
 
 

Strategické partnerstvá vo výchove a odbornom vzdelávaní Erasmus + Spolupráca v oblasti 

inovácií a výmeny príkladov dobrej praxe 

 

Projekt TICS – Sociálno-výchovné využitie IKT v boji proti predčasnému ukončeniu školskej 

dochádzky 

 

   SÚBOR POMÔCOK MLADÝ DIGITÁL     

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 - POMÔCKY NA ZVÝŠENIE POVEDOMIA 

MLADÝCH ĽUDÍ O RIZIKÁCH DIGITÁLNEJ 

ZÁVISLOSTI 
Projekt č.: 2015-1-FR01-KA202-015032 



 
 
 
 

Číslo projektu: 2015-1-FR01-KA202-015032 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia [dokument] reprezentuje výlučne názor autora a Komisia 

nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii. 
2 

 
 

 

Obsah 

 

1 - Úvod ................................................................................................................................................... 3 

2 – Prehľad zmapovaných metód........................................................................................................... 5 

3 – Závislosť od hier ................................................................................................................................ 6 

3.1. Videá ............................................................................................................................................ 6 

3.2 Články a internetové stránky ....................................................................................................... 7 

3.3 Testy .............................................................................................................................................. 8 

3.4 Iné pomôcky .................................................................................................................................. 9 

4. Sociálne média/závislosť na sociálnych sieťach .............................................................................. 10 

4.1 Videá ........................................................................................................................................... 11 

4.2 Články a internetové stránky  .................................................................................................... 13 

4.3 Testy ............................................................................................................................................ 14 

4.4 Iné pomôcky ................................................................................................................................ 14 

5. Závislsoť od písania textov/SMS ...................................................................................................... 15 

5.1 Videá ........................................................................................................................................... 15 

5.2 Články a internetové stránky ..................................................................................................... 16 

5.3 Testy ............................................................................................................................................ 17 

5.4 Iné pomôcky ................................................................................................................................ 18 

6. Záver .................................................................................................................................................. 20 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Číslo projektu: 2015-1-FR01-KA202-015032 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia [dokument] reprezentuje výlučne názor autora a Komisia 

nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii. 
3 

 

1 - Úvod 
 

Táto intelektuálna produkcia sa opiera o výsledky situačnej správy (IO1) o “Spotrebiteľskom vnímaní 

a postupoch mladých, od narodenia digitálnych ľudí”, a bola realizovaná v období medzi júlom a 

októbrom 2016. Cieľom bolo analyzovať kvalitatívne aspekty týkajúce sa motivácie a osobných 

záujmov mladých ľudí, ich vnímanie a postupy, pokiaľ ide o využitie informačných a komunikačných 

technológií (fenomén kybernetickej závislosti či závislosti od  informačných a komunikačných 

technológií, druhy použitia ...), ktoré zohľadňujú, že mladí ľudia sú od narodenia užívateľmi týchto 

technológií. Štúdia bola vykonaná v 7 organizáciách zo 6 rôznych európskych krajín. Všetci partneri 

majú technické znalosti na dosiahnutie cieľov projektu a rozsiahle skúsenosti s účasťou a riadením 

národných a európskych projektov: 

✓ IFRTS – Francúzsko (Korzika) 

✓ ISQ – Portugalsko 

✓ QMED – Holandsko 

✓ ITG – Francúzsko 

✓ Agentúra RRI, s.r.o.  – Slovensko 

✓ CIEP – Belgicko 

✓ CIVIFORM – Taliansko 

 

Predčasné ukončenie školskej dochádzky bolo identifikované Európskou komisiou ako konkrétna 

výzva pre mnohé členské štáty EÚ. Tento jav je spojený s vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí, 

nedostatok schopností súvisiacich so zamestnaním a širokou škálou iných sociálnych problémov. 

Existuje mnoho dôvodov, prečo niektorí mladí ľudia vzdali vzdelávanie a odbornú prípravu 

predčasne: osobné alebo rodinné problémy, poruchy učenia alebo krehké sociálno-ekonomickej 

situácie. Projekt TICS je založený na myšlienke, že odborníci pracujúci s mladými ľuďmi (sociálni 

pracovníci, odborníci v oblasti orientácie/začleňovania, lektori/učitelia, ...) môžu hrať dôležitú úlohu v 

prevencii, intervencii alebo náprave predčasného ukončenia školskej dochádzky. 

Práca realizovaná počas tohto skúmania poskytla základ pre ďalšiu prácu na projekte, vrátane vývoja 

nástrojov prevencie návykového správania sa medzi mladými ľuďmi.  
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Intelektuálna produkcia IP O2 – súbor pomôcok “mladý digitál” má viacero cieľov: 

 

Identifikovať dosah chýbajúcich požiadaviek mladých ľudí  a spoločne vytvárať nové nástroje a 

aktivity (audiovizuálne pomôcky  ako napríklad spoty na zvýšenie povedomia s vysokým potenciálom 

dopadu na cieľovú skupinu mladých ľudí,...) 

Viac zviditeľniť v médiách už vytvorené a používané materiály; 

Ľahšie identifikovať a využiť materiálny na vykonanie kampaní na zvýšenie povedomia;  

Identifikovať subjekty zapojené do zvýšenia povedomia mladých ľudí o rizikách digitálnych závislostí; 

Vytvoriť komplementaritu medzi rôznymi nástrojmi a ich využitím. 

