti stále väčší význam majú 

interaktívne výukové materiály. 

E-learning na škole bol pri jeho zavádzaní pred niekoľkými rokmi riešený v rámci osobnej webovej 

stránky jedného z pedagógov. V súčasnosti je tento modul integrovaný do celého informačného 

systému založeného na platforme aSc (EduPage). 

 

Cieľové skupiny: 

Cieľovými skupinami sú žiaci a pedagógovia školy. Hlavnými prijímateľmi a užívateľmi sú žiaci školy. 

Pedagógovia zodpovední za výučbu jednotlivých predmetov sú zodpovední aj za primerané učebné 

texty. Preto materiály v rámci e-learningu je možné využiť aj v rámci vyučovania v učebni. 

Ponúkané informácie: 

E-learning ponúka učebné materiály mnohých z vyučovacích predmetov. Pre učiteľov je zapojenie do 

e-learningu možnosť, nie povinnosť. Preto miera ich zapojenia je rozdielna. Niektorí ho využívajú 

naplno – ponúkajú interaktívne alebo textové učebné materiály, ponúkajú úlohy na samostatnú 

prácu, ponúkajú testy na overenie naučeného. Niektorí využívajú iba čiastočne. Postupne sa zapája 

viac učiteľov. 

Medzi najlepšie prepracované predmety z hľadiska e-learningu patrí informatika a rozvoj 

http://www.edupage.sk/
http://www.edupage.org/
https://pasa.edupage.org/
https://szsfaca.edupage.org/
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informatickej gramotnosti. Žiakom sú ponúkané texty na rozvoj vedomostí, praktické úlohy a zadania 

na rozvoj zručností. Žiaci sú prostredníctvom e-learningu vedení aj k samostatnej práci – vyhľadávaniu 

zdrojov na internete a ich využitie v procese vzdelávania. 

 

Ako to funguje? 

Správca systému pridelí jednotlivým učiteľom práva prispievať do e-learningu v súlade s ich 

zodpovednosťou za vyučované predmety. Učiteľ podľa potreby a svojich zručností spracuje materiály 

pre e-learning. Škola sa usiluje o zosúladenie didaktických pravidiel, ale každý učiteľ má voľnosť v tom 

ako spracuje svoje učebné texty (materiály).  

Učiteľ prideľuje žiakom (skupine, alebo jednotlivcom) primerané texty, úlohy, alebo skúšobné testy. 

Učiteľ môže monitorovať vývoj práce žiaka na danej úlohe. V prípade potreby môžu žiak a učiteľ 

komunikovať v rámci interného komunikačného prostredia (mail, chat). Inou formou využitia 

materiálov e-learningu je ich prezentácia učiteľom na vyučovaní v učebni (napríklad prostredníctvom 

interaktívnej tabule) a následné zadanie primeranej „domácej úlohy“ a jej ohodnotenie. 

Keďže celý informačný systém školy je integrovaný a vzájomne previazaný a modul e-learning je jeho 

súčasťou je možné výsledky žiaka na prácach e-learningu známkovať a exportovať do elektronickej 

žiackej knižky a rodič môže tento výsledok monitorovať. 

Z pohľadu žiaka je e-learning súčasťou internej komunikácie školy. Žiak sa do tohto modulu prihlási 

prostredníctvom osobného konta. Prístup je možný z PC v rámci školy ale z PC v domácnosti 

a najnovšie aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Edu Page z mobilných zariadení. 

Z pohľadu prevencie predčasného odchodu zo školy je e-learning príležitosťou pre individuálne 

učenie, pre zopakovanie prebranej látky, alebo preskúšanie si pochopenia učebnej látky a to 

v prostredí mimo učebne a v čase, ktorý žiakovi vyhovuje. Významné je aj využívanie moderných 

informačných prostriedkov – napríklad žiak môže e-learning využiť vo svojom mobile. 

 

 

C) Internetový sprievodca trhom práce 

 

Kontext: 

Tretí príklad  dobrej praxe sme vybrali  z oblasti verejných služieb zamestnanosti. 

Dlhodobo vysoká miera nezamestnanosti, ktoré pretrvávala na Slovensku v priebehu celých 90 rokov 

vyvolala potrebu skvalitniť a optimalizovať poradenské a sprostredkovateľské služby úradov práce. Na 

tento účel bol vytvorený bezplatný a verejne dostupný portál, ktorý sa nazýva  Tvoj internetový 

sprievodca trhom práce (ISTP). Portál bol daný do užívania v roku 2003 a jeho koordinátorom je 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Je voľne dostupný na www.istp.sk (len v slovenčine). 

Tento príklad sme vybrali pre jeho celonárodnú pôsobnosť a ľahkú dostupnosť verejnosti. 

 

Cieľové skupiny: 

1) nezamestnaní, a to jednak uchádzači o zamestnanie a dobrovoľne nezamestnaní, ktorí si 

hľadajú prácu.  

2) žiaci, študenti, ich rodičia a výchovní poradcovia  

3) zamestnávatelia  

4) zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny  

 

http://www.istp.sk/
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Ponúkané informácie 

Portál ponúka 4 súbory informácií: voľné pracovné miesta, kurzy, pracovný kompas a kartotéku 

zamestnaní. 

