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Abstrakt: Príspevok poukazuje na možnosti využitia sociálnej práce v programoch 

zameraných na proces profesionálneho rozhodovania žiakov. Prináša podrobnú štruktúru 

nami zostavených a v praxi aplikovaných programov, týkajúcich sa danej problematiky. 

V závere informujeme o našich poznatkoch z pohľadu sociálneho pracovníka, na základe 

skúseností získaných z praxe. 
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Abstract: The  article  presents possibilities  of using methods of social work in programs 

which are focused on the process of pupils. The article brings our detailed structure of using 

programs. The end of work gives knowledge in everyday life our social workers. 
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ÚVOD 

 

Na základe požiadaviek a potrieb praxe sociálnej práce sme zistili, že absentuje program 

zameraný na  proces profesionálneho rozhodovania žiakov a táto skutočnosť bola podnetom 

pre jeho  tvorbu a realizáciu v školách. 

E. Žiaková, J. Čechová, J. Kredátus (2001) uvádzajú, že sociálna práca je disciplína, 

ktorej teória vychádza zo základov psychológie, sociológie, etiky, pedagogiky, lekárskych, 

právnických a ekonomických vied. Teoretické poznatky integruje a aplikuje do praktickej 

činnosti metódami a pracovnými postupmi.  

Profesia sociálneho pracovníka patrí medzi pomáhajúce profesie, v ktorej sú podľa 

našich skúseností nevyhnutné: aktívny a efektívny sociálny kontakt, sociálna interakcia 

a sociálna komunikácia. Ide o náročný proces podpory osobného rastu jednotlivca, sociálnu 

integráciu a zvládanie bežných nárokov života. Z tohto dôvodu sa nám javí efektívna 

komunikácia a  plnohodnotná sociálna komunikácia v kompetenčnej výbave sociálneho 

pracovníka ako kľúčová a nevyhnutná (Rosová, 2013). 

Zodpovednosť za vzdelávanie žiaka je v prvom rade v rukách rodičov, až potom 

v rukách školy. Rodičia a ich rozhodovanie sú pre ďalší vzdelávací vývin žiaka nevyhnutné, 

ale v prípade, že oni svoju úlohu neprijali, alebo ju zanedbávajú, sú to práve školské 

a poradenské zariadenia, ktoré túto absenciu svojimi službami saturujú. 

Učenie sa prostredníctvom zážitkového učenia sa rozvíja vo svete na princípoch C. C. 

Rogersa. Jeho prístup zameraný na klienta je charakteristický tým, že sa usiluje uvoľniť cestu 
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driemajúcim možnostiam i potenciálu človeka. Aby sa mohol rozvinúť, k tomu potrebuje 

pomoc, podporu, empatiu, porozumenie a akceptovanie. Rogersovské princípy v práci 

s mladými ľuďmi znamenajú, že berieme do úvahy ich vývinovú úroveň, nerozhodujeme za 

nich, ale sme im pri rozhodovaní nápomocní. Rozhodnutia sú podmienené zodpovednosťou, 

preto žiakom predkladáme také úlohy, na ktoré ich sily stačia. Pre problémových žiakov je 

mobilizácia vlastných síl kľúčovým momentom, pretože nemajú dostatočné pozitívne vzory 

vo svojej rodine. Nemajú dôveru vo vlastné sily, pretože majú množstvo negatívnych 

skúseností. Hrozí im rezignácia nad vlastným osudom, nedostatok odvahy na zmenu alebo 

nezáujem o zmenu vo vlastnom konaní. 

S. Hermochová (1994, 1995), ktorá je od 90-tych rokov 20. storočia najvýznamnejšou 

odborníčkou v sociálno-psychologických výcvikoch, hovorí, že ich prostredníctvom je možné 

stimulovať a rozvíjať procesy sociálneho učenia, modelovať sociálne vzťahy, využívať 

skupinovú dynamiku a poskytovať korektívnu emocionálnu skúsenosť v bezpečnom prostredí.  

Rešpektujúc princípy, ktorými sa riadi výcviková i terapeutická práca v skupine, 

vývinové úlohy, ktoré musia žiaci končiaci základnú školu zvládnuť a za účelom zlepšiť 

kariérové poradenstvo sme vypracovali poradenské programy, ktoré majú napomôcť žiakom 

pri identifikácii ich profesijných záujmov, zintenzívniť a skvalitniť procesy ich rozhodovania 

pri výbere strednej školy.    

