O výbere povolania je potrebné komunikovať s deťmi
už na základných školách
„Toto je najlepšia cesta, ako pomôcť žiakom ZŠ pri výbere ich budúceho povolania,“
uviedla výchovná poradkyňa
Tlačová správa

Bratislava 13. mája 2013 – Deťom na základných školách chýbajú informácie o jednotlivých
povolaniach. Výber strednej školy preto málokedy robia v súlade s tým, čo chcú v živote robiť. Aj toto
sú závery Informatického salónika, ktorý pripravil projekt Aj Ty v IT v minulých dňoch. Bol určený pre
dievčatá základných škôl.
Informatický salónik im umožnil vidieť, čo môžu vytvoriť šikovní informatici. Vyskúšali si tak projekty
vytvárané študentmi Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (FIIT STU) a zisťovali
napríklad koľko času trvá vývoj jednoduchých aplikácií, alebo čo dokáže informatik so základnými
a pokročilými znalosťami programovania. Hlavným cieľom bolo ukázať dievčatám vo veku 13 až 14 rokov,
že informatika je potrebná všade okolo nás. Projekt Speekle im tak napríklad odprezentoval, ako pomôcť
deťom správne vyslovovať hlásky a projekt MultiModal Interface im ukázal, ako ovládať televízor
gestami.
„Celý deň sedí za počítačom“, uviedla väčšina opýtaných dievčat na otázku, čo robí informatik. Len
máloktorá z nich vedela, čo môže „vzniknúť“ po takomto celodennom sedení za počítačom. Následne si
veľmi ťažko vyberajú svoje ďalšie študijné zameranie, keďže nemajú informácie o náplni jednotlivých
profesií.
Vo veľkej skupine prišli žiaci zo Základnej školy Apoštola Pavla v Liptovskom Mikuláši. Sprevádzala ich
Iveta Nádašdyová: „Ako dlhoročná výchovná poradkyňa som presvedčená, že práve toto je najlepšia
cesta, ako pomôcť žiakom základných škôl (ZŠ) pri výbere ich budúceho povolania. Ukázať im možnosti,
ktoré sa im otvárajú pri správnej voľbe budúcej strednej školy. Predovšetkým pre žiakov
z mimobratislavského prostredia je takáto príležitosť tisícnásobne významnejšia a dôležitejšia ako
akékoľvek vysvetľovanie.“
Ďalej dodala: „Myslím si, že podobné aktivity sú dôležité pre žiakov ZŠ aj z toho dôvodu, že štyri roky
štúdia na gymnáziu (ako type školy, ktorá predovšetkým pripravuje budúcich študentov vysokých škôl) je
krátky čas na to, aby sa nerozhodnutí dokázali rozhodnúť správne a po vyštudovaní toho, čo ich zaujalo a
baví, nájsť plné uplatnenie v praxi a nerozšíriť rady nezamestnaných.“
Projekt Aj Ty v IT vznikol na FIIT STU a jeho hlavným cieľom je prezentovať dievčatám informatiku ako
vhodný študijný a následne pracovný smer. Svojimi aktivitami oslovuje dievčatá na stredných
a základných školách. Partnermi projektu sú spoločnosti Google Slovakia, s. r. o, Hewlett-Packard
Slovakia, s. r. o., IBM Slovensko, spol. s r. o., Morgan Stanley Hungary, Pravda, Slovak Telekom, a. s.,
TEMPEST, a. s., Slovenská komisia pre UNESCO.
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