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Kariérová výchova a kariérové
poradenstvo pre stredné školy
... pre žiakov, pedagógov a odborných zamestnancov

Minulý školský rok preveril naše schopnosti po viacerých stránkach a v mnohom
zmenil náš pohľad na svet. „Zmena“ je práve to slovo, ktoré bolo, aj je v súvislosti
s našim školským systémom často skloňované. A to aj v oblasti kariérovej
výchovy a kariérového poradenstva na školách. Určite nepočujete prvýkrát
príslovie: „Daj človeku rybu a nakŕmiš ho na jeden deň. Nauč človeka chytať ryby
a nakŕmiš ho na celý život!“
Kariérová výchova by teda mala mať vo vzdelávacom systéme miesto, ktoré jej
patrí, a to už od materskej školy. Kariérny život je niečo, čo človeku zabezpečuje
naplnenie základných potrieb, poskytuje sebauplatnenie a životnú spokojnosť
iba za predpokladu, že sa o ňom dokáže kompetentne a samostatne rozhodovať
a reagovať na aktuálne potreby trhu práce. Žiak, ktorý žije s touto témou
od detstva považuje za samozrejmé, že bude sám plánovať a realizovať svoj
kariérny život. Úlohou kariérových poradcov, učiteľov a rodičov je zabezpečiť mu
vhodné podmienky na to, aby mohol postupne nadobúdať zručnosti, ktoré mu
v tom budú celý život pomáhať.
V duchu tejto filozofie by sme tiež radi prispeli svojim pôsobením. V tomto
školskom roku sme pre Vás naplánovali programy, vzdelávania a porady
zamerané na rozvoj kariérovej výchovy a kariérového poradenstva na Vašej
škole. Ich cieľom je zabezpečiť, aby mal každý žiak možnosť objaviť a primerane
rozvinúť svoj potenciál a nájsť si svoje miesto v tejto spoločnosti.

Kariérová výchova a kariérové poradenstvo
Kariérová
výchova
predstavuje
dlhodobú
systematickú
prípravu
žiakov k nadobúdaniu základných
kariérových zručností, ktoré im
pomôžu kompetentne sa rozhodovať
o svojom kariérovom smerovaní a
plánovať vlastnú kariéru. Kariérové
poradenstvo je odborná pomoc
žiakom v období ich profesionálneho
rozhodovania sa a ich systematickej
prípravy na vstup do sveta práce. Našim cieľom v oblasti kariérovej prípravy a
kariérového poradenstva je pristupovať ku každému žiakovi individuálne.
S ohľadom na jedinečnosť každého, poskytujeme pomocou overených
poradenských techník podporu v procese ďalšej profilácie žiakov takým
spôsobom, aby boli neskôr nielen plnohodnotne uplatniteľnými členmi na trhu
práce, ale zároveň aj vnímali vo svojej profesii naplnenie.

V rámci diagnostických aktivít Vám ponúkame:
diagnostiku kariérového profilu žiaka (intelektu, osobnosti, záujmov a
motivácie) – s cieľom posúdenia silných a slabých stránok žiaka a výstupom
pre vhodný výber vysokej školy/profesie/maturitných predmetov,
diagnostiku manažérskych predpokladov – pre žiakov, ktorí vážne
uvažujú o ďalšom štúdiu v odbore manažment,
diagnostiku predpokladov pre štúdium na rôznych typoch VŠ - pre žiakov, ktorí zvažujú štúdium na Akadémii policajného zboru, Akadémii
ozbrojených síl, v odbore psychológia alebo
na inej vysokej škole, ktorej prijímacie
konanie zahŕňa psychotesty. Žiak má touto
cestou možnosť si cvične vyskúšať, ako
psychotesty prebiehajú.
Diagnostiku je možné realizovať individuálne v zariadení CPPPaP Námestovo
alebo skupinovo v prostredí školy. Na diagnostiku nadväzuje pokračujúce
individuálne poradenstvo realizované formou rozhovoru so žiakom, ktoré môže
byť jednorazového alebo po dohode s klientom aj dlhodobého charakteru.