Partneri sa dohodli, opierajúc sa o príslušné dokumenty a informácie získané počas dotazníkového 
prieskumu  (IP O1), že materiály vytvorené ako prevencia digitálnych závislostí by sa mali venovať 
chýbajúcim potrebám zameraným na tri hlavné digitálne závislosti:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý z partnerov zapojených do projektu vytvoril jednu pomôcku na každú digitálnu závislosť, ktorá 

by zároveň mala za cieľ zvýšiť zviditeľnenie podporných nástrojov a identifikovať subjekty zapojené 

do zvyšovania povedomia mladých ľudí. Takto boli preskúmané dostupné zdroje pre každú digitálnu 

závislosť.  

Táto zbierka metód bude testovaná v praxi 14 lektormi a 105 mladými ľuďmi a virtuálnym 

spoločenstvom otvoreným na overenie v praxi. Partnerstvo odhaduje, že počet pripojení na 

internetový projektový portál - http://ticsproject.eu/ - (na všetkých stránkach dostupných vo 

všetkých jazykoch partnerstva) bude minimálne 500 ďalších ľudí.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

HRY PÍSANIE 

TEXTOV 

SOCIÁLNE 

MÉDIA 

http://ticsproject.eu/
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2 – Prehľad zmapovaných metód 
 

 NÁSTROJ TYP Existujúce 
nástroje 

Vytvorené 
nástroje 

 Videá  
 

HRY 

5 1 

 Články a internetové 
stránky 

7 X 

 Testy 3 3 

 Iné nástroje 1 2 

 Videá  
 

SOCIÁLNE 
MÉDIÁ 

13 6 

 Články a internetové 
stránky 

10 X 

 Testy 2 2 

 Iné nástroje 2 1 

 Videá  
 

PÍSANIE 
TEXTOV 

6 X 

 Články a internetové 
stránky 

10 X 

 Testy 1 2 

 Iné nástroje 2 4 

SPOLU 62 21 
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3 – Závislosť od hier 
 

Existuje stále viac dôkazov, že ľudia všetkých vekových kategórií, najmä v pubertálnom veku, 

dospievajúci a mladí dospelí, čelia veľmi reálnym, niekedy až závažným následkom spojených s 

nutkaním používania videohier a počítačových hier. 

Videohry sú stále zložitejšie, podrobnejšie a presvedčivejšie a získavajú narastajúce medzinárodné 

publikum hráčov. S lepšou grafikou, realistickejšími charaktermi a väčšími strategickými výzvami, 

preto nie je prekvapujúce, že niektorí mladí radšej hrajú najnovšie videohry, ako by mali ísť von s 

priateľmi, športovať alebo dokonca sledovať televíziu. 

Samozrejme, že všetci hráči nie sú závislí - mnoho od narodenia digitálnych detí môže hrať videohry 

niekoľko hodín týždenne, úspešne vyvažovať školské a triedne aktivity, priateľov a rodinné 

povinnosti. Ale pre niektoré deti sa hranie hier stalo neovládateľným nutkaním. Rovnako ako hráčske 

a iné nutkavé správanie, môže svet fantázie a hier tak uchvátiť mladého človeka, že  zanedbáva svoju 

rodinu, priateľov, prácu a školu1. 

  

3.1. Videá 
 

Názov Obsah Jazyk Link 

Existujúce pomôcky 

5 najhroznejších prípadov v 

histórii závislosti od hier 

5 prípadov závislosti od video hier, ktoré mali hrozné 

následky 

IT Video 

Závislosť od videohier Internetová závislosť je spojená s čímkoľvek IT Video 

Vývoj/evolúcia videohier Videoprojekcia o vývoji videohier   IT Video 

 

HRY 

https://www.youtube.com/watch?v=RVpaa5XIH4k
https://www.youtube.com/watch?v=NUi2HB6nyns
https://www.youtube.com/watch?v=yUNUYvtFKLE
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Giovani e Gioco – prevencia 

a kampaň na zvýšenie 

povedomia o kultúre 

zodpovednosti pri hrách 

Giovani e Gioco má za cieľ zvýšiť povedomie 

a stimulovať mladých ľudí k poznaniu verejného 

hrania podľa zásady pozitívnych hodnôt: zákonnosť, 

rovnováha a zodpovednosť. 

Do tvorby videa sa zapojilo 12 krajov a 70 000 

študentov a učiteľov stredných škôl.   

IT  

Video 

Video 

Video 

 

Závislosť na hrách Internetový seriál “Net com consciência”. Táto 

epizóda je o závislosti od hier. 

PT Video 

Vytvorené pomôcky 

Čo je to závislosť na hrách? Krátke video, ktoré umožní pochopiť hlavné riziká 

spojené so závislosťou na videohrách. 

EN, 

FR, 

IT, 

PT, 

SK 

Video 

Video 

 

3.2  Články a internetové stránky 
 

Názov Obsah Jazyk Link 

Existujúce pomôcky 

Závislosť od internet, 

videohier a hazardných hier 

Zámerom tejto príručky je pomôcť rodičom, 

učiteľom a vychovávateľom včas rozpoznať 

nebezpečenstvá svete médií, aby mohli chrániť 

svojich mladých ľudí pred pascami závislostí 

IT Manuál 

Závislosť od hier – 7 

symptómov 

Aké sú príznaky rozpoznania ZÁVISLOSTI? Tento 

článok vám pomôže identifikovať ich.  

IT Článok 

Anonymní on-line hráči Webová stránka na zdieľanie skúseností, podporu a 

pomoc iným ľuďom dostať sa z problémov 

spôsobených závislosťou od videohier.  