  

Voľné pracovné miesta hrajú kľúčovú úlohu a tieto údaje vychádzajú z požiadaviek 

zamestnávateľov. Mimoriadny význam má tento nástroj pre uchádzačov o zamestnanie a 

záujemcov o zamestnanie na vyhľadávanie pracovných miest podľa ich odbornej spôsobilosti. 

 

Sekcia Kurzy obsahuje databázu kurzov ďalšieho vzdelávania, prostredníctvom ktorých si možno 

zvýšiť svoje predpoklady na uplatnenie sa na trhu práce v konkrétnom zamestnaní.  

 

Prostredníctvom Pracovného kompasu používatelia, ktorí hľadajú prácu alebo potrebujú poradiť s 

výberom školy, vyplnia sériu dotazníkov, čím si vytvárajú svoje osobné profily.  

 

Štvrtým nástrojom je Kartotéka zamestnaní, ktorá obsahuje informácie o zamestnaniach, aby 

používatelia získali prehľad o podmienkach výkonu daného zamestnania (informácie o 

charakteristike jednotlivých zamestnaní, optimálnom vzdelaní, certifikátoch, zdravotných 

obmedzeniach, zárobkoch a voľných pracovných miestach). Na tvorbe Kartotéky zamestnaní sa 

podieľali zamestnávatelia, výchovní poradcovia, pedagógovia, psychológovia, lekári, štatistici, 

ktorí pôsobili v odborných tímoch ISTP. 

 

Ako systém funguje? 

Na domovskej stránke www.istp.sk si záujemca musí vytvoriť svoje používateľské (osobné) konto. 

Registrácia je bezplatná a umožňuje neobmedzený prístup k informáciám. 

 

Mladí ľudia, ktorí chcú študovať si prostredníctvom portálu môžu vyhľadať školu, urobiť test na aké 

povolanie sa hodia a podľa toho sa rozhodnúť pre vhodné štúdium. Pokiaľ si chcú popri štúdiu, 

napríklad cez prázdniny, privyrobiť, nájdu na portáli ponuku brigád alebo dobrovoľníckej práce.   

 

Mladí ľudia, ale aj iní dospelí, ktorí hľadajú prácu  prostredníctvom portálu získajú informácie, aké 

pracovné miesta sú na trhu práce k dispozícii.   

 

V prípade súhlasu nezamestnaných so sprístupnením osobných profilov sa profily dostanú až k 

zamestnávateľom s voľnými pracovnými miestami, čím sa umožní párovanie individuálneho 

potenciálu nezamestnaných s opismi voľných pracovných miest.  

Portál ponúka aj množstvo typov a poradenských článkov z oblasti trhu práce, ako sa napríklad  

pripraviť na pohovor na prijatie do zamestnania, napísať motivačný list alebo životopis podľa 

európskeho formátu či aktuálne spravodajstvo z oblasti trhu práce, hospodárstva, vzdelávania, ale aj 

športu a kultúry. 

 

 

 

http://www.istp.sk/
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Zhrnutie  piatej kapitoly 

Projektoví partneri ponúkli ako príklady dobrej praxe využívanie IKT technológií v sociálno-
výchovnom procese nasledovné aktivity: 
 
 

Krajina Názov príkladu dobrej 
praxe 

Zameranie/obsah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 
R 
A 
N 
C 
Ú 
Z 
S 
K 
O 

 
Digitálne pracovisko /The 
digital workspace (ENT)/   

virtuálne prostredie pre študentov a odborných 
pracovníkov univerzít, ktoré umožňuje pozrieť si e-maily, 
domovskú zložku,  výsledky testov,  

 
E-twinning   

platformu pre pracovníkov (učiteľov, riaditeľov škôl, 
pracovníkov v knižnici, atď.) pracujúcich na školách 
v jednej z Európskych krajín, určenú na komunikáciu, na 
spoluprácu, na vytváranie projektov 

 
Digitálna prevencia 

výchovná hra, rozptýlenie pre verejné zdravotníctvo na 
tému kybernetickej prevencie  

 
42Born2Code 

rozvoj schopnosti programovania počítačov mladými 
ľuďmi, 

Bastia Express vytvorenie mobilnej aplikácie  "Bastia Express" 
umožňujúcej škole E2C pomáhať/radiť svojim študentom 
aj na diaľku 

Multiplikátor informácií mladým ľuďom sú ponúknuté digitálne tablety aby 
vytvorili stránku na sociálnych sieťach podľa vlastného 
výberu a aby na nej umiestnili informácie, ktoré považujú 
za užitočné aj pre iných mladých ľudí 

Výučba praxou projekt programu Erasmus+, strategické partnerstvá, 
nazvaný “La pedagogie de chantier”  zameriavajúci sa na 
vytvorenie pomôcok pre  "vyškolenie odborných 
pracovníkov“, aby si osvojili metodiku "učiť sa praxou", 
propagovať a podporovať túto aktívnu metodiku v boji 
proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.   