Vychádzajúc z teórie i praxe sociálnej práce sme pripravili a následne zrealizovali 

poradenské programy pre tri skupiny: 

 žiaci s neprimeranou voľbou štúdia, 

 nemotivovaní žiaci, 

 žiaci rozhodnutí pre určité štúdium. 

Programy obsahujú skupinové aktivity zamerané na zvýšenie: 

 kontroly žiakov nad výberom svojho budúceho povolania s cieľom zosúladiť ich 

záujmy s reálnou potrebou i ponukou trhu práce,  

 motivácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre výber povolania. 

Programy sú krátkodobé, špecifické, štruktúrované a gradujú od vstupnej - 

rozohrievacej aktivity, cez ústrednú tému, k uzavretiu stretnutia. Pri realizácii programov je 

potrebné, aby sa predkladané techniky používali v kontexte témy, ktorá v skupine rezonuje.  

 

 

1  PROGRAM PRE SKUPINOVÚ PRÁCU SO ŽIAKMI S NEPRIMERANOU 

VOĽBOU ŠTÚDIA  

 

Navrhujeme, aby každý žiak z tejto skupiny vypracoval Záujmový dotazník zo 

Sprievodcu svetom povolaní (k dispozícii u výchovnej poradkyne).   

V ďalšej fáze pracujeme so záujmami. Má to dvojaký význam. Otvára sa priestor pre 

osobnú motiváciu žiaka a je to výborná cesta k sebapoznaniu, ktoré je nevyhnutné v tomto 

vekovom období saturovať. Ako rozohrievacie aktivity môžeme využiť nasledovné: 

 „ovocný kôš“ s inštrukciou: všetci hráči sedia v kruhu, pričom sú rozdelení lektorom 

na viac druhov ovocia, napríklad čerešne, slivky, hrušky, jablká... Dobrovoľník sa 

postaví do stredu, odsunie svoju stoličku von z kruhu. Postupne vyvoláva dva druhy 
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ovocia, napríklad jablká a hrušky. Spoluhráči označení ako tieto ovocné druhy si 

musia vymeniť svoje miesta. Ak zavolá „ovocný kôš”, musia si vymeniť miesta všetci. 

Hra prináša uvoľnenie a zábavu; 

 „žmurkaná“ (Šimanovský, Mertin, 1996) s inštrukciou: dvojice hráčov vytvoria kruh 

tak, aby jeden z dvojice sedel na stoličke a druhý stál za stoličkou. Začína hrať hráč, 

ktorý nemá dvojicu, má pred sebou prázdnu stoličku. Rozhliadne sa po sediacich 

deťoch a pokúša sa jedno z nich privolať žmurknutím na svoju stoličku. Dieťa, ktoré 

spozorovalo, že naň žmurká, sa snaží na stoličku čo najrýchlejšie posadiť tak, aby ho 

nespozoroval spoluhráč za ním stojaci. Ten má za úlohu hráča sediaceho na stoličke 

sledovať a zabrániť mu v úniku. Keď sa mu to nepodarí, zostáva s prázdnou stoličkou 

a hra sa opakuje. Asi po 10 minútach si vymenia úlohy sediaci so stojacimi hráčmi. Ak 

je párny počet žiakov v skupine, do hry sa zapája aj lektor; 

 „miesto po mojej pravici je voľné“ (Hermochová,1994) s inštrukciou: žiaci sedia na 

stoličkách v kruhu. Po pravej ruke vedúceho skupiny je voľné miesto. Vedúci skupiny  

povie: „miesto po mojej pravici je voľné, chcem, aby tu sedel... (napríklad Peter), 

pretože“ - nasleduje zdôvodnenie voľby – „má rád futbal”. Po vyslovení priania 

prebehne vyvolaný člen skupiny rýchlo na prázdne miesto, tým sa jeho miesto uvoľní 

a voľbu opakuje ďalší žiak; 

 „tlačenica na stoličke“ s inštrukciou: podľa počtu žiakov postavíme rovnaký počet 

stoličiek do dvoch radov chrbtami k sebe. Pustíme rytmickú hudbu. Súčasne 

s vypnutím hudby odstránime jednu stoličku. Miesto toho, aby sa každý člen skupiny 

snažil zabrať jednu stoličku pre seba, musí spolupracovať s ostatnými, aby všetci 

sedeli pohromade. Pri opätovnom vypnutí hudby odstránime ďalšiu stoličku. Žiaci sa 

musia podeliť o stále sa znižujúci počet stoličiek, až kým nezostane posledná stolička; 