EN Webová 

stránka 

Program na liečbu závislostí 

od videohier 

Článok o príčinách a terapii pre ľudí závislých od 

videohier. 

EN Článok 

Ako pomôcť pri liečbe 

závislostí od videohry? 

Článok o tom, ako pomôcť ľuďom závislých od 

videohier. 

EN Článok 

Článok o závislosti od 

počítačových hier a 

internetu 

Len málo ľudí sa domnieva, že je to skutočný 

problém, vrátane tých ktorí sami zlyhali. Ale ako 

zistiť, č je to naozaj závislosť alebo len prostá láska 

k hre? Na túto a na ďalšie otázky sme sa opýtali 

SK Článok  

https://www.youtube.com/watch?v=ySz1nMoYrvc
https://www.youtube.com/watch?v=ySz1nMoYrvc
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/varese/20110920giovaniegioco
https://www.youtube.com/watch?v=LjelWvbi2wI&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=cK_I2LRHhaA
https://www.youtube.com/watch?v=Otmk1E8HOdA
http://www.popolarebari.it/content/dam/bpb/PDF/News---Eventi/Brochure%20dipendenza%20gioco%20d'azzardo%20e%20internet.pdf
http://www.lopsicologodiinternet.it/dipendenza-da-videogiochi-ecco-i-7-sintomi/
http://www.olganon.org/home
http://www.olganon.org/home
http://www.psychguides.com/guides/video-game-addiction-treatment-program-options/
http://www.psychguides.com/guides/how-to-find-help-treating-a-video-game-addict/
http://www.bonusweb.idnes.cz/zavislost-na-pocitacich-ocima-odbornika-fdc-/Magazin.aspx?c=A010228_intpsycholog_bw
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expert na túto problematiku - Mgr. Petra Růžička 

Ako prestať byť závislý na 

videohrách 

Dlhodobé hranie videohier, či už na konzole, v 

počítači alebo na internete, spôsobuje duševné a 

sociálne ujmy a môže dokonca viesť k 

abstinenčným krízam. Vyhnite sa týmto druhom 

porúch a naučte sa, ako prestať byť závislý na 

hrách. 

PT Článok 

 

3.3 Testy  
 

Názov Obsah Jazyk Link 

Existujúce pomôcky 

Stupnica závislostí od hier  On-line test na meranie úrovne závislosti od 

internet. 

IT Test 

Screeningová pomôcka pre 

nadmerných hráčov 

Položené otázky sú založené na diagnostických 

kritériách na posúdenie návykového správania od 

hazardných hier. 

EN Test 

Test na vyhodnotenie 

patologickej závislosti 

(závislosť na hrách a 

stávkach)  

Test na vyhodnotenie patologickej závislosti 

(závislosť na hrách a stávkach). 

PT Test 

Vytvorené pomôcky 

Test závislosti na hrách Test na spoznanie vašej závislosti na hrách. EN Kvíz 

Socrativ

e Tool 

Počítačové hry a ich 

negatívne dôsledky 

Tento dokument je určený pre lektorov/učiteľov. V 

prílohe dokumentu je niekoľko otázok, ktoré možno 

využiť v rámci aktivity “Kvíz” (str. 8).   

EN, 

SK 

https://

www.dr

opbox.c

om/ho

me/TICS 

 

Dotazník – závislosť od hier Dobrá príležitosť spoznať Excel. Otestujte sa či "ste 

alebo nie ste závislí" od hier. 

FR Test 

 

 

http://www.comodeixar.com/vicio-viciado-jogos/
http://www.lopsicologodiinternet.it/test/
http://www.galenoalvarenga.com.br/testes-psicologicos/teste-psicologico-para-avaliar-jogo-patologico-vicio-em-jogos-e-apostas
http://docs.wixstatic.com/ugd/4335e3_0779e4ce056e4f74ae3616853e0d86f0.pdf
https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
http://media.wix.com/ugd/4335e3_e94a2ba52e9d4597942c7e672495e0c5.xls?dn=quizz%20addiction%20aux%20jeux.xls
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3.4 Iné pomôcky 
 

Názov Obsah Jazyk Link 

Existujúce pomôcky 

Nástroje na on-line tvorbu 

komiksov 

Podporte kreatívnosť a kritické myslenie vašich 

stážistov pomocou týchto on-line nástrojov na 

vytváranie memov a komiksov.  

EN / 

PT 

Tool1 

Tool2 

Tool3 

Vytvorené pomôcky 

Stolová hra “Husia záhrada” Stolová hra určená na poznanie IKT závislostí. EN, 

FR, 

IT, 

PT, 

SK 

https://

www.dr

opbox.c

om/ho

me/TICS 

Hard Gaming Raz závislý, závislý po celý čas 

 

EN Vytvore

né v: 

Tool1 

https://

www.dr

opbox.c

om/ho

me/TICS 

 

 

______ 

1    prevzaté z  http://www.video-game-addiction.org/  

 

 

 

 

 

 

http://ragegenerator.com/
http://geradormemes.com/
http://www.marvelkids.com/create-your-own-comic
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
http://ragegenerator.com/
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
http://www.video-game-addiction.org/
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4. Sociálne médiá/závislosť na sociálnych sieťach  
 

Štúdie ukazujú, že veková skupina 12-21 ročných mladých ľudí má častejší vstup na  sociálne médiá 

ako ktorákoľvek iná veková skupina. Sociálne médiá ako je Twitter, Instagram a Snapchat  umožňujú 

držať krok s najnovšími trendmi, sú obľúbené umelcami a je to jednoduchý spôsob ako zostať až do 

dnešného dňa  v kontakte s tým, čo robia rovesníci.  

