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REALIZÁCIA PROJEKTU „ZVYŠOVANIE KOMPETENCIÍ VÝCHOVNÝCH 
PORADCOV A ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY VO SVETE PRÁCE“ 

 
Anna Mrúzová 

Centrum pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie, Prešov 
 
 
 
 V príspevku poskytujeme základné informácie o jednej z možností zvyšovania 
kľúčových kompetencií výchovných poradcov a žiakov základnej školy v oblasti profesijného 
poradenstva. Táto možnosť je prezentovaná konkrétnym projektom, ktorý naše poradenské 
zariadenie začalo realizovať 5.9.2005 a ukončilo 30.4.2007.  Uvedený projekt bol zaradený do 
programového dokumentu „Sektorový operačný program Ľudské zdroje“ a spolufinancovaný 
Európskym sociálnym fondom. 
 Základná škola musí poskytnúť žiakom nielen kvalitné a adekvátne vzdelanie, ale ich 
musí zároveň vybaviť kompetenciami potrebnými pri voľbe ich ďalšej vzdelávacej cesty. 
Splnenie tejto požiadavky si vyžaduje aj tomu zodpovedajúcu profesionálnu úroveň  
výchovných poradcov, ktorý majú v systéme profesijnej orientácie a poradenstva významné 
miesto.  
 Podnetom pre implementáciu projektu bola analýza aktuálneho stavu pripravenosti 
výchovných poradcov a žiakov základnej školy okresu Prešov v oblasti profesijnej orientácie. 
Výsledkom analýzy boli zistenia: 

- žiaci 8. ročníka majú rezervy pri výbere adekvátneho študijného a učebného odboru 
zodpovedajúceho ich možnostiam, mentálnym a osobnostným predpokladom, 

- veľká časť mládeže opúšťa školy s vedomosťami, zručnosťami, schopnosťami 
a postojmi, ktoré nie sú dostatočne využiteľné na trhu práce, 

- pasivita mladých ľudí, ich nepripravenosť pružne reagovať na spoločenské potreby, 
nedostatočná schopnosť prezentovať svoje kvality, 

- neadekvátna pracovno – právna gramotnosť, 
- absencia využívania moderných informačných a komunikačných technológií pri 

plánovaní svojej profesijnej budúcnosti. 
 Realizáciou projektu sme chceli pomôcť cieľovým skupinám vybudovať účinný 
a efektívny systém výchovného a profesijného poradenstva o povolaniach a zamestnaniach 
s prepojením na požiadavky trhu práce, zvýšiť dostupnosť, kvalitu,  rozsah informácií 
a prispieť k vytvoreniu siete poradenských služieb v základných školách.  
  
Projektom sme sledovali tieto špecifické ciele: 

1. umožniť žiakom základnej školy ľahší prechod do odborného vzdelávania, resp. zo 
školy do zamestnania s dôrazom na žiakov zo sociálne málo podnetného prostredia, 

2. optimalizovať úroveň informovanosti o povolaniach a zamestnaniach, ako aj 
o možnostiach ďalšieho vzdelávania ako nástroja kvalifikovanej voľby vzdelávacej 
a profesijnej cesty žiakov s využitím informačných a komunikačných technológií,  

3. rozvíjať u žiakov základnej školy kľúčové kompetencie (komunikačné, sociálne, 
kognitívne, informačné, osobnostné) potrebné pre efektívny výber  strednej školy, 

4. zvýšiť odbornú kvalifikáciu výchovných poradcov v oblasti profesijno – kariérneho  
poradenstva v základných školách v oblastiach: 
- poradenská informatika 
- poradenská diagnostika 
- komunikačné a sociálne spôsobilosti 
- poradensko – organizačné činnosti 
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- koordinačné a plánovacie činnosti v práci výchovného poradcu. 
Pri realizácii projektu sme kládli dôraz na tieto tri základné etapy: 

- prípravnú 
- realizačnú 
- hodnotiacu. 

Významnú pozornosť sme venovali každej etape. Uvedomovali sme si, že podcenenie 
ktorejkoľvek z nich môže mať negatívny dopad na celkový priebeh projektu a monitorovacie 
indikátory.  
 
Cieľovými skupinami v projekte boli: 

1. žiaci 8. ročníkov základných škôl okresu Prešov, 
2. výchovní poradcovia základných škôl okresu Prešov. 

V školskom roku 2005/2006 bolo v základných školách okresu Prešov 2 200 žiakov 8. 
ročníka. Do realizácie projektu sa zapojilo 1 887 žiakov 8. ročníka, t. j. 85,8% a ten istý počet 
žiakov aj ukončil projekt v školskom roku 2006/2007. V príprave na voľbu povolania  sme 
pozornosť sústredili predovšetkým na žiakov: 

- profesijne nevyhranených, 
- so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, 
- zo sociálne a výchovne menej podnetného prostredia, 
- handicapovaných, 
- končiacich základnú školu v nižšom ročníku, 
- so zmenenou pracovnou schopnosťou, 
- z neúplných rodín. 