Moja druhá šanca je geolokalizácia riešení služieb vzdelávania pre 
predčasných odídencov a "anonymná" chat platforma. 
Skladá sa z internetovej stránky a mobilnej aplikácie 

T 
A 
L 
I 
A 
N 
S 
K 
O 

Softvér a internetová 
stránka "ISOLA DEL 
LAVORO" 

interaktívny softvér vytvoreným na pomoc študentom pri 
hodnotení ich vlastných záujmov a spôsobilostí a pri 
prijímaní rozhodnutia týkajúceho sa ich profesijného 
uplatnenia 

 
Projekt 2 ROP 

Projekt, ktorého hlavným cieľom bolo riešiť a znížiť mieru 
predčasného ukončenia školskej dochádzky v kraji  Friuli 
Venezia Giulia prostredníctvom flexibilných vzdelávacích 
postupov, kombinovaním všeobecného vzdelávania, 
odborného vzdelávania a prvých praktických skúseností 
s prácou 

Projekt DROP APP Projekt (Erasmus+ KA2 Strategické Partnerstvá 2014) 
založený na koncepte efektívnejšieho zaangažovania 
mladých ľudí s rizikom PUŠD do programov podpory 
využívajúcich nové jazyky a pomôcky technológi. 
Kľúčovým bodom by malo byť zlepšenie spôsobu, akým 
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učitelia, tútori, kariérni poradcovia vypočujú žiadosti 
o pomoc od študentov 

Jednoduché Quoted 
činnosti 

 Aplikácie k didaktickým scope (Notability, 
Keynote, čísla, atď.,) 

 Využívanie  Ipadov 

 Vytváranie videí 

 Využívanie a/alebo vytváranie I kníh 

 
 
B 
E 
L 
G 
I 
C 
K 
O 

Pedagotéka Pedagogický interaktívny bruselský  portál, ktorý 
predstavuje repertoár pedagogických zdrojov 
multimédií, vyhodnotených a komentovaných, ako aj 
informácie a pedagogické reflexie týkajúce sa IKTV 
(informačných a komunikačných technológií vo 
vzdelávaní). 
 

INFOREF Združenie Inforef ponúka: 

 svoje zdroje a pedagogické pomôcky 

 vzdelávanie na objednávku v oblasti 
administratívnej práce a multimédií 

 realizácie v infografii a tvorbu internetových 
stránok 

 tvorbu projektov s využitím IKT. 
 

P 
O 
R 
T 
U 
G 
A 
L 
S 
K 
O 

Učebná platforma Moodle e-learning spájajúci širokú škálu spôsobilostí užitočných 
v procese učenia sa. Rovnaký scenár môže mať obsah 
v rôznych formátoch (text, audiovizuálne pomôcky alebo 
multimediálne) a typoch (poznámky, cvičenia, pracovné 
listy, prezentácie, videá, linky a testy). 

Google Drive bezplatná platforma sa využíva na vkladanie 
dokumentov, ktoré pre ich veľkosť nie je možné pripojiť 
ako prílohu k mailom alebo aj na spoluprácu 

 
 
H 
O 
L 
A 
N 
D 
S 
K 
O 

Výchovné aplikácie  Dotykové stoly a tabule v knižnici určené pre deti 
a dospelých využívajúce hry na učenie sa histórie, 
jazykov,..  

Projekt Sigismund Interidsciplinárny projekt múzea založený na IKT 
technológiách, pri ktorom žiaci a študenti využívajú 
vedomosti z histórie, zemepisu, chémie, matematiky 

Využívanie QR kódov  

IKT workshop Scratch Ponúkaný holandským partnerom projektu pre učiteľov 
a ľudí s rozhodovacími právomocami na poli výchovy 
a vzdelávania  s cieľom znížiť predčasné ukončenie 
školskej dochádzky a motivovania mladých pred 
nástupom na univerzitu  

IKT Bug workshop Motivačný workshop ponúkaný medzi stredoškolskými 
študentmi   

 
 
 

Rozvíjanie informatickej 
gramotnosti 

praktické využívanie voľne šíriteľných softvérových 
produktov spoločnosti Applied Software Consultants 
(aSc) určených na podporu činnosti škôl. 
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S 
L 
O 
V 
E 
N 
S 
K 
O 

Interný e-learningový 
portál školy 

Interný e-learningový portál je súčasťou interného 

komunikačného systému školy založeného na produktoch 

aSc. 

Medzi najlepšie prepracované predmety z hľadiska e-

learningu patrí informatika a rozvoj informatickej 

gramotnosti. Žiakom sú ponúkané texty na rozvoj 

vedomostí, praktické úlohy a zadania na rozvoj zručností. 

Žiaci sú prostredníctvom e-learningu vedení aj 

k samostatnej práci – vyhľadávaniu zdrojov na internete 

a ich využitie v procese vzdelávania. 

