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TLAČOVÁ SPRÁVA, 09.04.2013
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, Bratislava
Začiatok realizácie národného projektu
“Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov
v školskom prostredí ”
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave začal dňa 18.3.2013 pod
záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oficiálne realizovať
národný
projekt:
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí. Riešenie národného projektu je naplánované na 33,5
mesiacov od priameho vyzvania (17/01/2013 – 31/10/2015).

Miestom uskutočňovania národného projektu je Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky
kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Košický kraj.

Cieľovou skupinou národného projektu sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, psychológovia, špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia pracujúci v základných
školách a v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, vybraní rodičia a zamestnanci
verejnej a štátnej správy.
Odborným gestorom národného projektu je PhDr. Štefan Matula, PhD.

Cieľom národného projektu je zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov ZŠ so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) zefektívnením systému výchovného
poradenstva a prevencie (ďalej len „VPaP“) v záujme uľahčenia sociálnej integrácie týchto žiakov
aj prostredníctvom zvyšovania pravdepodobnosti ich úspešného uplatnenia sa na trhu práce. Bude
sa tak diať prostredníctvom celoživotného poradenstva, poskytovaného predovšetkým
zamestnancami systému výchovného poradenstva a prevencie. Prioritou aktivít národného
projektu je preventívna a poradenská starostlivosť o žiakov ohrozených sociálno-patologickými
javmi. Táto pomoc bude zameraná na podporu ich sociálnej integrácie, na základe rozvoja ich
sebapoznania a poznania sveta práce, na rozvoj študijno-profesijných záujmov zvyšujúcich ich
zamestnateľnosť, primeraných vzdelanostných ašpirácií a na ich efektívnu prípravu na vstup na
trh práce.
Významnou súčasťou projektu je podpora ďalšieho vzdelávania zamestnancov systému
výchovného poradenstva a prevencie a inovácia ich metodologických nástrojov, poradenských
metód, metodík a testov.
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Ciele národného projektu sa budú napĺňať v rámci troch hlavných aktivít :

1. : Inovácia procesov komplexnej diagnostiky v systéme VPaP pre žiakov so ŠVVP
Cieľom inovácie komplexnej diagnostiky je podpora sociálnej inklúzie žiakov so špeciálnymi
výchovnými a vzdelávacími potrebami prostredníctvom skvalitnenia ich včasnej diagnostiky
a prevencie porúch učenia, porúch správania a prevencie sociálnej patológie. Zefektívňovanie
poradenskej pomoci sa bude uskutočňovať aj skvalitnením metodologickej vybavenosti
odborných a pedagogických zamestnancov systému VPaP, inováciou, aktualizáciou
psychodiagnostických metodík a testov, ich re-štandardizáciou a doplnením o nové moderné
diagnostické metodiky (vlastný výskum a vývoj, adaptácia zahraničných diagnostických
nástrojov).
2. : Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov systému VPaP

Cieľom vzdelávania odborných a pedagogických zamestnancov v systéme výchovného
poradenstva a prevencie je rozvoj ich odborných kompetencií v záujme zefektívnenia
poradenskej podpory sociálnej inklúzie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami. V rámci tejto aktivity sa autorsky spracujú viaceré učebné zdroje pre zamestnancov
systému VPaP (monografie, metodické príručky), zabezpečí sa výmena skúseností medzi
poradcami partnerských inštitúcií krajín EÚ.
3. : Inovácia poradenských metód v systéme VPaP pre žiakov so ŠVVP pri zvyšovaní ich
zamestnateľnosti

Cieľom aktivity je inovácia a zefektívňovanie metód psychologického, špeciálno-pedagogického
a výchovného poradenstva v oblasti porúch učenia a porúch správania sa žiakov so ŠVVP a pri
ich profesionálnom rozhodovaní sa. Dosiahnuté výsledky prispejú k uľahčeniu vstupu mladej
populácie na trh práce a k ďalšiemu rozvoju systému výchovného poradenstva a prevencie.

Všetky aktivity projektu sú prioritne zamerané na optimalizáciu procesu profesionálneho
rozhodovania sa, zvyšovanie zamestnateľnosti a prevenciu pred nezamestnanosťou žiakov so
ŠVVP. Kariérové poradenstvo možno považovať za účinný nástroj sociálnej integrácie/ inklúzie
žiakov so ŠVVP, ich začlenenia sa do sveta práce v súlade s potrebami vedomostnej spoločnosti.

V Bratislave, dňa 19.3.2013, spracovala: Laura Čulíková, manažérka publicity národného projektu,
laura.culikova@vudpap.sk, 0903 164 186
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