Ale, ako sa to tak veľmi zmenilo? Sociálne médiá alebo závislosť na sociálnych sietí sa používa ako 

referencia, že niekto trávi príliš veľa času na Facebooku, Twitter a iných formách sociálnych médií, 

tak veľmi, že mu to prekáža v iných aspektoch každodenného života. 

Neexistuje žiadne oficiálne lekárske uznanie závislosti od sociálnych sietí ako choroba alebo porucha. 

Napriek tomu, že správanie spojené s ťažkým alebo nadmerným používaním sociálnych médií sa stalo 

predmetom mnohých diskusií a výskumov. 

Ľudia, najmä mládež, sa stali takými imúnnymi, že môžu kontaktovať niekoho jednoduchým dotykom 

obrazovky a môžu konverzovať s niekým v tej istej miestnosti bez toho, že by si povedali jediné slovo. 

Radšej obrázok jedného z priateľov na Snapchate ako sa s ním reálne stretnúť.  Títo mladí sú oficiálne 

označovaní za "najhlúpejšiu generáciu" od autora Marka Bauerleina2, kvôli ich ťažkému používaniu 

technológie. 

Uvádzame niektoré negatívne dopady závislostí od sociálnych médií na mladých ľudí: 

Sociálne internetové stránky sa stali pre nich väčšou prioritou ako tie veci, ktoré by mali byť v ich 

živote prioritné, ako je škola, rodina, šport. Ľudia sa vykresľujú ako niekoho kým v skutočnosti nie sú. 

Mladí ľudia môžu začať s kyberšikanou svojich rovesníkov, čo môže viesť k mnohým negatívnym 

veciam ako sú depresie alebo samovražedné myšlienky. 

Niektorí mladí ľudia sú ľahko ovplyvniteľní, takže môžu mať pocit, že je potrebné zmeniť ich fyzický 

vzhľad, keď sa porovnávajú s inými ľuďmi, ktorých vidia na sieťach. 

Sociálne média sú veľmi silným pokušením, čo sa môže stať návykovým  a čo mladí ľudia spočiatku 

nemusia vôbec postrehnúť. 

______ 

2  Bauerlein, Mark, The Dumbest Generation: How the Digital Age Stupefies Young Americans and 

Jeopardizes Our Future (Or, Don't Trust Anyone Under 30), New York, NY, USA: Jeremy P. Tarcher/ 

Penguin 
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4.1 Videá 
 

Názov Obsah Jazyk Link 

Existujúce pomôcky 

Hansel a Gretel v 

internetovej kaviarni 

Nová verzia rozprávky o Jankovi a Marienke IT Video  

Stavte sa, že sa toho 

dopúšťate 

Mini spot o nových závislostiach: na sociálnych 

sieťach 

IT Video 

Závislosť od smartfónu Komické video vytvorené jedným youtuberom o 

závislosti od smartfónu.  

IT Video 

Generácia sociálnych médií 

– krátky animovaný film 

Ide o adaptáciu pôvodného komiksu "Marca 

Marona: Generácia sociálnych médií" vytvorenú 

Zenom Pencilsom. 

IT / 

EN 

Video 

Video2 

Prejavy nenávisti Internetový seriál “Net com consciência”. Táto 

epizóda je o on-line nenávistných prejavoch. 

PT Video 

On-line zoznamka 

 

Skutočné video, ktoré poukazuje ne nebezpečenstvo 

internetových podvodníkov, ktorých je viac ako by 

sme sa nazdali. 

PT Video 

On-line profil Internetový seriál “Net com consciência”. Táto 

epizóda je o falošných on-line profiloch. 

PT Video 

Kybernetické šikanovanie Internetový seriál “Net com consciência”. Táto 

epizóda je o kyberšikane. 

PT Video 

Digitálne stopy Internetový seriál “Net com consciência”. Táto 

epizóda je o digitálnych stopách. 

PT Video 

Čo je to digitálna stopa? Digitálna stopa je na internete používaná na opis 

cesty, stopy alebo "odtlačku", ktorý nechávajú ľudia, 

ktorí opúšťajú on-line svet. Toto video vysvetľuje, že 

to čo robíme on-line je trvalé.   

EN Video 

Sumec – Dokumentárna a 

televízna šou 

 

 

Koncom roka 2007, vycítili filmári Ariel Schulman a 

Henry Joost “story” keď začali natáčať film o živote 

Arielovho brata Neva. Nemali ani tušenie, že ich 

projekt  im pripraví najviac vzrušujúce a 

znepokojujúce mesiace života. Sumec (Catfish) 

neuveriteľný príbeh lásky, sklamaní a milostí v 

labyrinte on-line intríg, ktorý je šokujúcim 

produktom našej doby je skutočným trilerom. Z 

tohto dokumentu sa zrodila populárne MTV a TV šou 

Catfish.  

 

EN 

Video 

 

Video2 

https://www.youtube.com/watch?v=3hr1XHN5PuA
https://www.youtube.com/watch?v=JYEOVZbfQRA
https://www.youtube.com/watch?v=MlcnCZ4FsEg
https://www.youtube.com/watch?v=3mctiyF_-PI
https://www.youtube.com/watch?v=LGU8yjjJXD8
https://www.youtube.com/watch?v=FQR5SrH5_uU
https://www.youtube.com/watch?v=glY-vmV1d5I
https://www.youtube.com/watch?v=-7pbIKEeo5E
https://www.youtube.com/watch?v=c7sVzVeAqg4
https://www.youtube.com/watch?v=MNP_aEbn0gQ
https://www.smore.com/6pbw-what-s-your-digital-footprint
https://www.youtube.com/watch?v=BuE98oeL-e0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=No0kfFUK7JI
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Ovce Séria krátkych videí o rôznych rizikách (spojených 

napríklad so závislosťou na mobilnom telefóne alebo 

publikovaním kompromitujúcich fotografií na 

sociálnych sieťach).  