 „molekuly“ s inštrukciou: žiaci sa voľne pohybujú po priestore ako molekuly. Lektor 

povie inštrukciu: „molekuly, molekuly, spojte sa do dvojíc”. Členovia skupiny ihneď 

vytvoria dvojice. Tí, ktorí sa nestihli spojiť do dvojice, z hry vypadávajú. Lektor ďalej 

pokračuje: „molekuly, molekuly, spojte sa do trojíc”...atď., až kým nezostane víťazná 

dvojica alebo trojica. Hra prináša uvoľnenie a zábavu. 

Ako vhodné sebapoznávacie aktivity môžeme využiť:  

 „urob si svoju vizitku“ s inštrukciou: v noci sa vám prisnilo, že ste sa ocitli na 

neznámom mieste. Nespoznávate krajinu, miesto, ľudia hovoria neznámym jazykom. 

Ako sa s nimi dorozumiete? Skúste kresbou vyjadriť, čo radi robíte, aké máte záľuby, 

čomu sa radi venujete, čo dokážete. Na papier formátu A4 si každý účastník nakreslí 

to, čo vystihuje jeho osobu. Cieľom je navodiť premýšľanie o sebe, vyjadrenie 

kreslenou formou „To som ja”. Žiaci si v kruhu ukazujú svoje kresby. Skupina háda, 

čo chcel autor svojou kresbou vyjadriť. Nakoniec to aj sám skomentuje. Silná spätná 

väzba od skupiny; 

 „nomen omen“ s inštrukciou: napíš svoje krstné meno veľkými tlačenými písmenami 

pod seba, ku každému písmenu priraď charakteristiku, vlastnosť, vedomosť, zručnosť, 

ktorú ovládaš. Druhý krok - zo všetkých vyber a podčiarkni jednu, ktorá je pre tvoju 

osobu najdôležitejšia. Žiaci sa podľa spoločných vlastností rozdelia do skupín a 
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hľadajú ešte iné vlastnosti, ktoré majú spoločné. Hovorca tieto spoločné vlastnosti 

prednesie; 

 „hľadám svoje prednosti“ s inštrukciou: žiaci odpovedajú písomne na pripravené 

otázky: „V čom som šikovný doma?“, „V čom som úspešný v škole?“; „Čím som 

prekvapil samého seba?“; „Ako som prekonal sám seba?“ 

Ako záujmové aktivity môžeme využiť nasledujúce: 

 „ako trávim svoj voľný čas“ s inštrukciou: každý člen skupiny urobí sám za seba koláž 

na tému osobné trávenie voľného času. Po ukončení práce svoje dielo prezentuje pred 

skupinou. Ďalším krokom môže byť vytvorenie spoločného obrazu, ktorý je spojením 

všetkých prác; 

 „energetický koláč“ s inštrukciou: nakresli si na papier veľký kruh a tento kruh rozdeľ 

na toľko častí, koľko činností počas bežného dňa vykonávaš. Čím viac času niečomu 

venuješ, tým väčšiu časť mu priraď. Vpíš názvy do jednotlivých výsekov a vyfarbi 

ich. Vedúci vedie diskusiu k odpovediam na otázky: „Čomu sa vlastne venujem?” „Čo 

je pre mňa dôležité?“; 

 „keby som bol čarodejníkovým kamarátom“ s inštrukciou: všetci poznáme Harryho 

Pottera, ktorý je učňom čarodejníkom, iba sa učí ako čarovať. Ty si sa s Harrym 

stretol, si jeho kamarátom. Harry dokáže veľa kúziel. Ty si s ním teraz v 

čarodejníckom obchode. Predstav si, ako ten obchod vyzerá, ako je zariadený, čo je na 

policiach. Ty si Harryho kamarát a môžeš si niečo želať. O čo by si Harryho požiadal? 

