PORADENSKÝ PROGRAM
PRVÝ POHĹAD NA VOĽBU STREDNEJ ŠKOLY

Poradenský program Prvý pohľad na voľbu strednej školy (ďalej len SŠ) realizujeme so žiakmi 8. tried
základných škôl. Obsahom je 1. smerová voľba, konkrétne problematika rozhodovacieho procesu
o voľbe študijného programu alebo učebného odboru.
Náplňou stretnutia sú aktivity v malých náhodne vytvorených skupinkách žiakov v rámci triedy.
Obsahom aktivity sú kľúčové témy vo vzťahu k rozhodovaciemu procesu ohľadom voľby SŠ ako
napríklad: záujmy; schopnosti a zručnosti; osobnostná typológia; štýly učenia; zdroje informácií
a ďalšie.
Forma práce na aktivitách podnecuje žiakov k rozmýšľaniu a hľadaniu svojich silných a slabých
stránok ovplyvňujúcich ich školské výsledky; umožňujú žiakovi zistiť oblasť záujmov a zručností, na
ktoré sa treba zamerať a rozvíjať ich v súvislosti s predpokladaným stredoškolským štúdiom;
stimulujú schopnosť žiakov vyhľadávať a pracovať s podstatnými informáciami potrebnými pre
rozhodnutie o voľbe budúceho štúdia.
Aktivity nútia žiakov viac rozmýšľať o niektorých skutočnostiach rozhodovacieho procesu; hľadať
súvislosti medzi jeho jednotlivými faktormi a porozumieť im; napokon hľadať zodpovedajúce
stratégie riešenia pre rozhodnutie.
Poradenský program Prvý pohľad na voľbu SŠ vytvára priestor pre kvalitnejšiu spoluprácu v rovine:
poradenský psychológ a výchovný poradca základnej školy napríklad s cieľom definovať možnosti
ďalšieho rozvíjania osobnosti žiaka.
Prínosom poradenského programu je, že v relatívne krátkom čase realizujeme individuálne
poradenstvo; súčasne získavame pozorovania využiteľné v prípadnom pokračovaní poradenskej
starostlivosti napríklad u žiakov s pretrvávajúcim problémom v súvislosti s voľbou SŠ.
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE O PROGRAME:
Poradenský program je určený pre skupinovú formu práce. Realizujeme ho v 8. ročníkoch základných
škôl v spádovej oblasti Bratislava – Petržalka. Ide o jedno stretnutie v rozsahu 6 vyučovacích hodín.
Konkrétny termín (deň, miesto konania) v II. polroku šk. r. 2016/17 dohodneme s prihliadnutím na
možnosti tej – ktorej základnej školy prostredníctvom výchovných poradcov základných škôl.
Poradenský program je dostupný aj individuálnym záujemcom z radov širšej verejnosti, avšak
s podmienkou naplnenia otvorenej skupiny: 12 - 14 účastníkov. Časové trvanie, počet stretnutí,
konkrétny termín v tomto prípade je modifikovateľný.
V prípade záujmu kontaktujte našu prijímaciu kanceláriu na telefónnom čísle 02/48208111,
mailom: pppba5@centrum.sk, info@cpppapba5.sk alebo priamo koordinátorku aktivít:
PhDr. Kornéliu Kurilovú , tel.č.: 02/ 48208127

