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V Bratislave 26.09.2014

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí
Národný projekt VÚDPaP
Kód ITMS projektu: 26130230025

METODICKÝ POKYN PRE MULTIPLIKÁTOROV COMDI

Pokyny k vzdelávaniu odborných a pedagogických zamestnancov
systému VPaP/frekventantov v počítačovom programe COMDI

1. Pre zjednodušenie Vášho lektorovania frekventantov o používaní programu COMDI (1. blok
– „práca s počítačom“) bolo vytvorené jedno univerzálne prihlasovacie meno a heslo, pod
ktorým sa môžu do systému na konkrétnom vzdelávaní prihlásiť všetci účastníci/frekventanti
naraz.
Prihlasovacie meno: user_1sk
Heslo: Kq4Mae
Po prihlásení do programu COMDI pod univerzálnym heslom si budete môcť vybrať z 2 možností
z ponuky:
Krátky ukážkový test – náhľad ako celý proces prebieha (t.j. všetky kroky v skratke, cca 5 min.
verzia)
Modul A cvičná verzia – slúži na zaúčanie, odskúšanie si testovania, nie je z nej vyhodnotenie

Pozn.: doterajšie cvičné prístupy a heslá boli deaktivované. S uvedenými údajmi (prihlasovacie
meno a heslo) pracujte na školení.
2. Lektorovanie odborných a pedagogických zamestnancov systému VPaP (t.j. frekventantov) je
naplánované na 2 x 7 hodín, t.j. dve stretnutia po 7 hodín pre každú skupinu frekventantov.


Prvý blok vzdelávania (t.j. prvých 7 hodín) má byť odlektorovaný do konca októbra 2014.
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V prípade, že ste už absolvovali 4-hodinové školenie frekventantov, doplníte 1. blok 3hodinovým školením a preberiete ďalšie kapitoly Metodickej príručky COMDI, modul A
(vzorová pozvánka s programom je v prílohe).
 Druhý blok vzdelávania (druhé 7-hodinové stretnutie) sa bude venovať "interpretácii" –
8. kapitole: Interpretácia výstupov interpretátorom v metodickej príručke COMDI (vzorová
pozvánka je v prílohe).
So psychológmi a špeciálnymi pedagógmi treba prebrať aj 9. kapitolu príručky: Práca
poradcu so žiakom (klientom). Interpretácia a individuálna práca s klientom je totiž
v CPPPaP/CŠPP súčasťou psychologickej činnosti (systém EvuPP).
Dĺžka školenia výchovných poradcov môže byť kratšia, ako je uvedená v pozvánke a v
prezenčnej listine (ak sú spolu v jednej vzdelávacej skupine so psychológmi a špeciálnymi
pedagógmi).
Druhý blok vzdelávania v programe COMDI je možné realizovať v priestoroch CPPPaP.
Upozornenie: V prílohe vám zasielame zoznam učební IKT, ktoré môžete využívať na
vzdelávacie aktivity COMDI – prioritne 1.blok. V prípade problémov s učebňou IKT nás,
prosím, kontaktujte mailom: zuzana.martinovicova@vudpap-projekt.sk
Odporučený počet frekventantov v jednej skupine je min. 15 až max. 20 frekventantov.
RO zneoprávňuje vzdelávanie skupín menších ako 15 ľudí!
3. Termín rezervácie UčKV/Pc učebne v škole dohodne multiplikátor telefonicky alebo emailom s riaditeľom školy (tlačivo časového harmonogramu slúži ako informácia pre riaditeľa
školy, kedy má poskytnúť UčKV multiplikátorovi na lektorovanie).
V prípade, že sa vzdelávacie podujatie COMDI bude realizovať v iných učebniach IKT,
multiplikátor dohodne harmonogram prenájmu učební IKT s prenajímateľom.
O plánovanom vzdelávaní je nutné informovať manažment NP – Pozvánku na podujatie
zašlite elektronicky minimálne 12 dní pred realizáciou vzdelávacieho podujatia COMDI na
adresy: marcela.glasova@vudpap-projekt.sk a alena.kopanyiova@gmail.com, príslušnému
krajskému manažérovi Pc a jeho zástupcovi (viď Usmernenie_postupnosť krokov
multiplikátora v prílohe).
Pozn.: Podmienkou oprávnenosti výdavkov za vzdelávacie aktivity (cestovné náhrady, honorár
pre lektorov, prenájom priestorov ai.) je dodanie podpísaných prezenčných listín
zo vzdelávania do Projektovej kancelárie v Bratislave.
Upozornenie: Multiplikátor COMDI naskenuje Prezenčnú listinu z realizovaného
vzdelávacieho podujatia a e-mailom zašle manažérovi príslušného Projektového centra (v
kraji, kde sa aktivita realizovala). Manažér Pc takto zbiera a kontroluje prezenčné listiny
s pozvánkami od všetkých lektorov vo svojom kraji a mesačne vyhodnocuje proces
vzdelávania (vedie si evidenciu v Exceli).
Povinnosťou multiplikátora COMDI je poslať originály Pozvánok a Prezenčných listín
DOPORUČENE poštovou korešpondenciou ihneď po konaní vzdelávacej aktivity na
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“
Národný projekt, ITMS 26 130 230 025
VÚDPaP, Cyprichova 42, 831 05, Bratislava, e-mail vudpap@vudpap.sk
Projektová kancelária, Rostovská č. 22, 831 06 Bratislava, www.vudpap-projekt.sk

