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Poskytovanie kariérneho poradenstva 

Cieľom tejto aktivity je poskytnutie kariérneho poradenstva, ktoré bude zamerané na podporu 
rozvoja seba samého a poznanie predpokladov na formovanie vlastnej profesijnej identity 
žiakov strednej školy. Chceme pomôcť študentom so špecifickými potrebami pri prekonávaní 
vnútorných a vonkajších bariér na ceste k povolaniu a uplatniteľnosti sa na trhu práce. To 
znamená poznať takýchto študentov, motivovať ich a realizovať s nimi poradenský program, 
do takej miery aby posilnili svoje zručnosti, aby sa dokázali vyrovnať s nástrahami 
a požiadavkami života.  

Aktivita kariérneho poradenstva je zameraná na prepojenie informácií o sebe a svete práce, 
na  zistenie predpokladov pre pracovné zameranie a následné prebratie zodpovednosti za 
svoje smerovanie, rozvoj a vzdelávanie. Kariérne poradenstvo predstavuje služby a aktivity 
zamerané na pomoc jednotlivcom v ktorejkoľvek fáze ich života pri voľbe vzdelávania, 
odbornej prípravy či povolania. V súčasnosti si ekonomické zmeny vyžadujú klásť väčší 
dôraz na prípravu jednotlivca pre nestabilný trh práce.  

Ekonomické zmeny si v súčasnej spoločnosti vyžadujú klásť väčší dôraz na prípravu 
jednotlivca. Aktivita bude vychádzať z metódy zisťovania postojov žiakov k jednotlivým 
aspektom práce a prieskumu požiadaviek potenciálnych zamestnávateľov budúcich 
absolventov pomocou prieskumu.  

V ďalšej fáze bude uplatnená metóda analýzy a sebahodnotenia, ktoré budú viesť 
k následnému formovaniu sociálnych zručností nevyhnutných pre profesijný a osobný život.  

Výstupom bude na jednej strane vytvorenie príručiek pre: 

- budúceho vysokoškoláka  
- budúceho zamestnanca   
- budúceho podnikateľa  

a na strane druhej bude vytvorené školské infocentrum, ktoré sa bude zameriavať na 
jednotlivca a jeho prípravou ako vstúpiť na trh práce. Vybavené bude materiálmi v písomnej a 
vizuálnej podobe zo stredných a vysokých škôl, informáciami od štátnych a samosprávnych 
orgánov a organizácií, materiálmi z rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalšími. 

V Infocentre boudú realizované a zabezpečované nasledujúce aktivity a služby: 
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- vyhľadávanie a zabezpečovanie informačných a propagačných materiálov o školách, 
povolaniach, podmienkach prijímania na štúdium, o úspešnosti v prijímacom konaní v 
predchádzajúcom roku a pod. 

- komunikácia so strednými školami - výchovnými poradcami  prostredníctvom písomných a 
telefonických kontaktov a internetu, týkajúce sa školských a profesijných informácií, e-
mailovanie so študentmi 

- individuálne a skupinové konzultácie so študentmi, v oblasti školských a profesijných 
informácií a informácií o voľbe povolania a pracovného uplatnenia 

- prieskumy profesijnej orientácie, informovanosti, postojov a záujmov študentov v oblasti 
kariérneho vývinu; 

- zabezpečovanie administratívnych a materiálno-technických činností v infocentre a ďalšie 
aktivity pre účely projektu. 

Okrem príručiek sa v rámci aktivity uskutoční aj niekoľko stretnutí so žiakmi posledných 
ročníkov, na ktorých sa zúčastnia napr. potenciálni zamestnávatelia, pedagógovia z vysokých 
škôl, na ktorých môžu žiaci pokračovať v štúdiu alebo experti, ktorí vysvetlia postup pri 
začatí podnikania príp. úskalia v podnikaní. Niektoré stretnutia budú viesť interní zamestnanci 
školy a zamerané budú napr. na prípravu a voľbu povolania, pracovné uplatnenie, prípravu 
a voľbu štúdia a pod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


