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1.   Čo je kariérové poradenstvo

 Kariérové poradenstvo je službou, ktorej cieľom je poskytnúť klientom
účinnú pomoc pri rozhodovaní sa o ďalšom smerovaní, voľby, alebo
ďalšieho vzdelávania. Ide o proces, v rámci ktorého kariérový poradca
sprevádza študenta pri zorientovaní sa v situácii, určení cieľov a smeruje
ho k očakávaným výsledkom.

 Prebieha formou individuálnych konzultácií. Počet stretnutí závisí od
konkrétnych požiadaviek študenta, ale aj od toho, kde sa študent
nachádza, čo už o sebe vie, nakoľko má preskúmané možnosti a od jeho
očakávaní.
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 Kariérový poradca prostredníctvom kariérových techník, metód a

postupov poskytuje poradenské služby, ktorých cieľom je pomáhať a

podporovať jednotlivcov alebo skupiny osôb v akomkoľvek veku pri

rozhodovaní v otázkach vzdelávania, profesijnej prípravy, voľby

zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

 Konzultácie prebiehajú formou rozhovoru a rôznych špecifických

cvičení. Budeme spolu hľadať, čo je pre študenta dôležité, aké sú jeho

kvality a budeme uvažovať nad cieľmi a možnými cestami ako ich

dosiahnuť.



KARIÉRNE   PORADENSTVO

2.  Kto potrebuje kariérové poradenstvo

 Kariérové poradenstvo je určené všetkým ľuďom, ktorých túžbou je, aby

svoj život trávili v zmysluplnej práci, ktorá ich bude robiť šťastnými.

 Prispieva k zorientovaniu sa vo svojich schopnostiach, talentoch, túžbach,

očakávaniach a potrebách čo nebýva vždy až také jednoduché a zjavné.

Často krát nevidíme aké ingrediencie máme „pod pokrievkou“. Poznávanie

nášho potenciálu a zdrojov je nevyhnutným predpokladom k spoznaniu

toho, ktoré študijné zameranie, povolanie, zamestnanie sú pre mňa tie

pravé.
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Objasní situáciu a pomôže nájsť správnu

 Chcem prácu, ktorá by ma bavila.

 Chcem v práci využívať svoj potenciál.

 Chcem robiť zmysluplnú prácu.

 Chcem chodiť s radosťou do práce.

 Neviem , či sa pustiť do podnikania

 Hodím sa na pracovnú pozíciu, ktorú som si

vybral?

 Hodím sa na pracovnú pozíciu, ktorú by som

rád zastával?

 Hľadám prácu, ale neviem presne akú.

cestu ak niektorá z viet študenta vystihuje:

 Chcem si vybrať vysokú školu, ktorá ma bude 

baviť a umožní mi nájsť si uplatnenie po jej 

absolvovaní.

 Som dobrý/vynikajúci študent a neviem sa 

rozhodnúť, ktorá VŠ  by ma bavila najviac.

 Končím strednú školu a mám viacero alternatív, 

kam ďalej na VŠ a neviem, ktorá je tá správna.

 Vôbec neviem, na akú VŠ sa vybrať, a či vôbec.

 Som absolvent , vstupujem na trh práce a hľadám 

si prácu.
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3.  Prínos kariérového poradenstva

 plán pre vlastnú profesijnú dráhu,

 schopnosť rozhodovania sa aj do budúcnosti,

 úsporu času pri hľadaní zamestnania,

 zníženie finančnej straty vďaka skráteniu doby nezamestnanosti,

 zmiernenie stresovej záťaže spôsobenej profesnou zmenou,

 zvýšenie sebavedomia,
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 nárast profesijnej /aj životnej/ spokojnosti,

 poznanie svojich talentov,

 schopnosť orientovať sa vo vlastných potrebách, čo skutočne chcem, aké 

sú moje kariérové ciele, kam smerujem,

 objavenie toho, čo ma baví, napĺňa, čomu sa chcem v budúcnosti venovať,

 identifikovať príležitosti na trhu práce,

 rozhodnúť sa medzi rôznymi kariérovými cestami,

 zistiť, čo skutočne chcem ja a nie čo chce moje okolie
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