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Musím sa o tom najprv s niekým porozprávať.  

 

 
CENTRUM  

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO 

PORADENSTVA A PREVENCIE  

LEVOČA 
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ODDELENIE METODIKY VÝCHOVNÉHO  

PORADENSTVA A PORADENSTVA 

V KARIÉROVOM VÝVINE 

             
 

 
- o čo mám naozaj záujem  
- aké mám schopnosti, zručnosti a v 
čom vynikám 
- čo sa zvlášť vzťahuje k predmetom, 
ktoré ma zaujímajú  
- vyhovoval by mi štýl obliekania ako 
súčasť určitej práce 
- s čím alebo s kým by som pracovala a 
oblasť, v ktorej by som pracovala  

  - v akom prostredí  by som       
pracovala  

 

? 
 

 

 

 

 

 

Program profesijnej 

orientácie 

 

„Moje budúce povolanie“ 
 

Program je určený pre žiakov druhého 

stupňa základných škôl, hlavne žiakov  ôsmych 

a deviatych ročníkov a študentov končiacich 

ročníkov stredných škôl, ktorým pomáha pri 

orientácii sa vo svete budúcich povolaní, 

príprave a správnej voľbe  povolania vzhľadom 

k špecifikám toho ktorého jedinca. 

 

Realizácia programu prebieha na štyroch 

úrovniach: 

1. Poskytovanie informácii – formou besied 

prehĺbime informovanosť študentov 

o možnostiach a požiadavkách štúdia o 

uplatnení sa vo svete práce a skupinovými 

aktivitami pootvoríme dvere do  priestoru 

sebapoznania a sebauplatnenia 

 

 

 

 

 

 

 

2. Depistáž – na základe spolupráce 

s učiteľmi, výchovnými poradcami 

a rodičmi robíme výber žiakov a študentov 

ktorí potrebujú pomoc v profesijnej 

oblasti 

3. Diagnostika – v spolupráci s psychológom 

a metodikom CPPPaP zrealizujeme 

diagnostiku žiakov a študentov zameranú 

na profesionálnu orientáciu a analýzu 

štruktúry inteligencie 

4. Poradenská činnosť – individuálnou 

poradenskou činnosťou na základe 

získaných podkladov uľahčíme žiakom a 

študentom prechod na ďalší stupeň 

vzdelávania - správny výber strednej  či 

vysokej školy, prípadne budúce povolanie.  

  

 

      
 

  
Teraz už viem ďalšie tajomstvo               
úspechu a toto tajomstvo je 
navždy moje. 
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