CENTRUM

PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA
A PREVENCIE

Komenského 2740, Kysucké Nové Mesto
Telefón: 041 / 421 21 76
mail: pppknm@stonline.sk








ŠKOLSKÉ ZARIADENIE POSKYTUJE SVOJE SLUŽBY:
komplexnú
psychologickú,
špeciálnopedagogickú,
diagnostickú,
výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so
zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho
a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického
vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom
poskytuje poradenské služby
v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú
a psychologickú starostlivosť deťom podľa odseku 1 a ich zákonným zástupcom, najmä
v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálnopatologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti
zabezpečenie svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej
diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie,
rehabilitácie a psychoterapie
vykonáva činnosť:
- preventívno-výchovnú a odborno-preventívnu
- metodicko-odbornú
- tvorba preventívnych programov

PSYCHOLÓG zabezpečuje:
 komplexnú psychologickú

diagnostiku, poradenstvo v otázkach
výchovy, vzdelávania, osobnostného vývinu detí,
 poradenstvo vo vzdelávacom vývine: diagnostikovanie charakteru a príčin školskej
neúspešnosti,
 v rámci diagnostiky zabezpečujeme starostlivosť pre deti s problémami v učení,
s problémami v správaní, s poruchami aktivity a pozornosti, zabezpečujeme
diagnostiku školskej zrelosti
 diagnostiku a následnú starostlivosť pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno –
vzdelávacími potrebami
 reedukačnú starostlivosť pre deti s poruchami učenia
 terapeutickú odbornú starostlivosť,
 poskytovanie konzultácií zákonným zástupcom a pedagógom detí a mládeže
 preventívnu výchovnú starostlivosť o deti a mládež s poruchami správania a učenia
 odbornú pomoc deťom a mládeži zo sociálne zaostalého alebo výchovne
zlyhávajúceho prostredia
 pravidelne spolupracujeme s rodičmi, pedagógmi, logopédmi, lekármi, ÚPSVaRom,
tretím sektorom, inými školskými zariadeniami a organizáciami.
Profesijná orientácia
 informujeme o odboroch otváraných na SŠ a podmienkach na prijatie žiakov
 sprevádzame žiakov počas procesu voľby povolania
 integrovaným žiakom poskytuje informácie o odboroch otváraných na SŠ, kde môžu
prijať žiakov s ich typom integrácie.
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SOCIÁLNY PEDAGÓG zabezpečuje:
Profesijná orientácia
 zisťovanie poznávacích a osobnostných predpokladov pre ďalšie
štúdium (individuálna a skupinová diagnostika)
 poskytovanie informácií o možnostiach ďalšieho štúdia na SŠ, VŠ,
 zosúlaďovanie profesijných ašpirácií a predpokladov klientov pri výbere štúdia,
povolania
 program Proforient
- je prepojený na celoslovenský číselník stredných škôl a tým sa stáva jedinečným
on-line aktualizovaným pomocníkom pre CPPPaP a výchovných poradcov každej ZŠ,
- poskytuje komplexné informácie pri výbere vhodnej SŠ a odboru pre žiaka, pričom
môže zohľadniť požiadavky jeho i rodičov,
- umožňuje zistiť predbežné predpoklady prijatia žiaka na SŠ, o ktorú má záujem,
jeho zaradením do poradia všetkých žiakov hlásiacich sa na túto SŠ vytvoreného
podľa prospechu žiakov v posledných dvoch ročníkoch ZŠ (resp. úspešnosti
v Monitore 9). Porovnaním plánu - počtu žiakov, koľkých bude SŠ prijímať,
s výsledným poradím žiaka možno posúdiť vhodnosť prihlásenia sa žiaka na túto
SŠ.
- integrovaným žiakom poskytuje informácie o odboroch otváraných na SŠ, kde môžu
prijať žiakov s ich typom integrácie.
- pomáha pri administratívnych činnostiach spojených s tlačou prihlášok na stredné
školy, i zápisných lístkov.
- obsahuje množstvo výstupných zostáv, grafické vyhodnotenie prospechu, resp.
úspešnosti Monitor-a 9, rôzne zoznamy žiakov pre ZŠ a pre CPPPaP štatistické
prehľady umiestnenia žiakov základných škôl podľa typu SŠ, kódov prijatia, skupín
odborov, ...
- možnosť on line otestovať svoje možnosti na: www.pppknm.sk - Vyskúšaj
Výchovné poradenstvo
 metodické usmerňovanie výchovných poradcov ZŠ, SŠ vo svojej územnej
pôsobnosti (porady, školenia, konzultácie)
 poradenstvo pre pedagógov, rodičov a žiakov
 depistážna činnosť
Prevencia sociálno-patologických javov
 metodické usmerňovanie koordinátorov prevencie ZŠ, SŠ vo svojej územnej
pôsobnosti (porady, školenia, konzultácie)
 poradenstvo pri tvorbe preventívnych programov a ich realizácií, pri tvorbe
preventívnej stratégie pre ZŠ, SŠ
 besedy, prednášky, zážitkové aktivity pre: rodičov, žiakov, študentov, pedagógov
Ponuka besied:
- Prevencia látkových a nelátkových závislostí
- Šikanovanie a agresívne správanie
- Trestno-právna zodpovednosť detí
- Výchova k manželstvu a rodičovstvu, sexuálna výchova
- Výchova k zdravému životnému štýlu
- Prevencia obchodovania s ľuďmi
Sociálne poradenstvo
 zákon o rodine,
 ústavná starostlivosť
 trestnoprávna zodpovednosť rodičov, mladistvých a pod.
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ŠPECIÁLNY PEDAGÓG zabezpečuje:
 komplexnú
špeciálno - pedagogickú diagnostiku, poradenstvo v
otázkach výchovy, vzdelávania, osobnostného vývinu detí,
 poradenstvo vo vzdelávacom vývine: diagnostikovanie charakteru a
príčin školskej neúspešnosti s vyústením do návrhu ich riešenia,
 reedukačnú a terapeutickú odbornú starostlivosť,
 poskytovanie konzultácií pedagógom, zákonným zástupcom detí a mládeže
 preventívnu výchovnú starostlivosť o deti a mládež s poruchami správania a učenia
 odbornú pomoc deťom a mládeži zo sociálne zaostalého alebo výchovne
zlyhávajúceho prostredia
 individuálne hrové stretnutia pre deti s ťažkosťami v prežívaní a správaní
Profesijná orientácia
 integrovaným žiakom poskytuje informácie o odboroch otváraných na SŠ, kde môžu
prijať žiakov s ich typom integrácie.
 poskytuje poradenstvo pre stredné školy pri ďalšom vzdelávaní integrovaného žiaka
Špeciálno – pedagogické poradenstvo:
 metodické usmerňovanie školských špeciálnych pedagógov ZŠ vo svojej územnej
 poradenstvo pre pedagógov, rodičov a žiakov
 depistážna činnosť

