


Prečo Talentcentrum ?



POMÁHAME ŽIAKOM V ROZHODOVANÍ O ICH 

BUDÚCEJ KARIÉRE 

Originálnou a zážitkovou formou sprostredkúvame 

poznatky a informácie súvisiace s kariérovou orientáciou 

žiakov a výberom ich ďalšej vzdelávacej dráhy. 



NAJLEPŠÍ PROJEKT VZDELÁVANIA A ODBORNEJ PRÍPRAVY

V roku 2019 získalo Talentcentrum v Grazi

celosvetovo uznávané ocenenie „Best Education 

and Training Project“ na 11th World Chambers

Congress v Rio de Janeiro.

Martin Neubauer, Talentcenter of the Chamber of Commerce in Styria



TALENTCENTRUM v Nitre – implementácia cez NP Duál



CIEĽ

Hlavným cieľom Talentcentra je vzbudiť záujem žiakov 

ohľadom budúcej kariéry, štúdia či budúceho povolania. 

Sprostredkováva aktuálne informácie o stredných 

školách, súčasných povolaniach a aktuálnej situácií na 

trhu práce. 



CIEĽOVÁ SKUPINA

Cieľovou skupinou aktivít sú primárne žiaci siedmeho, ôsmeho 

a deviateho ročníka základných škôl. 

Sekundárnu cieľovú skupinu tvoria zákonní 

zástupcovia/rodičia týchto žiakov a ďalší aktéri, ktorí majú 

významný vplyv na kariérovú orientáciu žiaka - učitelia, 

výchovní poradcovia, zamestnávatelia a iní.



FORMA

Exkurzia 

• Fyzická návšteva Talentcentra

• “Neutrálna pôda“

• Dvaja mediátori

• 4 hodiny

• Pre jednu triedu žiakov

• Vyplnenie 3 dotazníkov

• Výstupy a spätná väzba pre žiakov



AKTIVITA
Aktivity Talentcentra sú interaktívne a žiaci sú počas nich aktívne 

zapájaní. 

Lektor počas aktivity preberie so žiakmi témy ako:

• záujmy, schopnosti, vedomosti, zručnosti

• talent – ako ho nájsť a rozvíjať

• výber povolania a strednej školy

• vzdelávací systém na Slovensku 

• informačné zdroje o trhu práce 

Súčasťou aktivít sú aj 3 dotazníky.



DOTAZNÍK ZÁUJMOV



DOTAZNÍKY SCHOPNOSTÍ A ZRUČNOSTÍ



TYPY ÚLOH

# Klikni na všetky čísla 6 # Klikni na všetky samohlásky # Klikni na všetky rovnaké obrázky M

# Vypočítaj čo najviac príkladov
# Ktorý obrázok chýba?



TYPY ÚLOH

# Ktoré ozubené koleso sa otáča najpomalšie? # Ktorý materiál je najlepším vodičom tepla?

# Preklikajte sa webstránkou a zodpovedzte 
nasledujúce otázky k hotelu:
Na ktorej ulici sa hotel nachádza?

# Ktorá kocka vznikne po zložení?



TYPY ÚLOH

# Vľavo vidíte fotografiu a vpravo 
plán s umiestneniami fotoaparátov. 
Ktorým fotoaparátom bola 
spravená táto fotka?

# Dobre si zapamätajte symboly a 
ich pozíciu na mape mesta. 
Premiestnite symboly na správne 
miesto na mape.



VÝSLEDOK

SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI -VŠEOBECNÉ

Testované oblasti:

• Matematika

• Slovenský jazyk

• Anglický jazyk

• Logické myslenie

• Koncentrácia a pozornosť



VÝSLEDOK

SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI - ŠPECIFICKÉ

Testované oblasti:

• Pamäťové schopnosti

• Vnímanie formy a priestoru

• Organizačný talent

• Porozumenie fyzike a technike 

• IT znalosti

• Orientácia na zákazníka



ŽIAK PO AKTIVITE:

• Vie lepšie posúdiť svoje vedomosti a zručnosti

• Je si vedomý dôležitosti rozhodovania o kariére a štúdiu

• Vie, kde a ako má hľadať relevantné informácie ohľadom štúdia a 

povolaní

• Pozná dostupné zdroje a materiály

• Má predstavu o svojom kariérovom type

• Je si vedomý svojich silných a slabých stránok 

• Vie, na koho sa môže obrátiť v rozhodovaní 



TALENTCENTRUM - APLIKÁCIA



SPÄTNÁ VÄZBA



Jedno Talentcentrum v číslach

školských 
dní = 
exkurzií

180 zapojených 
žiakov 
denne

22
žiakov 
zapojených 
ročne 

4000
sme 
pomohli v 
rozhodovaní

2600



Pocity žiakov po exkurzii

„Exkurzia bola parádna, určite by som toto miesto odporučila mnohým, našla

som tu pomoc a odpovede na mnohé otázky... Ďakujem za to.“

„Aktivita bola podľa mňa super, nebola to taká tá klasická nudná prednáška,

kde v polovici zaspávam, ale bolo to zaujímavé, páčila sa mi interakcia s nami

a na samotnej aktivite by som nič nemenil.“

„Aj keď už vybratú strednú školu mám, uistilo ma to, že sa na to hodím!“

„Robte ďalej to čo robíte, je to dobré pre našu generáciu.“



Spätná väzba od pedagógov

„Ďakujeme za prístup, sprostredkovanie nových a 

zaujímavých informácií, ste super.“

„Túto aktivitu hodnotím veľmi pozitívne, pretože žiaci často nevedia,

kde majú pokračovať v ďalšom štúdiu, prípadne čomu by sa chceli

v budúcnosti venovať. Myslím si, že je veľmi dôležité venovať sa tomu

včas. Spôsob podávania informácií bol jasný a zrozumiteľný a boli to

skutočne potrebné informácie pre cieľovú skupinu.“

„Veľmi radi sa aktivít zúčastníme aj v budúcnosti, 

bolo veľmi dobré, že ste nás oslovili.“

„Ďakujeme za cenné informácie.“



Ďalšie kroky...



Vďaka za pozornosť a vašu podporu