Internetový sprievodca 
trhom práce 

Verejne dostupný portál ponúkajúci štyri súbory 
informácií: voľné pracovné miesta, kurzy, pracovný 
kompas a kartotéku zamestnaní  
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6.  ODPORÚČANIA PRE VYUŽITIE INFORMÁCIÍ Z NÁRODNÝCH SPRÁV PRE ĎALŠIE INTELEKTUÁLNE 
VÝSTUPY PROJEKTU TICS  
  

 
 

FRANCÚZSKO 
 

Úrad práce pre mladých Mission locale v Bastii je predkladateľom regionálneho projektu 

“zamestnanecký pas”.  Jednou zo silných stránok tejto činnosti  zameranej na profesijné a sociálne 

začlenenie, realizovanej v spolupráci s miestnymi korzickými subjektmi, je jedinečná pomôcka  

“Zamestnanecký pas”, v ktorom sú zhrnuté osobné skúsenosti a kompetencie človeka z pohľadu 

profesijných a sociálnych kompetencií, predovšetkým sociálne kompetencie, ktoré  sa očakávajú na 

trhu práce v každom druhu povolania. Tento pas umožňuje zvýšenie povedomia o zamestnanosti 

a zúročenie skúseností a zručností. Je pomôckou na dialóg (prepojenie medzi lektori/učiteľmi, 

odbornými pracovníkmi na integráciu, zamestnávateľmi a študentmi/zamestnancami) pre sieť 

odborníkov a samotným zamestnancom (ako je životopis, v ktorom môžeme identifikovať, aké 

sociálne kompetencie zamestnanec už má a na rozvoj ktorých sa ešte musí zamerať). To umožňuje, 

aby človek premýšľal o svojom profesionálnom imidži, ktorý by mal  naplniť očakávania 

podnikateľského prostredia, získať lepšie sebapoznanie a vyhodnotiť svoje zručnosti a vedomosti.  

Zástupcovia Mission locale v Bastii  prejavili záujem o prepojenie “zamestnaneckého pasu” 

internetovej stránky a platformy projektu TICS.  

 

Na základe toho, čo vyplýva z tejto národnej správy sú odporúčania pre ďalší rozvoj projektu TICS 

nasledovné: 

 zapojiť, pokiaľ je to možné, rodičov žiakov a zlepšiť siete rôznych odborníkov/škôl/rodín 

 podporovať a propagovať inovatívne akcie a komunikáciu o nich 

 dôraz klásť na preventívne činnosti 

 realizovať činnosti zamerané na propagovanie  e-learningových platforiem,  

 niektorí odborníci si uvedomujú efektívnosť využívania IKT pomôcok, ale majú problémy so 

samotným vybavením a medzery v potrebných kompetenciách. Napriek tomu je potrebné 

komunikovať o existujúcich pomôckach  a o rôznych možnostiach tvorby inovatívnych 

projektov, ktoré by umožnili organizáciám vybaviť sa modernými zariadeniami.  

 

 

TALIANSKO 

 
Na základe toho, čo je uvádzané v tejto národnej správe, odporúčania pre realizáciu projektu TICS sú 
nasledovné: 

 uvedomiť si/brať do úvahy, že IKT pomôcky nie sú cieľom ale prostriedkami; môžu byť 
efektívne ak sa spoja s inými aspektmi (viď nasledovné odporúčanie) 

 skvalitniť siete rôznych odborných pracovníkov/škôl/rodín: predčasné odídenie zo školy má 
mnoho príčin, pracovať len s jednou príčinou nie je efektívne 
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 vychádzať zo spoločného dialógu a potom prejsť k inovatívnym akciám 

 v Taliansku sme ešte ďaleko od osvojenia si inovatívnych pomôcok ako štandardov na boj 
proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky;  je také dôležité mať na pamäti ciele 
trvalej udržateľnosti 

 v školách/vzdelávacích centrách sú často používané videá, bolo by teda ľahšie zlepšiť ich 
využívanie ako žiadať od škôl, aby sa pokúsili o iné prístupy 

 tablety sa stávajú čoraz  viac spoločným prvkom v školách a vzdelávacích centrách, ktoré 
začali s experimentáciou  "digitálneho učenia/digitálnych tried"  

 odborní pracovníci, ktorí majú slabé kompetencie v oblasti IKT majú tendenciu nechápať 
potenciál IKT v boji proti PUŠD: je dôležité rozvíjať kompetencie odborných pracovníkov 

 

 

PORTUGALSKO 
 

Zabezpečiť poskytovanie rozvoja informačných a komunikačných technológií a digitálnych zručností 

pre lektorov & učiteľov 

 

Vhodná pedagogické stratégia môže determinovať alebo ovplyvniť výkon a správanie mladých ľudí a 

využívanie nástrojov založených na IKT zo strany lektorov & učiteľov môže, ak je správne použité, 

zaznamenať zmenu v zapájaní sa mladých ľudí do učenia. 

 

Moderná spoločnosť požaduje využitie multimediálnych zdrojov, ktoré vedie lektorov k  rozvíjaniu 

a prispôsobovaniu ich vedomostí, aby mohli zvládnuť celý rad situácií, ktoré väčšinu času  zapadajú 

mimo rozsah ich akademického a odborného zázemia. 

 

Preto je dôležité vyvinúť nové zručnosti a techniky, ktoré im umožnia zdieľať znalosti vo výcvikovom 

kontexte, atraktívnym a motivujúcim spôsobom. 

 

Multimediálne prezentácie sú v dnešnej dobe veľmi dôležité pre doručovanie obsahu pre učiacich sa a 

preto je zásadné dať lektorom nové kompetencie v tejto oblasti. 

 

Okrem toho musia lektori poznať existujúce techniky a zdroje, ako sú systémy pre správu učenia, 

hrania hier, využitie videa alebo iných internetových nástrojov a podobne a ako si vybrať tie 

najvhodnejšie pre použitie v ich kurze, prispôsobené špecifickým podmienkam vzdelávania, kontextu  

a cieľovej skupine. 