Druhou cieľovou skupinou bolo 36 výchovných poradcov, t. j. 80% z celkového počtu 
v základných školách okresu Prešov. 31 výchovných poradcov bolo zo základných škôl, 1 
výchovný poradca z cirkevnej základnej školy a   4 výchovní poradcovia zo špeciálnych 
základných škôl.  
 Obsahová štruktúra vzdelávania výchovných poradcov a žiakov základnej školy 
korešpondovala s aktuálnymi potrebami v oblasti výchovy, vzdelávania a profesijného 
poradenstva. Zdôrazňovali sme, že profesijné poradenstvo musí byť súčasťou výchovno – 
vzdelávacieho systému základnej školy, nemožno ho považovať za jednorazovú udalosť 
(vypisovanie prihlášok na strednú školu), ale za proces, ktorý sa začína nástupom žiaka do 1. 
ročníka a v prostredí základnej školy končí v 9.ročníku.  
 
Vzdelávanie cieľových skupín prebiehalo formou: 

- teoretickej prípravy, 
- zážitkového učenia 
- Dňa otvorených dverí v OPPP Prešov, 
- konferencie. 

Základné okruhy (bloky) vzdelávanie výchovných poradcov: 
1. Úlohy a postavenie výchovného poradcu v systéme tvorivo humanistickej školy. 
2. Rozvoj kľúčových kompetencií výchovného poradcu v škole – tento druhý blok bol 

zameraný na psychologickú prípravu výchovného poradcu. Sústredili sme sa témy: 
- efektívna komunikácia, špecifiká verbálnej a neverbálnej komunikácie, 
- socializácia osobnosti a psychológia životnej cesty, 
- sociálna interakcia, 
- konflikty a alternatívne formy ich riešenia, 
- záťažové situácie a zvládanie negatívnych emocionálnych reakcií, 
- sebapoznanie, sebahodnotenie, sebareflexia a poznávanie iných, 
- psychohygiena, imaginácia a relaxácia. 
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3. Legislatíva v oblasti služieb zamestnanosti a sociálnych vecí. 
4. Situácia na trhu práce a možnosti zamestnania v SR. 
5. Fungovanie trhu práce u nás  a v krajinách Európskej únie. 
6. Poradenská informatika (prezentácia Proforientu, PC programov „Sprievodca svetom 

povolaní,“  „Cesta k povolaniu“ a programu „Úvod do sveta práce“). 
7. Profesijná orientácia žiaka základnej školy. 
8. Poradenstvo pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. 
9. Poradenská diagnostika – screening v práci výchovného poradcu. 
10. Rodič, výchovný poradca, psychológ – ich kooperácia v oblasti profesijnej orientácie 

žiaka. 
Časová dotácia odbornej prípravy výchovných poradcov bola 200 hodín. 
 
Profesijná príprava žiakov 8. ročníka základných škôl bola zameraná na programy: 

1. Úvod do sveta práce (Svet práce,  Práca a Ty, Príprava na prácu, Hľadám si prácu, 
Práca a právo), 

2. Sprievodca svetom povolaní (PC program), 
3. Cesta k povolaniu (PC program). 

Na tejto profesijnej príprave žiakov aktívne participovali aj výchovní poradcovia základných 
škôl okresu Prešov. Cyklus vzdelávacích aktivít trval 100 hodín. 
Súčasťou profesijnej prípravy žiakov v rámci projektu bol aj monitoring ich záujmovej 
a profesijnej vyhranenosti. Z dôvodu veľkého počtu  žiakov  8. ročníka sme tento prieskum 
realizovali v 5 základných školách okresu Prešov na vzorke 370 respondentov. V týchto 
základných školách (ZŠ Kúpeľná Prešov, ZŠ Šrobárova Prešov, ZŠ Šmeralova Prešov, ZŠ 
Široké a ZŠ Veľký Šariš) v rámci efektívnejšieho poradenstva sme administrovali testové 
batérie s cieľom identifikácie rozumových, záujmových a osobnostných charakteristík žiakov. 
Po vyhodnotení týchto batérií psychológmi OPPP sa uskutočnilo individuálne poradenstvo 
žiakom, príp. ich rodičom.  
 