Viacj

azyč

né 

Video 

Pantallas amigas  Tento medzinárodný protokol medzi španielskou 

organizáciou Pantallas Amigas a GNR (jedna z 

portugalských policajných zložiek) vytvoril viacero 

animovaných videí pre mladých ľudí s radami ako 

využívať internet bezpečne.  

PT / 

SP 

Video 

Vytvorené pomôcky 

Kyberšikana Video o kyberšikane. 

 

 

IT Video 

5 spôsobov ako zabrániť 

závislosti od IKT 

Video vytvorené v programe Powtoon s 5. radami 

ako zabrániť závislosti od IKT. 

EN, 

FR, 

IT, 

PT, 

SK 

Video 

Demon  

 

Video o nebezpečných falošných profiloch a on-line 

komunikácii – 1. Časť. 

FR Video 

SNATWOOK 

 

Video o nebezpečných falošných profiloch a on-line 

komunikácii – 2. časť. 

FR / 

EN 

Video 

Video2 

TABOURET Video, ktoré ukazuje odvrátenú stránku kyberšikany. FR / 

EN 

Video 

Video2 

Like Video ukazujúce jasnú/pozitívnu stránku sociálnych 

médií, pokiaľ sa používajú uvedomelo. 

EN Video 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O28gTvAqvow
https://youtu.be/T6-PmZfczhQ?list=PLH-tP5QxTczIM56RpSfkLAwrdvZ7_vO_V
https://www.youtube.com/watch?v=-0Ug_XWU65o
https://www.youtube.com/watch?v=6akwS8gVCbc
https://www.youtube.com/watch?v=g6egoKabW_Q
https://www.youtube.com/watch?v=qlijsutUoA8&list=PLH-tP5QxTczIM56RpSfkLAwrdvZ7_vO_V&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=udZnnseeWnY&list=PLH-tP5QxTczIM56RpSfkLAwrdvZ7_vO_V&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=kmULyXQZ8Qs
https://www.youtube.com/watch?v=iY9mlRbxN3I&index=5&list=PLH-tP5QxTczIM56RpSfkLAwrdvZ7_vO_V
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4.2 Články a internetové stránky 
 

Názov Obsah Jazyk Link 

Existujúce pomôcky 

Ako bojovať proti závislostiam 

od sociálnych sietí? 

Návod ako čeliť závislosti na internete, popis tohto 

javu a diskusné fórum spojené s touto otázkou.  

IT Článok 

Projekt zodpovedného a 

správneho využívania 

digitálnych technológií 

Zámerom tohto materiálu je ponúknuť učiteľom 

informácie a iné užitočné materiály na prehĺbenie 

poznatkov o témach, ktoré sa týkajú školských 

predmetov a využívania nových technológií. 

IT Článok 

Slobodne sa vymaňte od 

závislosti na sociálnych 

médiách 

Niekedy idete na Fecebook kvôli rýchlemu 

prehľadu, potom nájdete 200 fotografií v 

dokonalom albume z cudzej dovolenky? Tu je 

spôsob ako získať drahocenný čas (a správnu 

myseľ). 

EN Článok 

Media Smarts Kanadské centrum pre digitálnu a mediálnu 

gramotnosť. 

EN Webová 

stránka 

PT Bezpečná internetová 

webová stránka 

Webová stránka s viacerými zdrojmi ako sú on-line 

správy, on-line nástroje a rady pre lektorov, 

učiteľov a mladých užívateľov.  

PT Webová 

stránka 

Viete ako mať on-line vzťah? 

 

Budovanie láskyplného vzťahu cez internet je 

energické a vzrušujúce, ale môže to dopadnúť aj 

veľmi zle, ak nemáte “rozum”. Vzdelávacie a 

bezpečné internetové centrum spoločne vysvetlili 

všetko o umení zvádzania! 

PT Článok 

SeguraNet – bezpečné on-line 

surfovanie 

Webová stránka s viacerými zdrojmi ako sú správy, 

hry, videá, komiksy a rady pre učiteľov, lektorov, 

rodičov a mladých užívateľov.  

PT Webová 

stránka 

Internet & závislosti od 

technológií (ITAA) 

Priateľský program určený pre jednotlivcov, 

partnerov a rodiny zaoberajúci sa nadmerným 

využívaním technológií. 

EN Webová 

stránka 

Zvládanie závislostí od 

sociálnych sietí 

Užitočný článok s radami ako zaobchádzať so 

závislosťou od sociálnych sietí. 