 

 

 

 

HOLANDSKO 
 

Je dobre známe, a k tomu dospeli aj závery v stratégii Európa 2020, že predčasné ukončenie školskej 

dochádzky je spojené s nezamestnanosťou, sociálnym vylúčením a chudobou. Preto, aby boli politiky 

na boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky  účinné, je treba riešiť všetky stupne 
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vzdelávania. Okrem toho by mali byť väzby medzi sektormi a zapojiť by sa mali aj zainteresované 

strany z rôznych oblastí politiky, ako je mládež, sociálne veci, sociálna starostlivosť, zamestnanosť a 

zdravie. 

 

Aby bolo možné účinne bojovať proti fenoménu predčasného ukončenia školskej dochádzky, národné 

vlády musia zabezpečiť, aby deti a mladí ľudia boli jadrom všetkých vzdelávacích politík, vrátane tých 

zameraných na znižovanie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky; musia vyvinúť a 

zavádzať udržateľné národné stratégie na zníženie predčasného ukončenia školskej dochádzky a 

investovať do vedomostnej základne týkajúcej sa predčasného ukončenia školskej dochádzky. 

 

Opierajúc sa o skúsenosti a expertízu partnera Quarter Mediation v príprave európskych učiteľov, je 

dôležité zdôrazniť skutočnosť, že používanie informačných a komunikačných technológií na boj proti 

predčasnému ukončenia školskej dochádzky neznamená iba používať IKT v každodennom procese 

vyučovania a učenia; to znamená, že učitelia by sa mali zamerať na vytvorenie atraktívnejších 

postupov učenie pre študenta 21. storočia, založených na ôsmich inteligenčných stupňoch a na štýly 

učenia sa každého jednotlivca. V prípade, že lekcie sú zaujímavé a sú spojené s reálnymi životnými 

situáciami, budú študenti radi navštevovať kurzy a budú dosahovať aj lepšie školské výsledky. 

 

Záverom možno povedať, že je veľmi dôležité pre učiteľov a školiteľov pochopiť, že tradičné, niekedy 

konzervatívne vyučovacie metódy nemôžu byť použité ako také, ale len v kombinácii s neformálnymi 

metódami výučby a s využitím interdisciplinárnej výučby. A tiež je veľmi dôležité pochopiť, že 

motivácia učiteľov prináša študentom motiváciu k učeniu. 

 

 

 

SLOVENSKO 
 

Úlohou IKT je umožniť učiteľom a žiakom riešiť náročné a obsahovo lákavé problémy vždy, keď je to 

primerané. Žiaden dokonalý softvér však sám o sebe nezabezpečí, že sa žiak niečo naučí. Poznatok 

musí vzniknúť v hlave žiaka vďaka motivácii a expozícii, hlavne v interakcii s inými žiakmi, s učiteľom, 

prípadne s počítačom či inými IKT. Podporuje sa tým: priame bádanie, priame vyjadrovanie, priamy 

zážitok, spoznávanie rôznorodosti kultúr, rôznorodosti  jazykov. 

 

Učitelia môžu efektívne IKT využívať pri príprave na vyučovanie, predmetové súťaže a olympiády, v 

mimoškolských a krúžkových aktivitách, pri prezentácii aktivít žiakov, výmene skúseností s ostatnými 

učiteľmi, s metodickými orgánmi, pri nadväzovaní nových kontaktov s inými školami a organizáciami.  

Výchovno-vzdelávací proces na školách by bolo určite vhodné upraviť podľa predpokladaného 

vedecko-technického vývoja. Výučbu s IKT zariadeniami je potrebné zapracovávať do učebných osnov. 

Treba si však uvedomiť, že majú byť, spolu s internetom, hlavne pomôckou učiteľa pri vzdelávaní a 

výchove detí a mládeže. Nemajú sa teda stať našimi „pánmi“ – možno aj na úkor kvality vzdelávania. 

 

Aj odborní pracovníci na začleňovanie musia kráčať s dobou a maximálne využívať výhody IKT 

zariadení.  Pri práci s mladými ľuďmi, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku ponúkajú IKT 

bezpochyby veľké možnosti ich aktivácie, avšak ako to povedala jedna respondentka nášho 
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prieskumu: majú skôr podpornú funkciu. V prvom rade je potrebné viesť s mladými ľuďmi dialóg, 

riešiť modelové situácie,  pôsobiť na využívanie ich voľného času a v prvom rade pôsobiť na rodinu.   
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ZÁVERY 

 

 

 

Pokiaľ majú odborní pracovníci v školách a organizáciách prevencie  pred predčasným ukončením 

školskej dochádzky  a opätovným začleňovaním mladých  uspieť vo svojej misii a nadviazať s mladými 

ľuďmi dialóg a  využívať  pritom aj príležitosti, ktoré ponúkajú  moderné IKT, je potrebné aby mali  k 

dispozícii primeranú technickú infraštruktúru, implementačné možnosti,  dokázali zladiť cieľ a obsah 

výučby/misie a dosiahli primeranú úroveň digitálnej gramotnosti. 