Nech je to niečo pre teba samého, alebo niečo čo potrebuje niekto blízky. Skús 

požiadať o tri dôležité veci, dobre si rozmysli, o čo požiadaš. Teraz si svoje želania 

napíš, alebo nakresli. Žiaci dokončia kresby, v skupine ich predložia a diskutujú o 

svojich želaniach. Potom vedúci vedie diskusiu k tomu, čo by žiaci urobili preto, aby 

sa ich túžby naplnili; 

 „úspešní ľudia“ s inštrukciou: vedúci skupiny položí otázky: „Máš svoj vzor? Koho 

obdivuješ? Poznáš úspešného človeka?“ Žiaci vytvárajú zoznam osôb a zároveň aj 

oblasť, v ktorej sa presadili. Potom nasledujú doplnenia: „Aké vlastnosti majú úspešní 

ľudia?” „Ako sa dopracovali k úspechu?” Dôležité je viesť diskusiu tak, aby žiaci 

dospeli k záveru, že človek môže byť úspešný vtedy, ak sa o niečo usiluje, ak má cieľ, 

keď pracuje; 

 „aká práca je pre mňa príťažlivá“ s inštrukciou: rozdáme žiakom zošity zo Sveta 

práce, v ktorých si vyhľadávajú povolania, ktoré sú zaujímavé a robia si o nich 

poznámky: kde sa vykonáva – miesto, pomôcky, nástroje; čo potrebujem vedieť, ktoré 

vyučovacie predmety s ňou súvisia; s ktorou prácou mám skúsenosti, čo sa mi na nej 

páčilo; ktorú prácu by som nechcel vykonáva; čo môžem urobiť preto, aby som mohol 

vykonávať zaujímavé, zvolené povolanie; 

 práca so záujmovým dotazníkom zo Sprievodcu svetom povolaní. Dotazník je u 

výchovnej poradkyne alebo v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie. Tu je možné zadať inštrukciu: v prvej fáze si každý žiak urobí záujmový 

dotazník. Potom žiakov rozdelíme do skupín tak, aby boli spolu rovnaké alebo 

podobné povolania. Žiaci potom spoločne pripravia prezentáciu, v ktorej predstavia 
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prednosti povolania, možné prekážky, ale aj to ako by ich bolo možné prekonať. 

Každá skupina prednesie svoje názory a potom odpovedá na otázky ostatných. 

K uzavretiu práce môže vedúci skupiny vyzvať žiakov na diskusiu napríklad na tieto 

témy: „Jedným slovom vyjadri, ako sa cítiš”, „Jednou vetou zhrň, čo si sa dnes dozvedel”, „O 

čom dnes pred spaním porozmýšľaš”, „Za čo môžeš v tejto chvíli niekomu poďakovať“... 

 

 

2  PROGRAM PRE SKUPINOVÚ PRÁCU S NEMOTIVOVANÝMI ŽIAKMI 

 

V tejto špecifickej skupine sú žiaci, ktorí nerozmýšľajú o budúcnosti a ani o svojom 

ďalšom kariérnom, profesijnom pôsobení. Zvyčajne sú z málo podnetného prostredia, kde sa 

výberu povolania, ako organickej súčasti celoživotného vzdelávania, nepripisuje dostatočná 

váha, alebo sa ním rodina žiaka nezaoberá. Žiakom tak chýba kultúrny vzorec k výchove, 

k práci ako prostriedku na dosiahnutie samostatného, dôstojného uplatnenia v živote. Žiakov, 

ktorí končia povinnú školskú dochádzku v nižšom ako deviatom ročníku a ich možnosti štúdia 

na strednej škole sa výrazne zužujú, vedieme k tomu, aby si volili tie stredné školy, v ktorých 

si najprv ukončia základnú školu a potom pokračujú v príprave na povolanie.  

Poradenský program prostredníctvom zážitkových aktivít môže prispieť k lepšiemu 

sebaspoznaniu, k identifikácii vlastných silných stránok, najmä záujmov a 

tým k adekvátnejšiemu výberu povolania, resp. k motivovaniu žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia alebo málo motivovaných, aby mali záujem ďalej zvyšovať svoju 

kvalifikáciu a adekvátne sa neskôr zaradiť do pracovného procesu.  

S touto skupinou pracujeme na sebapoznávaní, na dosahovaní úspechov v živote. Títo 

žiaci často zažívajú v školskom prostredí neúspech, pretože nemajú vybudované stereotypy v 

domácej príprave. Doma sa ich školským výsledkom nepripisuje váha, zaostávanie v škole nie 

je dôvodom na nápravu a požiadavky spoločnosti obyčajne rodina podceňuje. Žiaci môžu byť 

paradoxne veľmi dobre pripravení na praktické veci. V práci so žiakmi hľadáme také 

skúsenosti z ich života, keď sa im darí a tie posilňujeme.  

