IKT v sociálno-výchovnom poradenstve
na boj proti predčasnému ukončeniu
školskej dochádzky
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Vzdelávacia aktivita
Súbor pomôcok "Mladý digitál"
Súbor pomôcok "Digitálne poradenstvo,
je to možné !"

Sme na internete!

Viac informáciií
nájdete na

www.ticsproject.com

Vzdelávacia aktivita - od 19. do 22. septembra - Portugalsko
Táto päťdňová mobilita mala formu vzdelávacej aktivity určenej pre pracovníkov
partnerských organizácií, ktorí majú v popise práce poradenstvo/orientáciu/
poradenstvo/vzdelávanie určené pre mladých ľudí.
Portugalský partner ISQ zorganizoval akciu na posilnenie kapacít lektorov pre
účastníkov z Portugalska, Francúzska, Talianska, Holandska a Slovenska.

POČÍTAČOVÉ CHATOVANIE
HRY

SOCIÁLNE
SIETE

“Príležitosť stretnúť sa s kolegami z rôznych krajín a vymeniť si skúsenosti“.
“Nové pedagogické pomôcky, nové prístupy”.
“Páčila sa nám každá aktivita , pretože bola pre nás všetkých nová a obohacujúca ".
“Veľmi zaujímavé a plodné výmeny medzi účastníkmi”.

Vzdelávanie dokončiť súbor pomôcok "Mladý digitál": mnoho rozličných
pomôcok, včítane videí, komiksov, spoločenských hier, testov a kvízu. Zámerom týchto
nástrojov je zvýšiť povedomie mladých ľudí v problematike digitálnej závislosti.
Okrem toho, partneri prebrali aj súbor pomôcok určených výlučne pre odborných
pracovníkov - "Digitálne poradenstvo, je to možné !" Lektori sa podelili o viaceré
metódy, ktoré umožnia lepšie využívanie IKT v poradenstve pre mladých ľudí:
kombinovanie IKT, učenia sa, motivácie a pedagogiky.
Počas tejto vzdelávacej aktivity vystúpila aj pani Eduarda Ferreira, výskumníčka Fakulte
sociálnych a humánnych vied CICS.NOVA a na Univerzite Nova
v Lisabone, ktorá sa podelila o výsledky svojej práce týkajúcej
sa využívania digitálnych pomôcok v škole: “Mind the Gap”.
Táto výskumníčka potvrdila, že «formálne učenie sa môže
profitovať zo záujmu a nadšenia mladých ľudí pre kontext
neformálneho učenia sa, ktoré môže zaplniť medzeru medzi
formálnym vzdelávaním a bežnými postupmi využívania
digitálnych pomôcok». Projekt TICs je na dobrej ceste v boji
proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky!

Nadnárodné stretnutia
Štvrté nadnárodné stretnutie sa bude konať v Cividale
del Friuli, v Taliansku, v dňoch 12. a 13. januára 2017.
Taliansky partner Civiform bude hostiteľom konzorcia
projektu TICS.

Workshopy
Virtuálne a osobné workshopy sa budú realizovať v každej
partnerskej krajine od septembra 2016 do februára 2017 podľa
potrieb a reálnej skutočnosti v každom regióne. Minimálne
15 mladých ľudí a 2 lektori sa zapoja do workshopov v každej
krajine partnerstva. Každý mladý človek zúčastňujúci sa overenia
si vyberie počas workshopu jednu z dvoch aktivít: « Papieriky »
alebo « Schránka nápadov» na platforme http://
ticsproject.eu/. Nenechajte si ujsť výsledky!

Čo nás čaká

Vedúci partner projektu
Institut Corse de Formation et Recherche en Travail Social ( France)
http://ifrtscorse.eu/

Každý partner vám môže poskytnúť viac informácií o projekte
TICS:
Civiform societa cooperativa sociale (Taliansko) www.civiform.it

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

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
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