Ako je to uvedené v tejto súhrnnej správe,  najviac využívanými IKT nástrojmi všeobecného 

charakteru sú: internet, webové stránky, e-mailová korešpondencia, sociálne siete. Používané sú aj 

špecifické nástroje ako sú webové stránky určené na podporu výchovy a vzdelávania alebo  špeciálne 

softvérové produkty. Menej využívané sú e-learnigové platformy, špecifické aplikácie pre mobilné IKT 

alebo špecifické blogy.  

Podľa názoru pedagogických pracovníkov by bolo vhodné vytvoriť v oblasti využívania IKT v prevencii 

pred predčasným ukončením školskej dochádzky predovšetkým: webovú stránku špecificky zameranú 

na príčiny a prevenciu a program prevencie a jeho šírenie IKT kanálmi k mladým ľuďom. 

Za najdôležitejšie kompetencie, ktoré treba rozvíjať u odborných pracovníkov na lepšie zvládnutie IKT 

v prospech riešenia problematiky predčasného ukončenia školskej dochádzky boli identifikované 

nasledovné kompetencie:  

- navrhovanie projektov s podporu IKT v oblasti prevencie a riešenia dôsledkov predčasného 

odídenia; 

- ovládanie práce s modernými a smart zariadeniami; 

- práca s internetom, webom a sociálnymi sieťami 

- navrhovanie jednoduchých IKT aplikácii; 

- navrhovanie učených produktov, ktoré by rozvíjali IKT kompetencie odborných pracovníkov. 

 

Bolo by dobré otestovať v praxi tieto návrhy  a overiť si ich reálny prínos pre riešenie našej 

problematiky. 

Tak ako to odporúča správa OECD: „Školské systémy by mali nájsť efektívnejšie riešenia za zavedenie 

nových technológií do výchovy a vzdelávania a tak poskytli odborníkom na vzdelávanie prostredie 

výučby, ktoré umožňuje rozvíjať pedagogiky 21. storočia  a ktoré vybavia deti kompetenciami 21 

storočia, ktoré potrebujú na to, aby uspeli vo svete zajtrajška“. 
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PRÍLOHY 

 

 

 

Dotazník zaslaný odborníkom na vzdelávanie a sociálno-profesijné začleňovanie mladých ľudí, ktorí 

predčasne ukončili školskú dochádzku 
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DOTAZNÍK 

Tento dotazník je súčasťou medzinárodného projektu TICS – Sociálno-výchovné využitie IKT v boji 

proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, ktorý sa realizuje v rámci programu Erasmus+. 

Projekt TICS sa zameriava na vytvorenie nových prístupov a metód pre odborných pracovníkov, ktorí 

sa zaoberajú problematikou predčasného odídenia ako aj následného riešenia dôsledkov predčasného 

odídenia (výchova, vzdelávanie, sociálna práca, prevencia predčasného ukončenia školskej dochádzky 

, poradenstvo a sociálno-profesijná integrácia týchto mladých ľudí). 

Samotný dotazník je určený práve pre odborných pracovníkov a jeho základným cieľom je zmapovať 

situáciu a získať informácie o využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT) na výchovno-

vzdelávacie, sociálno-kultúrne účely a tiež o využívaní IKT v procesoch a projektoch podporujúcich 

prevenciu predčasného odídenia zo školy alebo podporu pracovného a sociálneho začlenenia týchto 

mladých ľudí, ktorí predčasne opustili školu. 

Dotazník sa skladá z nasledovných sekcií: 

1. sekcia – identifikačné údaje organizácie 

2. sekcia – využívanie IKT vo výchove a vzdelávaní 

3. sekcia – využívanie IKT v oblasti prevencie predčasného odídenia zo školy 

4. sekcia – využívanie IKT v oblasti pracovného a sociálneho začlenenia 

5. sekcia – rozvíjanie kompetencií odborných pracovníkov v oblasti využívania IKT 

Jednotlivé otázky v dotazníku sú navrhnuté tak, že sa odpovedá buď označením jednej alebo 

viacerých možností z daného zoznamu možných odpovedí, alebo sa odpovedá voľným napísaním 

odpovede. 

 

Ďakujeme vám za čas, ktorý budete venovať dotazníku ako aj za informácie, ktoré nám poskytnete 

vyplnením vašich odpovedí. 
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1. Sekcia – identifikačné údaje organizácie 

1.1 Typ organizácie, ktorú zastupujete (zakrúžkujte 1 vhodnú odpoveď) 
 

a) Škola 
b) Školský úrad 
c) Samospráva 
d) Organizácia vytvorená pre účely riešenia prevencie predčasného odídenia zo školy 
e) Úrad práce 
f) Iná organizácia venujúca sa pracovnému alebo sociálnemu začleňovaniu 
g) Iné (vypíšte) ................................................................................................. 

 

1.2 Hlavné zameranie vašej organizácie (stručne vypíšte) 
 

 

 

1.3 Činnosti, ktoré vaša organizácia vykonáva v súvislosti s riešením predčasného odchodu zo 
školy (zakrúžkujte 1 a viac vhodných odpovedí) 
 

a) Prevencia 
b) Poradenstvo  
c) Pracovné začleňovanie 
d) Sociálne začleňovanie 
e) Iné (vypíšte) ................................................................................................... 