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

adresu Ing. Marcela Glasová, manažérka monitoringu, Projektová kanceláriá, Rostovská
22, 831 05 v Bratislave.
4. Všetci frekventanti (1900) získajú ostré heslá na používanie programu COMDI po
zaregistrovaní sa na priložených linkoch.
Upozornenie: Získanie ostrých prístupov COMDI ešte neoprávňuje užívateľov k použitiu
programu. Každý užívateľ programu COMDI musí najskôr absolvovať predpísané
školenie, až potom môže využívať program COMDI v poradenskej praxi!
Registrácia:
Výchovný poradca (ZŠ):
https://docs.google.com/forms/d/1vvzbAZX7TBUn1VnahZ9v5r8EaFnnxeraemGzfU8Azic/vie
wform.
Psychológ/špeciálny pedagóg (CPPPaP/CŠPP):
https://docs.google.com/forms/d/1ooEyOi0b7mZ4p2G0uE1CdAm5RjHRBlQ2o42zZLV_mEM
/viewform?usp=send_form
Pozn.: Multiplikátori dostali pridelené ostré heslá na školení.
Upozornenie: Hodnotiteľom sa posielajú výstupy len z ostrého testovania žiakov.
Upozornenie: Testovač získa výsledky počítačovej diagnostiky študijno-profesijných
predpokladov žiaka (malé alebo veľké vysvedčenie) iba z ostrých testov !
5. „Malé vysvedčenie“ dostane od hodnotiteľa výchovný poradca (analýza záujmov žiaka
a odporúčané odbory štúdia na SŠ), „Veľké vysvedčenie“ obdrží psychológ (kompletná analýza
diagnostiky, vrátane psychodiagnostického vyšetrenia).
Pozn.: Odporúčame, aby výchovný poradca informoval všetkých svojich testovaných
žiakov so ŠVVP s výsledkami „Malého vysvedčenia“. Problémových žiakov odporučí na
konzultáciu so psychológom/Interpretátorom COMDI, ktorý žiaka/rodiča podrobnejšie
informuje o možnostiach študijno-profesijnej orientácie žiaka so ŠVVP.
Upozornenie: V prvej fáze testovania COMDI sa testujú iba identifikovaní žiaci so ŠVVP!
Až po ukončení fáz testovania, hodnotenia a interpretácie výsledkov testu COMDI pre
žiakov so ŠVVP, môžu výchovní poradcovia testovať ďalších žiakov ZŠ!
6. Odporúčame vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi multiplikátormi pri
organizovaní vzdelávania (napr. vytváranie spoločných skupín frekventantov z rôznych okresov
minimálne 15-členných).
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Ďalej odporúčame vzájomnú komunikáciu a intenzívnu spoluprácu medzi multiplikátorom –
testovačom – hodnotiteľom - interpretátorom pri využívaní COMDI.
7. Odporučenie: Na stránke www.comdi.sk nájdete učebné a podporné zdroje k programu
COMDI (napr. e-learning, príklady z praxe, video nahrávky, odpovede na najčastejšie kladené
otázky, či overenie PC na testovanie) .
8. Upozornenie: V každej CPPPaP by mal byť presonálne zastúpený jeden multiplikátor, jeden
hodnotiteľ a jeden interpretátor testu COMDI, ak to personálne kapacity dovoľujú.Ak poradňa
nedisponuje požadovaným počtom odborníkov, môže si poradňa nájsť na požadovanú činnosť
externého odborníka na Dohodu o vykonaní práce, podpísanú s VÚDPaP.
VÝZVA: Aktuálne sa môže z každej CPPPaP vyškoliť jeden psychológ za hodnotiteľa výstupov
COMDI. CPPPaP tak bude môcť vykazovať klientov COMDI ako svojich klientov (cez EvuPP), a
to aj po skončení Národného projektu VÚDPaP.
Záujemcovia interní a externí odborníci sa musia obratom prihlásiť na emailové adresy:
martina.slovikova@vudpap-projekt.sk a ivana.tormova@vudpap-projekt.sk, najneskôr do 3.októbra
2014.
Upozornenie: V zmysle zákona o psychologickej činnosti môže byť hodnotiteľom len psychológ!

Odporúčanie pre testovanie žiakov so ŠVVP

9. Upozornenie: V prvej fáze testovania COMDI využite prioritne pre žiakov so ŠVVP!
Naplánujte si vhodný termín testovania, ideálne dopoludia, nakoľko dĺžka testovania je
min. 2 hod.
Skupinu (počet žiakov, druh ŠVVP) testovaných žiakov si vytvorte tak, aby ste boli
schopní riadiť proces testovania všetkých testovaných žiakov so ŠVVP.
Prispôsobte priebeh testovania individuálnym predpokladom žiaka. Program umožňuje pauzy
medzi jednotlivými testovými modulmi na potreby a psychohygienu.
Venujte sa deťom individuálne, ak je to potrebné, môžete žiakovi čítať inštrukcie.
Odborní zamestnanci zo zariadení CPPPaP/CŠPP sú vyškolení na prácu s programom COMDI,
môžu pomôcť na základe vzájomnej dohody výchovným poradcom pri testovaní žiakov, resp.
supervidovať tento proces.
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Ideálne je diagnostikovať žiaka so ŠVVP programom COMDI v jeden deň.
Upozornenie: V prípade, že jeden, alebo viac žiakov zo skupiny test nedokončí, nezabudnite si
predĺžiť dobu testovania (o ďalších 24 hod.)!
Pozn.: Ak by ste si čas testovania nepredĺžili, testovacie dáta by sa neuložili.
Ak testovač testuje v skupine viac žiakov naraz, skupina odchádza k hodnotiteľovi až potom,
keď dokončia testovanie všetci žiaci v skupine. V prípade, že nedokončia všetci žiaci testovanie
v jeden deň (napr. pre chorobu), treba meno chýbajúceho žiaka /-ov odstrániť, aby neblokoval
odoslanie skupiny hodnotiteľovi a získanie výsledkov testovania. Chýbajúceho žiaka treba
otestovať osobitne.
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