PONÚKANÉ PROGRAMY NÁŠHO CENTRA:
 program













SOCKOM – stimulačný program pre deti s komunikačnými ťažkosťami pre deti
v predškolskom veku v MŠ
program RORED - stimulačný program pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkoukurz zameraný na rozvoj predčitateľských schopností pomocou Eľkoninovej metodiky, ktorá
posiluje fonematický sluch a diferenciáciu, schopnosť sluchovej analýzy a syntézy. Schopnosti,
ktoré pomôžu dieťaťu naučiť sa čítať a písať po nástupe do školy. Zároveň ide aj o nácvik
grafomotorických schopností (písania) dôležité pre dosiahnutie školskej úspešnosti.
POVEDZ HLASNÉ NIE – preventívny zážitkový program pre žiakov piatych ročníkov ZŠ so
zameraním na závislosti
R skupina – podpora rodičovských zručností rodičov detí s problémovým správaním
BIOFEEDBACK, NEUROFEEDBACK - tréning zefektívnňovania práce, zvládania stresu,
zlepšovania výkonnosti
KUPOZ - program zameraný na koncentráciu pozornosti
VIT - videotréning v škole, doma - zlepšovanie rodičovských a pedagogických zručností
prostredníctvom video nahrávok
KBT - Kognitívno – behaviorálna terapia
RAS - Relaxačná a symbolická terapia
HT – Hrová terapia
IKP – Integrované kariérne poradenstvo pre žiakov 8 a 9. ročníkov ZŠ a žiakov 2 a 4. ročníkov
SŠ so zameraním na výber strednej a vysokej školy
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Ak deti žijú v tolerantnom ovzduší,
naučia sa byť trpezlivými,
ak deti povzbudzujeme,
naučia sa dôverovať,
ak deti žijú v sústavnej pochvale,
naučia sa vážiť seba samých,
ak deti žijú v dôvere,
naučia sa spravodlivosti,
ak sa deti cítia bezpečne,
naučia sa žiť s vierou,
ak deti žijú v priateľstve a prijatí,
naučia sa nájsť lásku vo svete...
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