 

1.4 Vaša pracovná pozícia (zakrúžkujte 1 vhodnú odpoveď) 
 

a) Učiteľ, pedagóg, pedagogický pracovník 
b) Výchovný poradca, školský poradca 
c) Odborník v oblasti vzdelávania dospelých 
d) Sociálny pracovník 
e) Odborník na profesijné začleňovanie 
f) Odborník na sociálne začleňovanie 
g) Iné (vypíšte) ................................................................................................... 

 

1.5 Hlavná náplň (prevažujúce činnosti) vašej pracovnej pozície (stručne vypíšte) 
 

 

 

1.6 Činnosti, ktoré vy osobne vykonávate v súvislosti s riešením predčasného odchodu zo 
školy (zakrúžkujte 1 a viac vhodných odpovedí) 
 

a) Prevencia 
b) Poradenstvo  
c) Pracovné začleňovanie 
d) Sociálne začleňovanie 
e) Iné (vypíšte) ................................................................................................... 
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2. Sekcia  – využívanie IKT vo výchove a vzdelávaní 

2.1 Všeobecné prepojenie výchovy a vzdelávania a IKT 
Uveďte aké nástroje (majú všeobecný význam a nie sú priamo určené pre potreby procesu 
výchovy a vzdelávania) sa vo vašej krajine, regióne využívajú v procese výchovy 
a vzdelávania (zakrúžkujte 1 a viac vhodných odpovedí): 
 

a) Internet (vyhľadávanie) 
b) Webové stránky  
c) Sociálne siete 
d) Blogy 
e) Mailová korešpondencia 
f) Iné (vypíšte) ............................................................................................................ 

 

2.2 Využívanie špecifických nástrojov IKT v procese výchovy a vzdelávania 
Uveďte aké špecifické nástroje IKT určené na priamu podporu procesu výchovy 
a vzdelávania sa vo vašej krajine, regióne používajú (zakrúžkujte 1 a viac vhodných 
odpovedí): 
 

a) Webové stránky určená priamo pre potreby výchovy a vzdelávania 
b) Špecifické softvérové produkty určené pre potreby výchovy a vzdelávania 
c) Špecifické aplikácie pre mobilné IKT (najmä tablety a mobily) 
d) Špecifické blogy pre potreby výchovy a vzdelávania 
e) E-learnignové platformy 
f) Interaktívne tabule 
g) Iné (vypíšte) ............................................................................................................. 

 

2.3 Celkové materiálno technické zabezpečenie IKT v procese výchovy a vzdelávania 
Aká je podľa vás celková situácia vo vašej krajine, regióne pokiaľ ide o materiálno technické 
zabezpečenie IKT v procese výchovy a vzdelávania (zakrúžkujte 1 vhodnú odpoveď): 
 

a) Je na nedostatočnej úrovni a predstavuje brzdu rozvoja výchovy a vzdelávania 
b) V tejto oblasti sú značné rezervy, situácia je horšia než v iných oblastiach 
c) Materiálno technické vybavenie je primerané, porovnateľné s celkovou situáciou 

v krajine, regióne 
d) Materiálno technické zabezpečenie je dobré, lepšie než v iných oblastiach. 
e) Materiálno technické vybavenie je veľmi dobré, v tejto oblasti nie sú žiadne prekážky 

pre plné využívanie IKT v praxi. 
 

2.4 Uveďte stručne 1-2 pozitívne príklady využívania IKT v procese výchovy a vzdelávania 
 

 

 

2.5 Vzťah používania IKT vo vzdelávaní a výchove a predčasného opustenia školy 
Ako hodnotíte využívanie IKT v procese výchovy a vzdelávania z pohľadu predčasného 
opustenia školy (zakrúžkujte 1 vhodnú odpoveď): 
 

a) Využívanie IKT zatraktívňuje výchovu a vzdelávanie a pozitívne pôsobí v oblasti 
prevencie. 

b) Využívanie IKT nijako neovplyvňuje fenomén predčasného opustenia školy 
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c) Využívanie IKT podporuje nepriamo alebo priamo rozhodovanie mladých ľudí pre 
predčasné odídenie zo školy 

 

 

3. Sekcia – využívanie IKT v oblasti prevencie predčasného odídenia zo školy 

3.1 Popíšte akým spôsobom využívate IKT priamo v oblasti prevencie predčasného odídenia zo 
školy 
Stručne popíšte vykonávané činnosti, používané softvérové produkty a technické 
prostriedky. 
 

