IKT v sociálno výchovnom poradenstve v boji proti
predčasnému ukončeniu školskej dochádzky

Nenechajte si ujsť príležitosť dozvedieť sa viac o tejto
téme!
Ak máte pracovať s mladými ľuďmi, je potrebné, aby ste sa zaujímali o ich praktiky
a snažili sa pochopiť o čo ide. Projekt TICS sa zameriava na rozvoj účinných
metód určených pre odborných pracovníkov v oblasti vzdelávania, začleňovania,
sociálnych pracovníkov a všetkých tých, ktorých zaujímajú sociálne otázky,
predovšetkým predčasné ukončenie školskej dochádzky a sociálne vylúčenie.

Úvodné projektové stretnutie v Lisabone, 19. – 20. novembra 2015

Partneri budú pracovať na dvoch novátorských blokoch:
 pomôžu mladým ľuďom zistiť, že je možné využívať IKT a on-line siete aj
iným spôsobom, pričom môžu na monitore nájsť ľudí, ktorí sú ochotní ich
vypočuť a poradiť im.
 vyškolia odborných pracovníkov, ktorí sa stretnú s mladými ľuďmi v inom
prostredí a nielen "na ulici".

Sme na internete!
Viac informácií nájdete
na:
www.ticsproject.com

Partnerstvo TICS, zložené zo 7 organizácií pochádzajúcich zo 6
členských štátov EÚ, bolo prijaté zástupcami organizácie Instituto De
Soldadura E Qualidade v novembri 2015. Pilotný výbor riešil kľúčovú
rolu odborníkov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorí predčasne opustili
školu, ktorých ekonomická a sociálna situácia a pozícia na trhu práce
je neistá a úlohu ktorú títo odborníci môžu zohrať v prevencii,
Každý partner môže poskytnúť viac informácií o projekte TICS
intervencii a riešení dopadov predčasného ukončenia školskej
vo svojom národnom jazyku:
dochádzky. Pilotný výbor stanovil strategický plán spracovania
Instituto De Soldadura E
nasledovných plánovaných intelektuálnych produkcií projektu:
Institut Corse de Formation et
Qualidade (Portugalsko)  Praktiky a spotrebiteľské vnímanie mladých, od narodenia
Recherche
en
Travail
Social
(
www.isq.pt
digitálnych ľudí
Francúzsko)
 Súbor pomôcok "mladý digitál": súbor pomôcok na zvýšenie
http://ifrtscorse.eu/
povedomia mladých o rizikách závislostí od počítačov
Agentúra RRI, s.ro.
 Sociálno-výchovné využitie Informačných a komunikačných
(Slovensko) - www.2ri.sk
Civiform societa cooperativa
technológií
sociale (Taliansko)  Súbor pomôcok: "Počítačové poradenstvo- to je možné!":
ITG CONSEIL (Francúzsko) www.civiform.it
pomôcky na zvýšenie povedomia a ponuky na lepšie využitie IKT v
www.itg.fr
poradenstve pre mladých predčasných odídencov
Le Centre d'Information et
 Internetová stránka projektu a virtuálne spoločenstvo pre
https://www.facebo
Quarter Mediation
d'Education Populaire
dvojsmernú komunikáciu
(Holandsko)ok.com/ticsproject
(Belgicko) - www.ciep.be
 Súbor pedagogických pomôcok: IKT v sociálno-výchovnom
www.quartermediation.eu
poradenstve na boj proti predčasnému ukončeniu školskej
dochádzky
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