Ako rozohrievacie aktivity môžeme využiť „ovocný kôš“, „žmurkaná“, „miesto po 

mojej pravici je voľné“, „tlačenica na stoličke“ a „molekuly“; ako sebapoznávacie aktivity 

následne „urob svoju vizitku“, „nomen omen“ a „hľadám svoje prednosti“ a ako záujmové 

„ako trávim svoj voľný čas“, „energický koláč“, „keby som bol čarodejníkovým kamarátom“.  

Taktiež môžeme využívať nasledujúce: 

 „súťaž“ s inštrukciou: „napíš, aké povolanie poznáš“. Za každé povolanie získa 

účastník hry bod. „Podčiarkni povolania, ktoré v tvojej rodine niekto vykonáva, ktoré 

povolanie by si vedel vykonávať ty, vysnené povolanie“. Nasleduje diskusia; 

 „zahrajme sa Inkognito“ s inštrukciou: poznáme televíznu súťaž Inkognito, v ktorej je 

potrebné uhádnuť povolanie, ktoré hosť vykonáva. Na otázky môže odpovedať iba áno 

a nie. Vedúci skupiny riadi súťaž ako televízny moderátor. Jedno dieťa si vymyslí 

povolanie, piati súťažia, ostatní sú obecenstvo, ktoré tiež môže hádať. Vystriedame 

viac skupín, aby každý mohol hádať, príp. byť hosťom; 

 „prečo je dobré pracovať“ s inštrukciou: rozdelíme skupinu na chlapcov a dievčatá. 

Každá skupina si pripraví odpovede na otázky: „Čo získam, ak budem mať povolanie 

a prácu?”, „Aký bude môj život, ak nebudem pracovať?” Skupina poverí jedného 
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hovorcu, ktorý ich názory prednesie pred všetkými žiakmi. Nasleduje spoločná 

diskusia. Úloha môže byť upravená aj do formy kresby, koláže; 

 práca so záujmovým dotazníkom zo Sprievodcu svetom povolaní s inštrukciou ako pri  

skupinovej práci so žiakmi s neprimeranou voľbou štúdia. 

Pre uzavretie práce vedúci skupiny vyzve žiakov na diskusiu s témami ako pri 

skupinovej práci so žiakmi s neprimeranou voľbou štúdia. 

 

 

3  PROGRAM PRE SKUPINOVÚ PRÁCU SO ŽIAKMI, KTORÍ SÚ ROZHODNUTÍ 

PRE URČITÉ ŠTÚDIUM 

 

Rozhodnutie o ďalšom štúdiu korešponduje s ich školskými výsledkami a aj s ponukou 

strednej školy. Dôležité je pracovať so sebapoznávaním. Poznanie seba samého je dôležitou 

úlohou, ktorá pred žiakmi na konci povinnej školskej dochádzky stojí. Bez primeraného 

sebapoznania a poznania vlastných záujmov môže byť voľba strednej školy a tým aj 

budúceho povolania ovplyvnená iba vonkajšími činiteľmi. Téma sebapoznávania zostáva 

nielen v dobe rannej adolescencie, ale aj v dobe zrelosti zaujímavá. Skupinová práca 

umožňuje získať od iných spätnú väzbu. Úlohou vedúceho skupiny je, aby spätná väzba bola 

pre žiakov podnetná a stimulujúca. Musí byť opatrný a vnímavý k formuláciám, ktoré by 

mohli byť ohrozujúce, necitlivé a tvrdé, preto ich vždy preformuluje na podnetné, zamerané 

na rozvoj. 

Motivácia, ktorá je napĺňaná zvnútra a je v súlade so záujmami mladého jedinca, je 

skutočnou hnacou silou, ktorá pomáha prekonávať prekážky. 

V skupine žiakov, ktorí sú rozhodnutí pre určité štúdium, je prítomné zameranie na 

budúcnosť, preto nie je ťažké pracovať so životnými cieľmi. 

Ako rozohrievacie aktivity môžeme využiť „ovocný kôš“, „žmurkaná“, „miesto po 

mojej pravici je voľné“, „tlačenica na stoličke“ a „molekuly“; ako sebapoznávacie aktivity 

následne „urob svoju vizitku“, „nomen omen“ a „hľadám svoje prednosti“ a ako záujmové 

„ako trávim svoj voľný čas“, „energický koláč“, „keby som bol čarodejníkovým kamarátom“.  