EN Článok 

Závislosť od sociálnych sietí: 

vyhodnotenie a liečba 

Keď činnosti na Facebooku začnú zasahovať do 

vášho bežného života a začnú škodiť vášmu 

fungovaniu v práci alebo škole, môžete mať 

problém,…  

EN Článok 

http://it.wikihow.com/Combattere-la-Dipendenza-da-Social-Network
http://www.csbonlus.org/fileadmin/user_upload/home_page/Usale_e_non_farti_usare/INSEGNANTIopuscolo__1_.pdf
http://www.realsimple.com/work-life/technology/social-media-addiction
http://mediasmarts.ca/parents
http://mediasmarts.ca/parents
https://www.internetsegura.pt/
https://www.internetsegura.pt/
http://www.internetsegura.pt/sites/default/files/ArtigoMaisEducativa_SabesTerUmaRelacaoOnline.pdf
http://www.seguranet.pt/
http://www.seguranet.pt/
http://www.netaddictionanon.org/
http://www.netaddictionanon.org/
http://www.lifehack.org/articles/featured/managing-your-social-network-addiction.html
http://www.psychiatryonline.it/node/6078
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4.3 Testy 
 

Názov Obsah Jazyk Link 

Existujúce pomôcky 

Test na meranie internetovej 

závislosti 

Test závislosti od internet od Kimberley Younga. 

Tento test bol prvým schváleným nástrojom 

hodnotenia závislosti od internet a počítačov.  

IT / 

EN 

Test 

https://

www.dr

opbox.c

om/ho

me/TICS 

Kvíz o internetovej 

bezpečnosti 

Tri rôzne kvízy určené pre deti, mladých ľudí a 

učiteľov/lektorov.  

 

PT 

Test 

Vytvorené pomôcky 

Test závislosti od sociálnych 

médií 

Test na spoznanie vašej závislosti na sociálnych 

médiách. 

EN Kvíz 

Webová 

stránka 

Dotazník - závislosť od 

sociálnych sietí 

Dobrá príležitosť spoznať Excel. Otestujte sa či "ste 

alebo nie ste závislí" od sociálnych sietí. 

FR Test 

 

 

4.4 Iné pomôcky 
 

Názov Obsah Jazyk Link 

Existujúce pomôcky 

Kyberšikana On-line Komiksy PT Komiksy 

Aplikácia sebakontroly Bezplatná Mac počítačová aplikácia, ktorá vám 

pomôže vyhnúť sa webovým stránkam s hrami. 

EN Aplikáci

a 

Vytvorené pomôcky 

Cvičenie:  hranie rolí Súdny proces, na ktorom po porušení jedného 

alebo viacerých práv sú účastníci vyzvaní, aby boli 

svedkami a diskutovali. Zúčastnení aktéri: sudca, 

obvinený, obeť a traja alebo viacerí členovia 

poroty.  Ostatní účastníci v učebni tvoria publikum.  

EN / 

PT 

https://

www.dr

opbox.c

om/ho

me/TICS 

 

http://www.quipsicologia.it/dipendenza-da-internet/
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.internetsegura.pt/quiz
http://docs.wixstatic.com/ugd/4335e3_7064903f58054822883d8c812d71d92b.pdf
https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/
http://media.wix.com/ugd/4335e3_3133a255eaea49ad8cfecbd8b3aedbf3.xls?dn=quizz_addiction_aux_r%C3%A9seaux_sociaux.xls
http://www.seguranet.pt/pt/tiras-bd-seguranet
http://selfcontrolapp.com/
http://selfcontrolapp.com/
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
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5. Závislosť od písania textov (SMS)  
 

Nedávna explózia iPhonov, Androidov a ďalších smartfónov poskytuje ľuďom možnosť celkového 

prístupu  na internet on-the-go a to v danom okamihu. Mobilné telefóny sú neustále zdokonaľované 

tým, že sa rozširujú ich funkcie, čo zvyšuje pravdepodobnosť nadužívania a závislosti. 

Mladí ľudia využívajú písanie textových správ viac než akýkoľvek iný spôsob komunikácie, a je ťažké 

povedať, či  sú skutočne závislí alebo nie. Ale mladí ľudia, ktorí neustále kontrolujú svoje telefóny a 

vybuchnú ak ich vyrušíte v ich zaujatí písania textových správ, nespia a nechodia do práce stávajú sa 

možno nutkavými "textármi", a to je viac než len rozptýlenie – je to tiež spojené so zhoršením 

študijných výsledkov. 

 

5.1 Videá 
 

Názov Obsah Jazyk Link 

Existujúce pomôcky 

Život závislý od smartfónu Čínsky animovaný film o závislostiach na 

smartfónoch, ktorý v roku 2014 získal výročnú cenu 

Hlavnej akadémie výtvarných umení. 

IT 

(člán

ok) 

Film 

sa 

nedá 

spust

iť 

Článok 

Video 

 

Vždy pripojený Mamička môže mať pravdu:  trávite príliš veľa času 

písaním správ…  

Nefu

nguj

e 

Video 

 

PÍSANIE 

TEXTOV 

http://www.3nz.it/6467/smartphone-dipendenti/
https://www.youtube.com/watch?v=BAFECddLzrk
https://www.youtube.com/watch?v=NbXvk2HXlr4&feature=youtu.be
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Riziko kráčať a písať SMS Výber zo švajčiarskych televíznych reklám FR Link 

Dummies in Danger – 

Smartfón aleno  Smart Drive?  

 

Či peso alebo za volantom, plnú pozornosť venovať 

ceste. 

IT / 

DE 

Video 

Are You Lost In The World Like 

Me? 

Oficiálne video pre film “Ste stratený vo svete tak 

ako ja” je kritické voči spoločnosti závislých ľudí…  

EN Video 

Líza Marksová písala SMS & 

Príbeh šoférovania 

Toto je skutočný Lízin príbeh.  Má 20 rokov, je 

blondínka, chudá a veľmi obľúbená medzi 

priateľmi. Až do dňa, kedy dostala správu od svojej 

matky a hoci šoférovala, rozhodla sa, že zistí o čo 

ide... 

