PRÍPRAVA NA DOSPELOSŤ
9. ročník/
vek 14 rokov

Spustenie plánu prechodu v rámci hodnotenia plánu MyPlan alebo plánu v oblasti
vzdelávania, zdravia a starostlivosti (plán EHC) a jeho každoročná aktualizácia

ZVÁŽ
Plánujem, ako
bude vyzerať môj
dospelácky život

ZAMESTNANIE:

NEZÁVISLOSŤ

• Čo budem robiť?
• Ako sa do toho bodu dostanem?

• Kde budem žiť?
• Aké zručnosti budem potrebovať?
ZDRAVIE

ZAPOJENIE DO KOMUNITY
• Ako budem tráviť čas?
• Čo vo svojom okolí budem
využívať?

• Ako sa budem starať o zdravie?
• Ako bude podpora vyzerať v
dospelosti?

10./11. ročník
až do veku 16 rokov

• pokračuj v pláne prechodu
• pozeraj si rôzne možnosti
• prihlás sa na vzdelávanie po dosiahnutí 16 rokov
• zhodnoť potreby v oblasti zdravia a starostlivosti a spôsob ich uspokojovania
v dospelosti

Až do
veku 18 rokov

• pokračuj v pláne prechodu
• plánuj si oblasť starostlivosti a zdravia v dospelosti vrátane posúdenia podľa
zákona o starostlivosti
• absolvuj vzdelávanie/odbornú prípravu po dosiahnutí 16 rokov

TYPY
VZDELÁVANIA
/ODBORNEJ
PRÍPRAVY
PO DOSIAHNUTÍ
VEKU 16 ROKOV

AKADEMICKÉ
• kvalifikácia,
napr. A Levels
• škola alebo
vysoká škola
(college)
• vedie k
univerzite alebo
zamestnaniu

Po dosiahnutí veku 19 rokov

ODBORNÉ
• kvalifikácie v oblasti súvisiacej
s prácou, napr. BTEC (Business
and Technology Education
Council – Rada pre vzdelávanie
v oblasti podnikania
a technológií)
• vysoká škola (college) alebo
poskytovateľ odbornej prípravy
• vedie k univerzite alebo
zamestnaniu

ZAMESTNANIE
• zameraj sa na
odbornú prípravu
súvisiacu s prácou,
napr. učňovstvo,
praktikantstvo,
podporovanú stáž
• možno sa najprv
budeš musieť
zúčastniť na
prípravnom
programe
• vedie k zamestnaniu

ZRUČNOSTI
POTREBNÉ NA
ŽIVOT
• zameranie sa na
činnosti
• rozvoj zručností do
života v dospelosti
• vedie k
dobrovoľníctvu/
zmysluplnej činnosti
alebo zamestnaniu

• pokračuj v pláne prechodu
• niektorí mladí ľudia budú na prechod do ďalšej etapy potrebovať viac času
• vytvorený plán v oblasti zdravia a starostlivosti v dospelosti, a to aj po
ukončení vzdelávania
• sústreď sa na cestu k dospelosti po ukončení vzdelávania

ŽIVOT V DOSPELOSTI PO
UKONČENÍ VZDELÁVANIA

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.sheffielddirectory.org.uk/localoffer
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