K práci so životnými cieľmi môžeme využívať nasledujúce aktivity:  

 „životné ciele“ s inštrukciou: v prvej časti bude pracovať každý člen skupiny sám, 

pričom inštrukcia od vedúceho znie, aby sa opýtali dospelých ľudí – rodičov, 

príbuzných, susedov - mužov aj žien, čo chcú v živote dosiahnuť. Každý pýtajúci si 

napíše zoznam životných cieľov všetkých opýtaných. Zároveň premýšľa nad svojimi 

cieľmi i nad otázkou: „Čo by si chcel v živote dokázať?” V druhej časti cvičenia - pri 

ďalšom skupinovom stretnutí - každý člen skupiny vyberie zo svojho zoznamu 

životných cieľov ten najdôležitejší. V spoločnej diskusii potom hľadáme odpovede na 

otázky: „Prečo práve tento cieľ považuješ za najdôležitejší?“, „Čo si sa naučil od tých, 

s ktorými si hovoril?“, „Čo môžeš urobiť pre splnenie svojich cieľov?“ 

 „zoznam mojich želaní“ (Alexová, Vopel, 1992) s inštrukciou: v prvej časti cvičenia 

každý člen skupiny napíše zoznam vecí, ktoré si želá, ktoré sú pre neho potešením 

v takom poradí, ako mu prídu na myseľ. V druhej časti každý rozdelí svoje želania 

podľa týchto hľadísk: 

1. želania, ktoré môžem splniť sám a nestoja peniaze, 
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2. želania, ktoré musím splniť spolu s inými, ale nestoja peniaze, 

3. želania, ktoré môžem splniť sám, ale stoja peniaze, 

4. želania, ktoré musím splniť spolu s inými a stoja peniaze. 

V skupine sa potom členovia skupiny vyjadrujú k jednotlivým hľadiskám v spoločnej 

diskusii; 

 „základy úspechu” (Alexová, Vopel, 1992) s inštrukciou od vedúceho: „Kto chce mať 

úspech, musí byť dobrý v mnohých smeroch. V čom ste dobrí? Ste dobrí priatelia, 

synovia, dcéry, matematici, fyzici, športovci?...” Pracujeme vo dvojiciach A a B. 

V prvom kole sa A pýta svojho partnera B: „Myslíš si, že si dobrý ....?” B môže zvoliť 

z troch odpovedí: 1) v každom prípade, 2) áno, 3) nie. Ak B odpovie 1) alebo 2), tak 

A pokračuje ďalšími otázkami. Ako náhle dostane odpoveď 3), partneri vo dvojiciach 

si vymenia role a otázky kladie B. To znamená, že po každom „nie“ dôjde k výmene 

rolí. Na záver si žiaci vo dvojiciach porozprávajú o tom, ktorá otázka ich prekvapila, 

prípadne zaskočila; 

 „budúce úspechy“ (Hermochová, 1995) s inštrukciou: sedíme v kruhu. Každý člen 

skupiny povie druhému, čoho je podľa jeho názoru schopný a čo by mohol v živote 

dosiahnuť. Vedúci určí, ktorý žiak začne rozprávať. Kto chce, môže povedať, aká je 

jeho prognóza, v čom vidí silné stránky príslušného žiaka a aké úspechy od neho 

v budúcnosti očakáva. Potom je na rade ďalší žiak po pravici; 

 „rieka“ s inštrukciou: na tabuľu nakreslíme predlohu plynúcej rieky od prameňa, 

s jednotlivými prítokmi, rozširujúcu sa do stredného toku rieky a vyúsťujúcu do mora. 

Úlohou každého člena skupiny je nakresliť svoju rieku, od prameňa: narodenia - aké 

vlohy, nadanie, talent dostal, cez prítoky: schopnosti, zručnosti, ktoré nadobudol 

v priebehu života a vyústenie do mora: ciele, splnené želania, ktoré sa mu už podarilo 

prostredníctvom svojich schopností, zručností získať a ktoré by ešte chcel dosiahnuť. 

Na záver každý člen skupiny prezentuje svoju rieku. Je možné viesť diskusiu. 

Pri uzatváraní práce vedúci skupiny vedie diskusiu napríklad na tieto témy: „Ako 

precestovať svet a nechať si za to zaplatiť”; „Ako bude vyzerať môj život o 10 rokov” 

„Jedným slovom vyjadri, ako sa cítiš”, „Za čo môžeš niekomu poďakovať”, „Vymysli slogan, 

ktorý bude tvojim heslom na tento týždeň.” 