Lektorský tím projektu tvorili: 

- psychológovia OPPP (súčasného CPPP a P),  
- špeciálny pedagóg OPPP, 
- metodik pre výchovné poradenstvo OPPP, 
- metodici z MPC Prešov, 
- pracovník ÚPSV a R Prešov, 
- pracovník Školského výpočtového strediska v Michalovciach, 

S cieľom ďalšieho zvyšovania poznatkov výchovných poradcov o najaktuálnejšie témy  
v problematike profesijno – kariérneho poradenstva sme v rámci konferencie doplnili 
lektorský tím o odborníkov z inštitúcií zaoberajúcich sa profesijným poradenstvom. Na 
konferencii vystúpila PhDr. Marta Šikrová z MŠ SR s príspevkom „Koncepcia  výchovného 
poradenstva.“ PhDr. Darina Lepeňová  z MPC Bratislava prezentovala príspevky pod názvom 
„Kľúčové kompetencie – štandard funkcie výchovných poradcov“ a  „Profesionálne 
informácie a ich význam  pre kariérové poradenstvo, možnosti využitia IKT pri poskytovaní 
poradenských služieb.“ Príspevok PhDr. Marty Hargašovej, CSc. bol zameraný na „Rozvoj 
kompetencií žiakov základnej školy potrebných pri rozhodovaní o budúcom povolaní, ďalšom 
štúdiu.“ Inšpiráciou pre výchovných poradcov bol aj príspevok PhDr. Márie Zvarikovej z TU 
Košice s názvom „Kľúčové kompetencie a poradenské služby pre žiakov základnej školy vo 
svete práce.“ Ing. Stanislava Tomášová zo vzdelávacej spoločnosti K.A.B.A. sa zaoberala 
projektom „INFO KARIÉRA – Rozvoj  poradenstva o povolaniach a zamestnaniach.“ 
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 Konferencia sa neniesla len v teoretickej rovine. Výchovní poradcovia pozitívne 
hodnotili prácu v skupinách, ale aj to, že im bol vytvorený priestor na vzájomnú výmenu 
informácií a skúseností.  
 
Výstup vzdelávania 
V spolupráci s Metodicko – pedagogickým centrom v Prešove výchovní poradcovia získali 
Osvedčenie o absolvovaní priebežného vzdelávania výchovných poradcov pod názvom 
Výchovný poradca v podmienkach školy. 
 
Výstupy projektu 
V rámci realizácie projektu „Zvyšovanie kompetencií výchovných poradcov a žiakov 
základnej školy vo svete práce“  pre cieľové skupinu boli vytvorené nasledovné  praktické 
odborné materiály s obsahom vzdelávania: „Manuál pre výchovného poradcu“ ( I. a II. časť), 
„Informačné bulletiny“ (1 – 4 číslo), prostredníctvom ktorých sme informovali o priebehu  
jednotlivých etáp projektu, výsledkoch a skúsenostiach s jeho realizáciou v základných 
školách. V rámci publicity projektu boli vydané informačné letáky a plagáty. 
Do projektu bolo zapojených 36 výchovných poradcov  a 1887 žiakov 8. ročníka základných 
škôl okresu Prešov.  
 
Evalvácia vzdelávania 
Hodnotenie projektu prebiehalo formou: 

- vstupných  a výstupných evalvačných dotazníkov administrovaných cieľovým 
skupinám 

- monitorovacích správ  
- auditom z MŠ SR 
- auditom Európskej komisie. 
 

Záver 
Na základe  dosiahnutých monitorovacích indikátorov a  hodnotení  môžeme konštatovať, že 
implementáciou projektu sme prispeli k zvýšeniu kľúčových kompetencií cieľových skupín, 
ich informovanosti o školách, povolaniach a zamestnaniach, k zosúladeniu schopností žiakov, 
ich záujmov a potrieb s možnosťami adekvátneho ďalšieho odborného vzdelávania. 
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Súhrn 
Ambíciou Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Prešove nie je 
len odborná psychologická pomoc klientom, ale aj realizácia vzdelávacích aktivít pre rôzne 
cieľové skupiny. V príspevku sa zameriavame na prezentáciu projektu, ktorý bol realizovaný 
naším poradenským zariadením v základných školách okresu Prešov. Obsahovou náplňou 
projektu sme sa usilovali inovovať odbornú prípravu výchovných poradcov a žiakov 8. 
ročníka základných škôl v oblasti profesijnej orientácie a poradenstva. V koordinácii 
s rôznymi odborníkmi sme sa pokúsili vytvoriť také informačné prostredie, v ktorom by sa 
mohli dobre orientovať základné školy, výchovní poradcovia, žiaci a ich rodičia. 
Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.    
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Summary 
The ambition of pedagogical-psychological centre of prevention and consultant service in 
Prešov is not only a special psychological help for clients but also a realization of educational 
activities for different target groups. In our report we focuse on the presentation of project that 
was realised by our consultant institution on elementary schools of Prešov region. We tried to 
innovate special preparation of educational consultants and eight-grade students of elementary 
schools by project content in a field of occupation orientation and consultant service. In 
coordination with different specialists we tried to create informative environment which 
elementary schools, educational consultants, students and their parents could uderstand.  
The project was cofinanced by European union.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