V rámci poradenských aktivít (individuálne poradenstvo) nás vyhľadajte v prípade:
nerozhodnosti o svojom ďalšom
smerovaní v štúdiu/profesii (aj
napriek absolvovaniu testov),
rozhodovania o zmene študijného
zamerania/profesie,
záujmu o prípravu na prijímací
pohovor,
záujmu o tréning zručností potrebných pre úspech na trhu práce,
záujmu o maximalizovanie svojho osobnostného a profesijného potenciálu.
Poradenstvo prebieha formou rozhovoru v CPPPaP Námestovo, vždy
prispôsobené potrebám žiaka. Môže byť doplnené ďalšími technikami
zameranými na hlbšie sebapoznanie žiaka.

V rámci skupinových aktivít Vám ponúkame:
Výcvikovú skupinu pre žiakov 3. a 4. ročníka zameranú na sebapoznanie v
rámci skupiny, poznanie svojej skupinovej roly a silných stránok, ako aj
nácvik skupinového a individuálneho pracovného pohovoru a praktických
informácií spojených s trhom práce. Získané informácie môžu byť užitočné
najmä pre žiakov stredných odborných škôl, ktorí majú po ukončení štúdia
záujem úspešne sa uplatniť na trhu práce.

AKTIVITY PRE KARIÉROVÝCH PORADCOV
Tréning zručností kariérových poradcov
Ako zástupcovia pozície kariérových poradcov na školách budete často čeliť
nečakaným výzvam, v ktorých bude od Vás nadriadený, kolegovia a rodičia
očakávať, že ich zvládnete. Tréning zručností kariérových poradcov je vhodný
pre tých, ktorí by radi získali nástroje a podporu
k výkonu svojej práce.
Stretnutia budú vedené zážitkovou formou s cieľom nadobudnúť nielen
teoretické vedomosti, ale aj konkrétne zručnosti tzv. soft skills (komunikačné
zručnosti, schopnosť reflexie, aktívne počúvanie a pod.) využiteľné v praxi
pri jednaní so žiakmi, rodičmi a kolegami.

Informácie a dôležité termíny
O odbornú starostlivosť môže požiadať zákonný zástupca žiaka, telefonicky
alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky (nájdete na www.cpppapno.sk)
v priebehu celého školského roka. Žiadosti vybavujeme priebežne podľa
časových možností a personálnych kapacít. Preferujeme osobnú formu
kontaktu v našom zariadení, no v prípade požiadaviek vieme zabezpečiť aj
dištančnú formu odbornej starostlivosti.
Žiadosti o realizáciu skupinových aktivít si môžete stiahnuť na našom webe,
prípadne sa môžete prihlásiť aj prostredníctvom online formulára. Termín
podávania žiadostí
v písomnej forme (posielať na adresu CPPPP Námestovo
prípadne mailom: cpppapno@cpppapno.sk) a tiež v online forme je
do 30.09.2021.
Porada pre kariérových poradcov: 14.09.2021 v čase 09,00 – 11,00
Ďalšie porady budú naplánované operatívne počas školského roku 2021/2022
a budú oznamované v dostatočnom predstihu.
Prevádzková doba:
Pondelok, utorok, štvrtok:
Streda:
Piatok:

8,00 hod - 15,30 hod.
8,00 hod - 17,00 hod.
8,00 hod - 14,00 hod.

Kontakt
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Námestie A. Bernoláka 378/7, 029 01 Námestovo, IČO: 37976699
Mgr. M. Beľáková, t.č. 0948 122 197, mail: michaela.belakova@cpppapno.sk
Mgr. L. Kurťáková, t.č. 0948 994 616, mail: lenka.kurtakova@cpppapno.sk
web: www.cpppapno.sk/Kariérové-Poradenstvo/

Chceme byť zariadením, ktoré
každému dieťaťu ukáže, že je
jedinečná osobnosť. Pozýva
k spolupráci všetkých, ktorí sú a
môžu byt dôležití pre jeho
komplexný rozvoj, aby jeho
jedinečnosť spoznali a podporili.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu v školskom roku 2021/2022
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