S týmto programom je možné pracovať aj so skupinou žiakov, ktorí v škole dosahujú 

veľmi dobré výsledky, ale nie sú rozhodnutí pre nijakú školu alebo povolanie, či prácu. 

Zvyčajne je to spojené s úzkymi až absentujúcimi záujmami žiakov. Program bol prvotne 

pripravovaný pre potreby špecifickej skupiny, ale doterajšie skúsenosti s jeho realizáciou 

poukazujú aj na širšie možnosti využitia, naznačujú možné pole pôsobnosti sociálneho 

pracovníka do budúcnosti. 

 

 

ZÁVER 

 

Naše skúsenosti z praxe ukazujú, že táto znásobená forma individuálnej aj skupinovej  

poradenskej práce so žiakmi je veľmi žiadaná a žiaduca. Žiaci prejavili záujem hlavne 

o neobvyklé a pre nich nové formy práce, s ktorými sa oboznámili pri aplikácii poradenských 
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programov. Proces poradenstva skupinovou formou im poskytuje dobrú spätnú väzbu od 

rovesníkov. Je to bonus, ktorý ťažko získajú od dospelého. 

Hovoríme, že vzdelanie nemá cenu. Ako si vysvetľujeme obrovský náskok gymnázií 

pred inými strednými školami? Gymnázium je príprava na vysokú školu. Rodičia navrhujú 

svojim deťom toto štúdium vo vysokej miere. Vidia vo vzdelaní šancu a chcú ju deťom 

dopriať. Rastie nám generácia ambicióznych detí, hlavne dievčat, ktoré s vysokou školou 

počítajú. Alebo je to odkladanie voľby zamestnania? Alebo je to uznávanie univerzalizmu, 

ktoré gymnaziálne štúdium ponúka? 

Ponuka študijných smerov zo stredných odborných škôl je rozmanitá, ale málo 

zaujímavá pre rodičov. Preto je dôležitou úlohou pre stredné odborné školy, aby svoju ponuku 

študijných a učebných odborov sprístupnili rodičovskej verejnosti aj s priamou možnosťou 

ďalšieho uplatnenia absolventov na trhu práce. 

Usudzujeme, že rozdiely vo vzdelávaní budú rozširovať nožnice v uplatňovaní 

absolventov v praxi. Šikovní, verbálne zdatní, k abstrakcii vedení ambiciózni žiaci kontra 

žiaci praktickí, manuálne orientovaní, menej verbálne schopní. Potom sa treba zamýšľať nad 

tým, kto zaujme pozície stredných odborných pracovníkov. Domnievame sa, že 

pravdepodobne to budú vysokoškolsky vzdelaní ľudia alebo konkurencia lacnej pracovnej sily 

z krajín Európskej únie. 

Voľba strednej školy je najsilnejšia v končiacom ročníku, vtedy žiaci s rodičmi seriózne 

zvažujú ponúkané možnosti. Odporúčame, aby profesijné poradenstvo prebehlo v končiacom 

ročníku, konkrétne v prvom polroku deviateho ročníka. Dovtedy je potrebné, aby triedni 

učitelia v 7. a 8. ročníku venovali priestor otázkam budúceho povolania na triednických 

hodinách alebo počas etickej výchovy. 

Žiakov ubúda a stredných škôl pribúda. Preto uvažujeme o tom, že profesijné 

poradenstvo má svoje opodstatnenie. Zostane v základných školách a výchovné poradkyne 

v ňom majú svoje nezastupiteľné miesto. Je dôležité, aby formou násteniek, besied, 

individuálnych konzultácií prezentovali profily absolventov jednotlivých škôl, požiadavky 

stredných škôl na prijímacích skúškach, záujem žiakov o jednotlivé typy štúdií, ako aj 

skúsenosti z minulých rokov.  

Domnievame sa,  že podrobná štruktúra programov  opísaných v príspevku, skúsenosti  

z praxe skupinovej práce so žiakmi môžu napomôcť k motivácii sociálnych pracovníkov pre 

takúto formu intervencie. To znamená, že nezanedbateľnú úlohu pri výbere povolania zohráva 

aj sociálna práca. Zároveň naznačujeme možné pole pôsobnosti sociálneho pracovníka, 

pričom nesmieme zabúdať na dôležitosť tímovej spolupráce. 
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