Správa zo zahraničnej pracovnej cesty

Účastník: JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková, riaditeľka, Národný ústav celoživotného vzdelávania
Miesto: Kodaň, Dánsko
Dátum: 29.3. – 31.3.2017
Podujatie: Študijná návšteva pána štátneho tajomníka

Témy rokovania a výsledok:
Nakoľko má Dánsko vysoko vyzdvihovaný a
kvalitný systém celoživotného poradenstva,
predstavitelia MŠVVŠ SR požiadali zástupcov Dánska o predstavenie celého systému celoživotného
poradenstva. Toto predstavenie sa udialo v priebehu dvoch dní keď zástupcovia MŠVVŠ SR mali
možnosť vidieť jednotlivé prvky poradenského systému.
Prvý deň bol zameraný na prezentáciu poradenských centier, ktoré v Dánsku pôsobia. Poradenské
centrum v Kodani je najväčšie poradenské centrum v Dánsku a je zamerané na poskytovanie
poradenstva žiakom a študentom stredných a vysokých škôl a dospelým. Poradenstvo je poskytované
prezenčne, ale aj telefonicky alebo mailom. V poradenskom centre pôsobí 17 poradcov, ktorí
poskytujú poradenstvo nielen v poradenskom centre ale i na školách a spolupracujú s výchovnými
poradcami ale i s poradcami na úradoch práce. Ďalšie poradenské centrum, ktoré bolo prezentované
bolo poradenské centrum pre mladých, kde slovenských zástupcov najviac zaujal informačný systém,
ktorý svojimi funkcionalitami poskytoval o žiakoch všetky potrebné informácie pre to, aby žiaka mohli
udržať v školskom systéme.
Druhý deň bol zameraný na prezentáciu zákona o poradenstve, informačného poradenského systému
e – guidance a na prezentáciu poradenstva cez internet a telefón. Zákon o poradenstve obsahuje
podmienky pre poskytovanie poradenstva, informácie o aktéroch, ktorí poskytujú poradenstvo,
o pôsobnosti štátu, teda rezortov školstva a práce. Poradenstvo cez internet a telefón patrí do
pôsobnosti rezortu školstva, kde je poradenstvo prístupné kedykoľvek, aj počas víkendov. Poradcovia
vyhľadávajú vzdelávacie programy, možnosti uplatnenia sa na trhu práce a pod. Všetky poradenské
centrá ako aj poskytovanie poradenstva cez internet sú financované rezortom školstva.
E – guidance je informačný systém, ktorý v sebe obsahuje všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné pre
jednotlivca pre jeho rozhodovanie o budúcom vzdelávaní alebo uplatnení sa na trhu práce.
Zástupcovia Slovenska a Dánska sa dohodli na ďalšej spolupráci.

Vypracovala: Zuzana Štrbíková

