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Modulový vzdelávací program (MVP) „Tútor v poradenskom procese pre dospelých v
oblasti ďalšieho vzdelávania“
Všeobecná charakteristika MVP
Vzdelávací program je určený osobám, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti, zručnosti a kľúčové
kompetencie tútora potrebné pre výkon činnosti v Poradenských centrách pre dospelých pre zvyšovanie záujmu
a motivácie pre celoživotné vzdelávanie dospelých osôb. Ide o povolanie, ktoré je úzko špecializované v oblasti
poradenského procesu pre dospelých a ďalšieho vzdelávania. Tútor sprevádza, naviguje, koučuje dospelého
človeka v motivácii pre CŽV, pomáha v správnej orientácii na trhu práce, zabezpečuje sieťovanie vzdelávacích
inštitúcií a zamestnávateľov, dáva návrhy na aktualizáciu vzdelávacích programov podľa potrieb trhu práce.
Moduly sú zostavené tak, aby tútor získal všetky potrebné kompetencie na prácu s dospelým jedincom v oblasti
poradenstva, koučovania a ďalšieho vzdelávania.
Základné informácie
Názov kvalifikácie
Číselné označenie (kód ISCO-08)
Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka
Kvalifikačný štandard

Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti
celoživotného vzdelávania
2424, 2635
Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti
celoživotného vzdelávania
Špecialisti v oblasti celoživotného vzdelávania, poradenstva a
rozvoja ľudských zdrojov pre dospelých

Organizačné informácie
Termín konania
Miesto konania
Podmienky
prihlásenia

Moduly a počet
hodín

Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (účastník je povinný dokladovať diplomom)
Byť zamestnaný na TPP mimo územia Bratislavy alebo vykonávať podnikanie (SZČO)
mimo územia Bratislavy pre zaradenie do MVP je potrebné doložiť kópiu dokladu
preukazujúceho existenciu pracovno-právneho vzťahu v danom čase resp. kópiu
živnostenského oprávnenia.
1. Modul: Poradenstvo pre dospelých v rozsahu 60 hodín, z toho 46 hodín prezenčne
2. Modul: Koučing v poradenskom centre pre dospelých v rozsahu 36 hodín, z toho
26 hodín prezenčne
3. Modul: Podporné nástroje v poradenskom centre pre dospelých v rozsahu 24
hodín, z toho 17 hodín prezenčne
Účastník musí absolvovať minimálne 75 % vyučovacích hodín z prezenčného
vzdelávania (t.j. 67 45min. vyučovacích hodín) modulového vzdelávacieho programu,
pričom nerozhoduje počet vymeškaných vyučovacích hodín z prezenčného
vzdelávania určených pre teóriu a pre prax a musí sa zúčastniť záverečnej skúšky.
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Záverečná
skúška

Písomná forma:
Záverečný písomný test – požadovaná úspešnosť 70%, pri nižšej úspešnosti uchádzač test
opakuje.
Praktická forma:
•
•
•

Získaný doklad
Získaná
kvalifikácia
Kontaktná osoba

ukážka vedenia poradenského rozhovoru,
vytvorenie individuálneho kariérneho plánu a koučing
vypracovanie a prezentácia marketingového plánu

Poznámka:
Absolvent všetkých modulov vykoná záverečnú skúšku po absolvovaní všetkých modulov.
Predmetom skúšky bude overenie vedomostí a zručností, nadobudnutých absolvovaním
všetkých 3 modulov.
Získanie osvedčenia o absolvovaní MVP
Po absolvovaní vzdelávania je účastník povinný prihlásiť sa na overenie odbornej
spôsobilosti a po úspešnom vykonaní skúšok získa čiastočnú kvalifikáciu „Tútor v
poradenskom procese pre dospelých v oblasti ďalšieho vzdelávania“
Mgr. Alena Vágnerová, alena.vagnerova@nuczv.sk
telefón : 02/69202228

Odborné vedomosti a zručnosti
Odborné vedomosti

Odborné zručnosti

Tútor v poradenskom procese pre dospelých v
oblasti celoživotného vzdelávania pozná:

Tútor v poradenskom procese pre dospelých v
oblasti celoživotného vzdelávania je zručný v
oblasti :
•
poskytovania služieb pre dospelého klienta,

•

•

základnú terminológiu a legislatívu v oblasti
celoživotného vzdelávania,
•

komunikácie a sprevádzania dospelého
jedinca v bilancii svojej kariéry a zvyšovania
profesijných zručností na trhu práce,

•

vedenia rozhovoru a zvyšovania motivácie
pre ďalšie vzdelávanie dospelých,

•

prípravy a realizácie individuálneho
skupinového poradenstva,

•

poskytovania
infoservisu,
konzultácií,
vedenie spisovej dokumentácie,

•

udržiavania a rozvíjania
vzťahu s klientom ,

dynamiku osobnosti , typológiu osobnosti a
osobný profil, osobnosť tútora,

•

nástroje na zisťovanie kľúčových kompetencií,

•

metódy a formy práce v poradenskom procese,

•

zásady štruktúrovaného rozhovoru a kladenia
otázok,

•

princípy verbálnej a neverbálnej komunikácii v
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a

poradenského
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práci tútora,

•

•

•

•

•

•

•

publicity
a
prezentácie
Katalógu
poradenských služieb pre dospelých,

•

sieťovania
vzdelávacích
zamestnávateľov,

•

vedenia poradenského procesu s dospelým,

•

efektívneho time manažmentu
efektívna práca s časom,

•

upevňovania motivácie klienta pre ďalšie
vzdelávanie a rozvoj,

•

sprevádzania a koučovania klienta v procese
definovania
cieľov
jeho
ďalšieho
vzdelávania a kariérneho rozvoja

•

identifikácie učebných štýlov

•

vytvorenia
marketingového
poradenského centra,

•

tvorby plánu zberu informácií a budovania
regionálneho partnerstva,

princípy prezentácie, sieťovania vzdelávacích
inštitúcií a zamestnávateľov,
inštitúcií

a

plánovanie a time manažment v práci tútora,

metódy psychohygieny a zvládanie stresových
faktorov,

tútora,

základné teoretické východiská koučovania,

pomenovať a využívať niektoré motivačné
faktory pre ďalšie vzdelávanie dospelých,

sprevádzať klienta pri tvorbe kariérového plánu
pomocou diagnostických metód, koučovania a
informovania o možnostiach trhu práce,

•

zásady marketingových aktivít zameraných na
podporu prezentácie kariérového profilu
klienta,

•

stratégiu marketingových aktivít poradenského
centra,

 • spôsoby evalvácie aktivít poradenského
centra.

Predmet overenia a hodnotenia bude
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plánu
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Teoretická časť:
Písomná forma:
• test – požadovaná úspešnosť 70%
Praktická forma:
•
•
•

ukážka vedenia poradenského rozhovoru,
vytvorenie individuálneho kariérneho plánu a koučing
vypracovanie a prezentácia marketingového plánu

Ústna skúška:

 ústne overenie získaných vedomostí Modul 1,2,3
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