Dostupnosť prostredníctvom
internetu

Využiteľnosť/funkcionalita

Verejne dostupný priestor

Pre odborníkov

Krátky opis
Dostupnosť prostredníctvom internetu www.komposyt.sk. Poskytuje
aktuálne informácie o aktivitách realizovaných v rámci NP, zabezpečuje
publicitu národného projektu, zdieľa odborné príspevky a aktuálnu
legislatívu z oblasti poradenstva.
V spolupráci s expertnými tímami prebieha dopĺňanie a revízia
odborného obsahu vo verejnej časti digitálneho nástroja KomposyT.
Odborné príspevky sú primárne členené podľa cieľových skupín
národného projektu (psychologia, špeciálna pedagogika, výchovné
poradenstvo) a prierezových tém ako napr. práca so žiakmi so ŠVVP,
kariérové poradenstvo, aktuálna legislatíva a informácie o trhu práce.

Pre rodičov

Popularizačné príspevky, ktorých úlohou je poskytnúť rodičom
informácie o trhu práce a dostupnosti poradenských služieb v SR.

Pre žiakov

Žiaci môžu získať základné informácie o trhu práce a informácie, ktoré
môžu mladým ľuďom pomôcť pri výbere školy, prip. pri voľbe budúceho
povolania.

Vnútorný priestor len pre
užívateľov (odborných
zamestnancov, pedagógov
a zamestnancov VÚDPaP)

Diagnostika

Informačný systém KomposyT ako jeden z hlavných produktov NP má
za sebou prvý polrok používania v praxi. Po ukončení kustomizácie
elektronického prostredia Pomôcky pre riadenie komplexného
poradenského systému (KomposyT) a pilotnom testovaní funkcionalít
prebehlo spustenie ostrej verzie začiatkom marca 2015. Do IS má
prístup 1 900 odborných a pedagogických zamestnancov v systéme
výchovného poradenstva a prevencie (300 psychológov, 300
špeciálnych pedagógov a 1 300 výchovných poradcov v ZŠ).
Prostredníctvom diagnostického rozhrania bolo doteraz otestovaných
viac ako 10 000 žiakov a vyhodnotených viac ako 30 000 testov
a dotazníkov. Podpísaný Informovaný súhlas rodičov
s diagnostikovaním svojho dieťaťa prostredníctvom KomposyT-u
odovzdalo vyše 13 000 rodičov. Prostredníctvom Komposytu je v online
verzii sprístupnených 29 diagnostických nástrojov (plánovaných je 37
testov) pre zamestnancom VPaP. Informačný systém KomposyT ponúka
diagnostické aj poradenské metodiky. Prostredníctvom digitálneho
zberu dát je možné realizovať celoslovenské zbery. V spolupráci so
školskými zariadeniami VPaP (CPPPaP, CŠPP) dokáže VÚDPaP (a pilotne
aj odskúšal) zbierať dáta, ktoré slúžia na štandardizáciu metodík.
V súčasnosti sa v praxi stále používajú staré normy, ktoré už
nezohľadňujú momentálny stav. Testy sú vo väčšine dodávané
súkromnými spoločnosťami, ktoré nemajú možnosť realizovať
reprezentatívne zbery a tak sú odborní zamestnanci v záverečných
správach z vyšetrení nútení spoliehať sa neaktuálne normy diagnostík.
Taktiež je možné prostredníctvom diagnostického rozhrania zbierať
dáta pre epidemiologické štúdie, depistážne analýzy a štúdie na základe
priamych zadaní od MŠVVaŠ SR.
Informačný systém má integrovanú funkciu, ktorá zamedzuje vzniku
duplicítných klientov a žiakov v systéme (súčasne môžu s jedným a tým
istým žiakom pracovať viacerí odborníci).

Vzdelávanie/E-learning

V rámci e-learnigového rozhrania Komposytu boli dopracovávané
a aktualizované vzdelávacie programy a metodické materiály k
diagnostickým metódam. Odborní a pedagogický zamestnanci majú
prístup ku zdigitalizovaným príručkám, šablónam a testovým hárkom,
apod. V rámci vzdelávania sú zaznamenané aj odborné výstupy, ktoré
vznikli počas trvania projektu (ovládanie KompoysTu, procesy
štandardizácie, záznamy z konferencii, práca s metodikami) a sú takto
dostupné aj pre nových pracovníkov v systéme VPaP.

Plánovač

Plánovač je digitalizovaná forma osobného kalendára. Jeho najväčšia
využiteľnosť je pri organizovaní vzdelávacích aktivít. Každý užívateľ má
možnosť si prostredníctvom plánovača organizovať pracovný čas a robiť
mesačné, ročné súhrny. V plánovači sú integrované automatické
procesy, ktoré uľahčujú organizovanie podujatí (vytváranie a
odosielanie pozvánok, vytváranie prezenčných listín, správovanie
účastníkov podujatí, komunikácia s externými dodávateľmi apod.).

Dokumenty

Prostredníctvom tohto rozhrania je možné s užívateľmi IS rýchlym
a efektívnym spôsobom zdieľať rôzne typy dokumentov, metodík,
oficiálnych tlačív, manuálov a návodov. Tiež slúži ako priestor v rámci,
ktorého sú zverejnené niektoré výstupy národného projektu a vytvárajú
tak digitálnu knižnicu.

Štatistika

Rozhranie slúži na sledovanie kvantitatívnych ukazovateľov IS (počet
užívateľov a licencií, počty klientov a žiakov, možnosť vytvárať
kontingenčné tabuľky apod).

Organizácie

Interaktívna sieť škôl a školských zariadení VPaP. Prostredníctvom IS sú
dostupné základné informácie a kontaktné informácie o všetkých
zariadeniach v rámci primárneho vzdelávania.

Zamestnanci

Interaktívna sieť zamestnancov škôl a školských zariadení VPaP.

Napíšte nám

Formulár na posielanie spätnej väzby a možnosti vyjadrovať sa
k jednotlivým funkcionalitám IS.