 

 

 

3.2 Pripravuje sa v oblasti prevencie predčasného odídenia zo školy nové využívanie IKT 
v budúcnosti?  
Odpovedzte zakrúžkovaním jednej z nasledujúcich odpovedí:           áno        nie 

 

Ak ste odpovedali áno, prosím stručne popíšte pripravovaný projekt, aktivitu: 

 

 

 

3.3 Navrhnite čo v oblasti využívania IKT v prevencii predčasného odídenia zo školy by bolo 
vhodné implementovať vo vašich podmienkach (krajina, región) v budúcnosti (zakrúžkujte 
1 a viac vhodných odpovedí): 
 

a) Webová stránka špecificky zameraná na príčiny a prevenciu predčasného odchodu 
b) Prispôsobenie novej alebo aj jestvujúcej webovej stránky s problematikou prevencie pre 

prístup prostredníctvom mobilných aplikácií (dostupnosť zo strany mladých ľudí) 
c) V rámci vzdelávania a/alebo v rámci voľnočasových aktivít zaradiť problematiku 

predčasného odchodu s využívaním IKT ako súčasť dialógu odborných pracovníkov 
a mladých ľudí 

d) Využívanie sociálnych sietí na posilnenie myšlienky prevencie predčasného odídenia 
e) Vypracovanie programu prevencie a následné jeho šírenie viacerými kanálmi IKT 

k mladým ľuďom 
f) Iné (vypíšte): .............................................................................................................. 
 

 

4. Sekcia – využívanie IKT v oblasti pracovného a sociálneho začlenenia 

4.1 Popíšte akým spôsobom využívate IKT priamo v oblasti podpory pracovného a sociálneho 
začlenenia mladých ľudí, prípadne predčasných odídencov zo školy. 
Stručne popíšte vykonávané činnosti, používané softvérové produkty a technické 

prostriedky. 

 

 

 

4.2 Pripravuje sa v oblasti pracovného a sociálneho začlenenia mladých ľudí, prípadne 
predčasných odídencov zo školy nové využívanie IKT v budúcnosti?  



102 

 

Odpovedzte zakrúžkovaním jednej z nasledujúcich odpovedí:           áno        nie 

 

Ak ste odpovedali áno, prosím stručne popíšte pripravovaný projekt, aktivitu: 

 

 

 

4.3 Navrhnite čo v oblasti využívania IKT v podpore pracovného a sociálneho začlenenia 
mladých ľudí, najmä predčasných odídencov zo školy by bolo vhodné implementovať vo 
vašich podmienkach (krajina, región) v budúcnosti (zakrúžkujte 1 a viac vhodných 
odpovedí): 
 

a) Webová stránka špecificky zameraná na podporu pracovného a sociálneho začlenenia 
mladých ľudí, najmä predčasných odídencov zo školy  

b) Prispôsobenie novej alebo aj jestvujúcej webovej stránky s problematikou podpory 
pracovného a sociálneho začlenenia mladých ľudí, najmä predčasných odídencov zo 
školy pre prístup prostredníctvom mobilných aplikácií (dostupnosť zo strany mladých 
ľudí) 

c) V rámci vzdelávania a/alebo v rámci voľnočasových alebo dobrovoľníckych aktivít zaradiť 
problematiku pracovného a sociálneho začlenenia mladých ľudí, najmä predčasných 
odídencov zo školy s využívaním IKT ako súčasť dialógu odborných pracovníkov 
a mladých ľudí 

d) Využívanie sociálnych sietí na posilnenie myšlienky podpory pracovného a sociálneho 
začlenenia mladých ľudí, najmä predčasných odídencov zo školy 

e) Vypracovanie programu podpory pracovného a sociálneho začlenenia mladých ľudí, 
najmä predčasných odídencov zo školy a jeho šírenie viacerými kanálmi IKT k mladým 
ľuďom 

f) Iné (vypíšte): .............................................................................................................. 
 

 

5. Sekcia – rozvíjanie kompetencií odborných pracovníkov v oblasti využívania IKT 

5.1 Váš doterajší rozvoj kompetencií vo využívaní IKT 
Akým spôsobom ste doteraz rozvíjali svoje kompetencie vo využívaní IKT? Zakrúžkujte 1 

alebo viac vhodných odpovedí 

a) Samoštúdiom 
b) Praktickou prácou s IKT 
c) Absolvovaním vhodného e-learningového vzdelávania 
d) Absolvovaním vzdelávacích kurzov 
e) Osobnými konzultáciami s kolegom alebo odborníkom 
f) Iné (vypíšte) ......................................................................................................... 

 

5.2 Ktoré kompetencie je potrebné rozvíjať u odborných pracovníkov pre lepšie zvládnutie IKT 
v prospech riešenia problematiky predčasného opustenia školy? Odpovedzte vpísaním 
krížika do stĺpca od 1 do 5 v nasledujúcej tabuľke. Môžete tiež do tabuľky doplniť aj ďalšie 
potrebné kompetencie a rovnako ich ohodnotiť na stupnici 1 až 5. Pritom 1 znamená 
najmenšiu potrebu a číslo 5 najväčšiu potrebu rozvíjania danej kompetencie. 
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Popis kompetencie (zručnosti, spôsobilosti) 1 2 3 4 5 

Ovládanie práce s PC a základnými softvérmi      

Ovládanie práce s modernými mobilnými a smart zariadeniami      

Kompetencie v práci s internetom, webom a sociálnymi sieťami      

Užívateľské zvládnutie špecifických IKT vzdelávacích nástrojov      

Užívateľské zvládnutie IKT aplikácií pre mobilné zariadenia      

Kompetencie pre navrhovanie jednoduchých IKT aplikácií      

Kompetencie pre navrhovanie projektov s podporou IKT v oblasti 

prevencie a riešenia dôsledkov predčasného odídenia 

     

Iné (vložte toľko riadkov, koľko považujete za potrebné)      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