EN / 

PT 

Video 

 

 

5.2 Články a internetové stránky 
 

Názov Obsah Jazyk Link 

Existujúce pomôcky 

Bezpečnejšie internetové 

centrum 

Webová stránka s viacerými zdrojmi ako sú 

správy, on-line nástroje a rady pre lektorov, 

učiteľov a mladých užívateľov. 

IT Webová 

stránka 

Webová stránka Istituto 

Istruzione Superiore "A.Volta"  

Pomôcky vyvinuté v škole na boj proti 

závislostiam (písanie správ, závislosť na internete, 

atď.). 

IT Webová 

stránka 

Štyri kroky na vyliečenie 

závislosti na smartfóne 

S rozšírením inteligentných telefónov sa rozšírila 

aj nová závislosť: závislosť na mobilných 

zariadenia. Tento článok ukazuje 4 kroky ako čeliť 

závislosti. 

IT Článok 

Smartfón: 6 trikov na 

detoxikáciu od mobilu 

Dokážeme prežiť viac ako 24 hodín BEZ 

smartfónu? VEĽMI ŤAŽKO. Koľkí z vás sa vrátia, 

keď zistia, že si zabudli telefón v práci alebo 

doma?  😉 

IT Článok 

92% mladých ľudí číta svoju 

SMS počas chôdze,….. je to 

nebezpečné! 

Nedávna štúdia  GMF poukazuje na nadmerné 

vystavenie sa chodcov nehodám. Jednu vec majú 

spoločnú:  používajú mobilný telefón. Na zvýšenie 

povedomia/prevenciu poskytla poisťovňa 360 ° 

preventívne videá. 

FR Článok 

https://www.google.fr/search?q=danger+de+l%27utilisation+du+telephone+portable&biw=1366&bih=636&tbm=vid&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwirv4H71onOAhUnCcAKHd-DCxIQ_AUICigD&dpr=1#tbm=vid&q=danger+de+l%27utilisation+des+textos+pietons
https://www.youtube.com/watch?v=xR_rGq197zU&list=PLSJe-ExmsEY6ACg_qPvQa87ueFbXGKPze
https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8
https://www.youtube.com/watch?v=CXKCKX8kh2Q
http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.iisvolta.gov.it/home/progetto-salute/dipendenze/
http://www.iisvolta.gov.it/home/progetto-salute/dipendenze/
http://www.efficacemente.com/2012/06/dipendenza-da-telefonino/
http://www.lopsicologodiinternet.it/smartphone-6-trucchi-per-disintossicarsi-dal-cellulare/
http://www.20minutes.fr/high-tech/1851787-20160525-92-jeunes-lisent-sms-marchant-danger
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Závislosť na smartfóne: Tipy 

na odpútanie sa od 

nadmerného využívania 

smartfónu 

Keď sa dozviete viac o príznakoch a prejavoch 

závislosti na smartfóne a internete a o spôsoboch 

ako sa zbaviť tohto zlozvyku, získate lepšiu 

rovnováhu v živote, on-line aj off. 

EN Článok 

Nomofóbia & závislosť na 

inteligentných telefónoch 

medzi deťmi 

Pojem “závislosť” sa zvyčajne spája s alkoholom a 

drogami. Napriek tomu sú ľudia závislí na rôznych 

stimulantoch, ktoré sú celkom legálne,…  

EN Článok 

Priatelia a Rodina podporujúci 

závislých od smartfónu 

Veci, ktoré môžete urobiť, aby ste pomohli 

svojmu dieťaťu/študentom pri závislosti od 

smartfónu. Priatelia a Rodina závislých – on-line 

podporná skupina pre tých, ktorí majú príbuzných 

závislých od smartfónu.  

EN Článok 

Aplikácie na blokovanie 

sociálnych médií, preto 

užívatelia sa nedokážu sami 

zastaviť  

Stránky sociálnych médií sa tak ťažko ignorujú, že 

milióny ľudí používajú aplikácie, aby im zabránili 

zabíjať čas na internete. Takže ak vám chýba 

sebakontrola, žiaden problém. Stačí si stiahnuť 

aplikáciu SelfControl. 

EN Článok 

"Závislosť na počítačoch: test, 

svojpomoc, liečba 

Televízna reportáž so svedectvami ľudí, ktorí boli 

závislí od chatovania a názory odborníkov. 

SK Video 

 

 

5.3 Testy 
 

Názov Obsah Jazyk Link 

Existujúce pomôcky 

BreakFree Cell Phone 

Addiction (Apple & Android) 

 

 

 

 

Aplikácia BreakFree vám pomôže sledovať a 

kontrolovať vaše návyky používania smartfónov a 

váš difitálny život. Pomôže vám skontrolovať vašu 

úroveň závislosti a odpojiť sa od vášho 

smartfónu, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo je 

dôležité.  

EN Aplikáci

a 

Vytvorené pomôcky 

https://www.helpguide.org/articles/addiction/smartphone-and-internet-addiction.htm
http://psychcentral.com/blog/archives/2015/12/27/nomophobia-smartphone-addiction-among-children/
https://friends-and-family-of-addicts.supportgroups.com/
http://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2013/07/23/204848805/distractions-in-the-digital-age-call-for-apps-to-block-sites
https://www.youtube.com/watch?v=NwfXJDULHpA
https://play.google.com/store/apps/details?id=mrigapps.andriod.breakfree.deux
https://play.google.com/store/apps/details?id=mrigapps.andriod.breakfree.deux
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Kvíz závislosti na písaní textov Vytvorte bezplatný register a vyskúšajte si svoju 

závislosť na písaní textov v tomto kvíze. Môžete 

využiť klasický alebo tímový režim.  

