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PRE PEDAGÓGOV MATERSKÝCH ŠKÔL
Pedagogickým zamestnancom materských škôl ponúkame
metodické vedenie vhodné pre tých, ktorí hľadajú podporu, či
praktické rady pri prevádzaní detí svetom práce a prirodzenom, no
zároveň zaujímavom posilňovaní zručností dôležitých pre riadenie
kariéry. Stretnutia budú vedené zážitkovou formou s cieľom
nadobudnúť teoretické vedomosti, ale aj konkrétne zručnosti
využiteľné v praxi.

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.

Žiadosti o skupinové aktivity a programy pre žiakov prosíme zaslať
najneskôr do 30.09.2022, je možné prihlásiť sa aj prostredníctvom
online formulára žiadosť o prácu s triedou na našom webe :
https://cpppapno.sk/OBJEDNÁVANIE-PRE-ŠKOLY/ 
Prihlásiť sa na výcvikové a Bálintovské (supervízne) skupiny môžete do
30.09.2022 cez náš formulár prihláška na aktivity pre pedagógov
a ŠPT na našom webe https://cpppapno.sk/OBJEDNÁVANIE-PRE-
ŠKOLY/ alebo na tel čísle 0911 127 111.

Prezentácia stredných škôl: 20.09.2022.
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PRE KARIÉROVÝCH PORADCOV ZŠ A SŠ
Podpora kariérových poradcov v kariérovej výchove na škole podša
individuálnych potrieb kariérového poradcu na škole.

Metodické stretnutia pre kariérových poradcov využijeme
prevažne na zdokonalenie sa v mäkkých zručnostiach, ktorým sa
budeme venovať priebežne celý rok. Viac informácií získate na 1.
stretnutí, ktoré bude: 13.09.2022 v čase 10,00-12,00.
Ďalšie metodické stretnutia budú naplánované operatívne počas
školského roku 2022/2023 a budú oznamované v dostatočnom
predstihu.

Výcviková skupina  so zameraním na osobnostný rast, rozvoj
mäkkých zručností (komunikačné zručnosti, zvládanie emócií, aktívne
počúvanie...), efektívne zvládanie konfliktných situácií a rôznych iných
výziev, s ktorými sa vo svojej práci stretávate... Počas pravidelných
stretnutí v uzavretej skupine budeme spoločne na sebe pracovať
pomocou zážitkových, sebaskúsenostných aktivít. Stretávať sa budeme
pravidelne počas školského roka. 

Bálintovská skupina pre kariérových poradcov - supervízia
ponúka možnosť získať viacero pohľadov a spôsobov ako riešiť daný
problém. To všetko sa odohráva v bezpečnom a konštruktívnom
prostredí plnom prijatia a pochopenia. Skupinové supervízie
prebiehajú v stanovenej štruktúre, ktorá umožní prejsť od prezentácie
vybraného prípadu až k možným spôsobom jeho riešenia. Skupinové
supervízie prebiehajú pravidelne raz do mesiaca v stanovenej
štruktúre, ktorá umožní prejsť od prezentácie vybraného prípadu až k
možným spôsobom jeho riešenia.

Vážení pedagógovia, odborní zamestnanci,
tak ako po minulé roky, aj tento rok vám predstavujeme našu ponuku
kariérovej výchovy a kariérového poradenstva na školách.

PRE VAŠICH ŽIAKOV:
V rámci diagnostických aktivít ponúkame vašim žiakom identifikáciu
kariérového profilu (schopnosti, osobnosť, záujmy, motivácia a
predpoklady na rôzne typy SŠ/VŠ). Realizácia je možná individuálne v
CPPPaP Námestovo alebo skupinovo v prostredí školy.

Žiakom ponúkame aj individuálne poradenstvo so zameraním na
kariérny vývin, poradenstvo v prípade nerozhodnosti pri výbere
ďalšieho študijného smerovania. Žiakom vieme taktiež poskytnúť
tréning zručností potrebných pre úspech na trhu práce a ponúkame
im možnosť sprevádzania pri maximalizovaní osobnostného a
profesijného potenciálu. Individuálne poradenstvo je možné
absolvovať osobne v CPPPaP Námestovo.

Skupinové programy 
    - Kariérová príprava pre 1-4. ročník ZŠ - predstavenie  aktuálnych
povolaní a trhu práce, prepojenie so záujmami, osobnosťou a
schopnosťami žiakov
  - Kariérová príprava pre 6-9. ročník ZŠ - oboznámenie žiakov so
svetom práce a možnostiach ďalšieho štúdia vzhľadom na ich
individuálne schopnosti, osobnosť a záujmy, tréning tzv. „soft skills“.
   - Kariérová príprava pre 8. ročník ZŠ - užšia kariérová profilácia
žiakov s dôrazom na výber vhodnej strednej školy 
    - Výcviková skupina pre žiakov 3. a 4. ročníka SŠ - 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


