
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IKT v sociálno-výchovnom poradenstve v boji proti 

predčasnému ukončeniu školskej dochádzky 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Projektoví partneri na stretnutí referovali o výsledkoch etapy 
overovania vytvorených pomôcok v praxi:. Všetci partneri ukončili 
etapu overovania v priebehu mesiaca apríl 2017. Do tejto etapy bolo 
zapojených 15 až 150 mladých ľudí a jednotliví partneri prispôsobili 
overovanie regionálnym potrebám a možnostiam. Napr. portugalský 
partner  pracoval so svojou platformou Moodle a slovenský partner 
sa rozhodol pre testovanie Projektovej internetovej stránky a on-line 
spoločenstvo podľa zadávacích podmienok projektu 
Na programe stretnutia bola aj diskusia k poslednej intelektuálnej 
produkcii IP 06  -  súbor pomôcok na boj proti predčasnému 
ukončeniu školskej dochádzky. Taliansky partner prezentoval rámec 
tohto dokumentu a spolu s partnermi sa dohodol na termínoch a 
obsahu príručky. 
Leader partner projektu počas stretnutia vytvoril video, v ktorom 

zástupca každej zúčastnenej organizácie prezentoval odporúčania pre 

odborných pracovníkov: viď na: https://youtu.be/MYnoQ26PiRA 

 

6. projektové stretnutie v Bratislave, 20. a 21. apríla  2017 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Prezentácia príkladov dobrej praxe! 

  
Pán Andrej Janík z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave (cirkevná škola 

založená rehoľou Canonissae Sancti Augustini, ktorá je 15. najlepším 

gymnáziom na Slovensku) prezentoval príklad dobrej praxe s využitím IKT 

technológií pri výučbe fyziky a techniky. Hlavnou misiou učiteľa, podľa jeho 

názoru, je priviesť žiakov k hľadaniu všetkých možných riešení, nielen k tým 

štandardným a osvedčeným.    

V rámci mimoškolskej činnosti na praktických dielňach využíva kreativitu 

mladých ľudí. Jednou z úloh, ktorú mali žiaci vyriešiť bolo zostrojenie 

pohyblivého vozidla z recyklovateľných materiálov. Video natočené z tejto 

súťaže je možné vzhliadnuť na stránke: www.2ri.sk 

Využívanie IKT vo vzdelávaní prináša: 

- dynamiku (podnecuje k novej činnosti); 

- aktivizuje (vyvoláva aktívny prístup 

žiaka k učeniu); 

- usmerňuje (orientuje žiaka na 

užitočnosť osvojenia si poznatkov pre 

ďalší  rozvoj osobnosti) 

 

https://youtu.be/MYnoQ26PiRA


 

 

             

 
IKT v sociálno-výchovnom poradenstve v boji proti 

predčasnému ukončeniu školskej dochádzky 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sme na webe! 

Viac informácií získate 

na 

www.ticsproject.com 

 

 

 

https://www.facebo

ok.com/ticsproject 

 

 

 

 
Projekt č.:  2015-1-FR01-KA202-015032.  Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie.  Táto publikácia prezentuje výlučne názor autora                                                                                            

a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií použitých v tejto publikácii. 

Každý národný partner 

môže poskytnúť viac 

informácií o projekte 

TICS: 

 

 

 

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

Quarter Mediation 
(Holandsko)-
 www.quartermediation.eu  
  

 

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

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

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

 

 

                                              

                                   

Prezentácia príkladov dobrej praxe! 

Hostiteľská organizácia, Agentúra RRI, s.r.o. predstavila postup ako sú 
odporúčania Európskej komisie zamerané na boj proti predčasnému 
ukončeniu školskej dochádzky aplikované na Strednej odbornej škole 
strojníckej v Považskej Bystrici. Škola aplikuje najmä nasledovné opatrenia: 
- opatrenie č.8 – presadzovať a podporovať multi-profesijné tímy v školách, 
zamerané na riešenie PUŠD; 

- opatrenie č. 9 – podpora spolupráce medzi školami, miestnymi 
komunitami, rodičmi a žiakmi v rozvoji školy a v iniciatívach zameraných na 
PUŠD; 

Opatrenie č. 10 - Podporovať lepšie pochopenie PUŠD v počiatočnom 
vzdelávaní a podpora trvalého profesijného rozvoja všetkých 
zamestnancov školy, najmä učiteľov  

Opatrenie č. 11 Zabezpečiť, aby mladí ľudia mali vedomosť o rôznych 
možnostiach štúdia a ich vyhliadok v zamestnaní. Zabezpečiť 
poradenské systémy, ktoré poskytnú emocionálnu aj praktickú 
podporu. 

 

 

 Informácie o projektovom stretnutí v Bratislave, 

slovenských príkladoch dobrej praxe a o etape  

overovania     publikoval    slovenský    partner 

v okresnom    týždenníku   Považskobystrické 

novinky,    na   strane  č.   23,    pod   názvom: 

„Stretnutie   projektu   TICS   na  Slovensku“. 

Týždenník  je distribuovaný do viac ako 4 tisíc 

domácností a má asi 12 tisíc čitateľov. 

https://www.facebook.com/pages/Midril-Migrants-Integration-Driving-License/442120805936304?ref=ts&fref=ts
http://www.cjd-bbw-frechen.de/
http://www.2ri.sk/
file:///F:/%23Root/dogaru%20ramona/PROJETS/2015-2017/Ecal/dissemination/newsletter/itg.fr
http://www.quartermediation.eu/
http://ifrtscorse.eu/
http://www.civiform.it/
file:///F:/%23Root/dogaru%20ramona/PROJETS/2015-2017/Ecal/dissemination/newsletter/ciep.be