 

EN Webobá 

stránka 

On-line dotazník na vzýšenie 

povedomia o závislosti na 

písaní textov/SMS 

Zadajte tieto otázky do Metimetra a zistíte 

úroveň závislosti na vašom mobilnom telefóne. 

EN Webobá 

stránka

https://

www.dr

opbox.c

om/ho

me/TICS 

 

 

 

5.4 Iné pomôcky 
 

Názov Obsah Jazyk Link 

Existujúce pomôcky 

Blokovanie internet, aplikácií 

a internetových stránok 

Freedom je blokovanie aplikácií a internetových 

stránok, ktoré používa viac ako 350 000 ľudí, ktorí 

sa zamerali na zlepšenie prodiktivity. 

EN Aplikáci

a 

Technológia rodičov – zoznam 

aplikácií a iných dostupných 

nástrojov na blokovanie 

možností dospievajúcich 

mladých ľudí písať SMS alebo 

e-maily počas riadenia auta. 

(Bezpečné šoférovanie 

tínedžermi) 

Textové správy písané počas jazdy sú jednou z 

hlavných príčin dopravných nehôd. Existuje celá 

škála aplikácií pre smartfóny, ktoré pomáhajú 

znížiť zabávanie sa mladých ľudí počas jazdy a 

dosiahnuť bezpečnejšiu prepravu cestujúcich.  

EN Článok 

Vytvorené pomôcky 

 

Ak letíte, nepíšte SMS! 

Dokonca aj super hrdinovia môžu byť závislí od 

SMS,.... 

               

EN Webová 

stránka 

https://

www.dr

opbox.c

om/ho

me/TICS 

https://create.kahoot.it/#quiz/05dbb2bd-15c6-4ed3-abfe-24daa53c0757
https://create.kahoot.it/#quiz/05dbb2bd-15c6-4ed3-abfe-24daa53c0757
http://www.mentimeter.com/
http://www.mentimeter.com/
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://freedom.to/
https://freedom.to/
http://teensafedriving.bianj.org/parents-technology/
http://www.marvelkids.com/create-your-own-comic
http://www.marvelkids.com/create-your-own-comic
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
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Milovník telefónu… Zoznamovanie sa a odosielanie správ v rovnakom 

čase môže byť stresujúce. 

 

EN Vytvore

né v: 

Webová 

stránka 

https://

www.dr

opbox.c

om/ho

me/TICS 

Súbor pomôcok “Digitálni od 

narodenia”   

Pomôcky na zvýšenie povedomia o rizikách 

závislosti na informačných technológiách – 

sociálnych sieťach. 

EN https://

www.dr

opbox.c

om/ho

me/TICS 

Stolová hra “Husia záhrada” 

 

Stolová hra zameraná na IKT závislosti, konkrétne 

na písanie SMS. 

 

 

EN, FR, 

IT, PT, 

SK 

Hra 

 

 

 

 

 

 

 

http://ragegenerator.com/
http://ragegenerator.com/
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
https://www.dropbox.com/home/TICS
http://media.wix.com/ugd/4335e3_565b3eb06b2d475e95092f51e2c0e29c.docx?dn=O2%20TICS%20Tool%20%202%20ITG%20Jeu%20de%20l%27oie%20FR.docx
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6. Záver 
 

Tento súbor pomôcok má ambíciu byť živým súborom nástrojov na zvýšenie povedomia a výchovu 

mladých ľudí na využívanie IKT zodpovedným a uvedomelým spôsobom, na predchádzanie digitálnej 

závislosti a na boj proti už jestvujúcej závislosti.  Odporúčame každému lektorovi, učiteľovi a 

poradcovi, aby využívali tento súbor ako sociálno-pedagogickú podporu a motivovali mladých ľudí, 

aby sami zdieľali iné zdroje, ktoré slúžia na rovnaký účel. Hlavným zámerom pre dospelých užívateľov 

je vyvolať diskusiu, rozvíjať kritické myslenie a digitálne povedomie medzi “od narodenia digitálnymi 

mladými ľuďmi”. Na druhej strane, skúsenosti získané z tohto projektu ukazujú, že mladí užívatelia 

môžu byť prvými, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti so svojimi rovesníkmi z používania IKT nástrojov. 

Niektoré z nich sú zlé, iné sú pozitívne skúsenosti; ale nakoniec sú to skvelé príklady ako o nich 

upovedomiť iných.  

Každý zdroj má tendenciu byť nezávislým zdrojom  a tak môže byť použitý samostatne, na on-line 

platforme “zvýšenia povedomia” – http://www.ticsproject.com/digital-native-toolbox – alebo ako 

súčasť celku (workshop  šitý na mieru). 

Časy sa menia. Je načase prijať a využívať digitálne zdroje ako sociálno-pedagogickú podporu, a to 

nielen na motivovanie mladých ľudí na absolvovanie školy – prevenciu proti predčasnému ukončeniu 

školskej dochádzky – ale aj naučiť ich využívať tieto zdroje pozitívnym a zdravým spôsobom. Ako 

povedal Charles Darwin: “nie je to najsilnejší z druhov, ani najinteligentnejší, ktorý prežije. Ale ten, 

ktorý sa najlepšie prispôsobí zmene”.  

http://www.ticsproject.com/digital-native-toolbox

