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Kariérová výchova a kariérové
poradenstvo pre základné 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 intelektu, osobnosti, záujmov a motivácie zameranú na:
identifikáciu kariérového profilu pred výberom SŠ pre žiakov 8. a 9.
ročníka ZŠ,
posúdenie predpokladov pre štúdium na 8-ročných gymnáziách,
posúdenie predpokladov pre štúdium na bilingválnych gymnáziách,
posúdenie silných a slabých stránok – vhodná pre tých, ktorí chcú poznať
svoje silné a slabé stránky, aby mali možnosť ich do budúcna
rozvíjať/formovať, poprípade získali informácie hodnotné pre cielený výber
budúcej profesie.

Diagnostiku je možné realizovať individuálne v zariadení CPPPaP Námestovo
alebo skupinovo v prostredí školy. Na diagnostiku nadväzuje pokračujúce
individuálne poradenstvo so žiakmi a ich rodičmi.
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V rámci poradenských aktivít Vám ponúkame najmä
poradenstvo zamerané na:
výber ďalšieho študijného smerovania, v prípade nerozhodnosti,
tréning zručností potrebných pre úspech na trhu práce,
maximalizovanie svojho osobnostného a profesijného potenciálu.
Individuálne poradenstvo je možné absolvovať osobne v CPPPaP Námestovo,
alebo po dohode ONLINE formou prostredníctvom videohovoru (aplikácie
Zoom, MS Teams, atď.).

SKUPINOVÉ PROGRAMY
Kontinuálna príprava na výber vhodnej strednej školy a
profesie
Ide o dlhodobý program, ktorý je vhodný
pre žiakov základných škôl, ktorí budú v
budúcnosti čeliť rozhodovaniu o svojom
ďalšom profesijnom smerovaní.
Po dohode so školským kariérovým
poradcom je možné prispôsobiť dĺžku
trvania programu potrebám jednotlivých
tried. Program v jednotlivých ročníkoch
na seba nadväzuje, preto odporúčame
zvoliť si jeden z nasledujúcich modulov:

Kariérová príprava pre 1-4. ročník
Cieľom programu je oboznámenie sa so svetom práce a orientácia v jednotlivých
povolaniach s prihliadnutím na potrebné vzdelanie, osobnostné, či záujmové
nastavenie. Cieľom je taktiež budovanie zodpovednosti a motivácie
ku vzdelávaniu.
Zážitkovou formou sa počas troch stretnutí v priebehu jedného ročníka
zameriame na predstavenie aktuálnych
povolaní a trhu práce, rozšírime povedomie
o nich a prepojíme ich so záujmami,
osobnosťou
a
schopnosťami
žiakov.
Program nie je zameraný na úzku profesijnú
profiláciu žiakov, ale na oboznámenie sa
so svetom práce.
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Kariérová príprava pre 6-9. ročník
Kontinuálna príprava na výber vhodnej profesie sa pre 6-9. ročník realizuje
s triednou skupinou počas celého školského roka vo forme troch skupinových
stretnutí (3x2 vyučovacie hodiny).
Priebeh programu pozostáva zo skupinovej diagnostiky a série zážitkových
aktivít (viac informácií nájdete pri jednotlivých ročníkoch nižšie).
Včasnou identifikáciou zručností, schopností a vlastností možno prispievať
k optimálnemu vývinu mládeže, zvýšeniu motivácie pre štúdium na strednej
škole a zosúlaďovanie profesionálneho
správania sa jednotlivcov s potrebami
trhu práce.
Cieľom programu je oboznámiť žiakov
so svetom práce, formovať reálne
predstavy žiakov o možnostiach ďalšieho
štúdia vzhľadom na ich individuálne
schopnosti, osobnostné charakteristiky a
záujmy a taktiež tréning tzv. „soft skills“.

Priebeh programu:
6. ročník: Žiaci absolvujú posúdenie úrovne rozumových schopností. Cieľom
testovania je poznať aktuálnu úroveň mentálnych schopností, na ktorých je
možné, do času voľby ďalšieho štúdia, pracovať v zmysle ich rozvoja.
Následné zážitkové aktivity sú zamerané najmä na oboznamovanie žiakov
so svetom práce, na zvyšovanie motivácie k učeniu (práce na sebe),
na získavanie informácií a ich následné využívanie k priblíženiu sa k cieľu.
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7. ročník: Diagnostika žiakov siedmeho
ročníka je zacielená na ich osobnostné
vlastnosti a charakteristiky, ich individuálne
kvality a na typ osobnosti vo vzťahu
k preferovanej profesii.
Práca skupiny na stretnutiach sa ďalej
zameriava najmä na poznanie seba
samého, prepájanie sveta práce s charakteristikami osobnosti, poznanie možnosti rozvoja svojich kvalít a ich efektívne
využívanie v živote a podobne.
8. ročník: Zážitkové aktivity pre žiakov 8. ročníka sú zamerané na poznanie
záujmov žiakov a hodnotovej orientácie vo vzťahu k charakteristikám
jednotlivých druhov profesií, ale tiež na poznanie rizík a hľadanie zdrojov
zvládania či na hlbšie prepájanie jednotlivých faktorov (osobnosť, schopnosti,
záujmy, hodnoty) do jedného celku.
V druhom polroku 8. ročníka je realizovaná identifikácia kariérového profilu
žiaka s následnou spätnou väzbou o výsledkoch s odporúčaním ďalšieho študijného zamerania, za účasti žiaka a jeho
zákonného
zástupcu.
Komplexná
diagnostika žiakov v 8. ročníku je
zameraná
na
viacero
oblastí
–
preferované
záujmy,
schopnosti,
zručnosti a osobnostné charakteristiky.
9. ročník: Po interpretácii výsledkov a pred samotným výberom vhodnej
strednej školy, sa triedna skupina stretne opäť za účelom preskúmania ponuky
jednotlivých stredných škôl a posúdenia vhodnosti štúdia.
Po tom, ako žiaci urobia rozhodnutie a vyberú si strednú školu, sa práca triednej
skupiny zameriava na spokojnosť žiakov s výberom a identifikáciu zdrojov, ktoré
im pomáhali v rozhodovaní.
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Kariérová príprava pre 8. ročník
Cieľom programu je užšia kariérová profilácia žiakov s dôrazom na výber
vhodnej strednej školy - najbližší krok k výberu vhodnej budúcej profesie. Počas
troch stretnutí v priebehu roka budú mať žiaci možnosť zistiť viac o svojej
osobnosti, záujmoch, či motivácií skrytej za inklinovaním k určitému
profesijnému zameraniu. Program je zakončený diagnostikou intelektu,
osobnosti a záujmov žiakov s cieľom vhodne smerovať ďalšie štúdium
na strednej škole.
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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.

Kariérová výchova na našej škole
Výcviková skupina pre učiteľov a kariérových poradcov, ktorej cieľom je vytvoriť
vlastný kontinuálny kariérový program vo vlastnej škole s využitím všetkých
predmetov v rámci rozvrhu, začlenením triednických hodín počas roka
orientovaných na tému kariérovej výchovy. Počas stretnutí preberieme témy,
ako je vhodné aplikovať kariérovú výchovu nenásilne do vzdelávacieho
programu a do hodnôt školy, ako komunikovať s triednymi učiteľmi, aby
dokázali sami viesť triedu v kariérovej výchove. Výstupom pre každého žiaka by
malo byť jeho vlastné kariérové portfólio, ktoré dostane po ukončení štúdia
na škole ako sumár užitočných informácií, ktoré mu môžu poslúžiť k budúcemu
rozhodovaniu.
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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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