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

METODICKÝ POKYN PRE MULTIPLIKÁTOROV COMDI

Odpovede na otázky odborníkov z poradenskej praxe

1. Upozorňujeme, že v rámci realizácie NP sa budú prioritne testovať žiaci so ŠVVP.
2. Ak sa prihlási na vzdelávanie COMDI výchovný poradca a ešte jeden pedagóg/psychológ
z tej istej školy:
dvaja výchovní poradcovia zo základnej školy
-

je možné, aby sa na vzdelávanie COMDI prihlásili aj dvaja výchovní poradcovia z jednej
školy (napriek tomu, že jeden je výchovný poradca a druhý je pedagóg bez funkcie
výchovného poradcu).
V tomto prípade je dôležité, aby sa obaja zaregistrovali na stránke VÚDPaPu a vyplnili
formulár ako výchovní poradcovia, t.j. budú figurovať v našej cieľovej skupine výchovných
poradcov.
Tiež je potrebné túto informáciu oznámiť našim kolegom z Projektového centra v Leviciach
(pclevice@vudpap-projekt.sk).

-

vzdelávací balíček COMDI* obdrží druhý výchovný poradca z najbližšieho CPPPaP/CŠPP
(podľa regionálnej príslušnosti), podľa pokynu prideľovania vzdelávacích balíčkov RCV pre
novozazmluvnené školy, ktorý išiel elektronicky riaditeľom CPPPaP/CŠPP 10. júna 2014.
Upozornenie: Každý zaregistrovaný výchovný poradca obdrží vzdelávací balíček
nielen od spoločnosti RCV (COMDI), ale aj od spoločnosti DAPS a RAABE.
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výchovný poradca a psychológ zo školy
-

samozrejme je možné, aby sa na vzdelávanie COMDI prihlásil aj psychológ pôsobiaci
v škole spoločne s výchovným poradcom z jednej školy. V tomto prípade však bude
figurovať v našej cieľovej skupine výchovných poradcov (cieľová skupina odborných
zamestnancov – psychológov je tvorená odbornými zamestnancami zariadení
CPPPaP/CŠPP).
V tomto prípade je dôležité, aby sa psychológ pôsobiaci na škole zaregistroval na stránke
VÚDPaPu a vyplnili formulár ako výchovný poradca, t.j. bude figurovať v našej cieľovej
skupine výchovných poradcov.
Túto informáciu treba oznámiť našim kolegom z Projektového centra v Leviciach
(pclevice@vudpap-projekt.sk).
Druhý výchovný poradca dostane vzdelávací balíček COMDI* z najbližšieho CPPPaP
(podľa regionálnej príslušnosti), podľa pokynu prideľovania vzdelávacích balíčkov RCV pre
novozazmluvnené školy, ktorý išiel elektronicky riaditeľom CPPPaP/CŠPP 10. júna 2014.

Upozornenie: Každý zaregistrovaný výchovný poradca (ďalší pedagóg, psychológ,
špeciálny pedagóg poverený riaditeľom ZŠ výchovným, resp kariérovým poradenstvom)
zo zazmluvnenej základnej školy obdrží vzdelávací balíček nielen od spoločnosti RCV
(COMDI), ale aj od spoločnosti DAPS a RAABE.
3. Ak má záujem o vzdelávanie v programe COMDI výchovný poradca zo školy, ktorá nemá
s VÚDPaP podpísanú zmluvu o spolupráci v NP:
-

Kontaktujte Projektové centrum v Leviciach (pclevice@vudpap-projekt.sk), ktoré
zabezpečuje zazmluvnenie základných škôl s VÚDPaP-om.

4. Ak došlo k zmene výchovného poradcu, kontaktujte, prosím, Projektové centrum v Leviciach
(pclevice@vudpap-projekt.sk), pretože táto zmena sa týka aj zmluvy o spolupráci na projekte (s
VÚDPaPom), kde sa uvádza kontakt na konkrétneho výchovného poradcu.
-

Ak výchovný poradca absolvoval 1. blok vzdelávania v programe COMDI a odišiel zo
školy, nový výchovný poradca sa musí vyškoliť v 1. bloku vzdelávania v programe COMDI.

-

Ak je v tomto okrese už ukončený 1. blok vzdelávania v programe COMDI, vyškolí sa
výchovný poradca v okrese, kde ešte prebieha vzdelávanie. Prosíme o vzájomnú
komunikáciu a spoluprácu medzi multiplikátormi.

INFORMÁCIE: V prípade akýchkoľvek ďaľších otázok sa na nás kedykoľvek obráťte na
adrese: martina.slovikova@vudpap-projekt.sk a ivana.tormova@vudpap-projekt.sk
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