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KAKO IZBRATI SANJSKI POKLIC?
SPOZNAVANJE IN POKLICNO RAZISKOVANJE
PRIHODNOSTI UČENCEV

RAZVIJANJE
KARIERNIH
PRILOŽNOSTI
2026

INOVATIVNA KARIERNA ORIENTACIJA V
OSNOVNIH ŠOLAH
NAČRTOVANJE
KARIERE
Želite učencem pomagati pri izbiri izobraževalne in poklicne poti, da bodo upoštevali
svoje interese in talente ter nanjo stopali z veliko mero samostojnosti in odgovornosti?

2024

Si prizadevate opolnomočiti starše, da bodo svojim otrokom znali pomagati pri
sprejemanju poklicnih odločitev?
Želite več pozornosti nameniti poklicnemu testiranju učencev, informiranju in
skupinskemu raziskovanju poklicev?
V kolikor ste na katero vprašanje odgovorili pritrdilno, pomeni, da si učencem in njihovim
staršem/skrbnikom prizadevate zagotoviti aktivnosti za lažje in samostojno načrtovanje
nadaljnjih kariernih poti.
Na podlagi dolgoletnih izkušenj in izvajanja projekta "VšečKAM in GREM - Karierni center
za mlade", smo za šolsko leto 2022/2023 pripravili ponudbo AKTIVNOSTI s katerimi lahko
obogatite aktivnosti karierne orientacije na vaši šoli ter mladim omogočite, da se bodo pri
izbiri nadaljnjega izobraževanja oz. poklica lažje in samozavestneje odločali.

KONTAKTIRAJTE NAS!
Tkalski prehod 4, 2000 Maribor
030 201 040
tajnistvo@fundacija-prizma.si

www.fundacija-prizma.si

SPOZNAVANJE
SEBE, TRGA
DELA IN
POKLICEV
2022

UTRINKI Z DELAVNIC

“PRIZADEVAMO SI ZA RAZVOJ KOMPETENC PRIHODNOSTI PRI MLADIH, ZATO STA PRAKTIČNOST IN
IZKUSTVENOST V NAŠIH UČNIH AKTIVNOSTIH NA PRVEM MESTU."
Delavnice so namenjene učencem od 1. do 9. razreda in so prilagojene za vsako triado.
Sestavljene so iz interaktivnih praktičnih učnih aktivnosti, od skupinskega do individualnega dela otrok. Učenci
se preizkusijo v zabavnih, praktičnih izzivih in imajo priložnost prepoznati svoje skrite potenciale, talente,
znanja in kompetence za timsko delo, tehnične spretnosti, komunikacijske spretnosti, ustvarjalnost,
inovativnost, ročne spretnosti, itd. ter le - te povezujejo z izbiro želenega poklica in svoje nadaljnje
izobraževalne poti.

PREDLOG VSEBIN DELAVNIC - v okviru tehniških, naravoslovnih in kulturnih dni
1. TRIADA:
Z branjem do spoznavanja poklicev
Ko bom velik... bom...
Skupinske socialne igre "Spoznavam se in poklicno
raziskujem"
Poklicni svet s pomočjo KUBO robotkov
Virtualen način spoznavanja poklicev "Job Avatar"
Moj Lego poklic
2. TRIADA:
Z branjem do spoznavanja poklicev
Skupinske socialne igre "Spoznavam se in poklicno
raziskujem"
Spoznavanje poklicev in priprava kariernega
portfolia "Moja poklicna zanimanja"
Praktične ocenjevalne postaje "Talent center
mladih"
Virtualen način spoznavanja poklicev "Job Avatar"
Z ambasadorjem poklica "Za prihodnost industrije
4.0"
3. TRIADA:
Praktične ocenjevalne postaje "Talent center
mladih"
Poklicni escape room
Virtualen način spoznavanja poklicev "Job Avatar"
"Ustvarjam si kariero" - poklicno testiranje in
skupinsko raziskovanje poklicev in izobraževalnih
programov
Poklicni milijonar
Z ambasadorjem poklica "Za prihodnost industrije
4.0"
Posamezne vsebine se predhodno dogovorijo z
odgovorno osebo šole in se lahko prilagodijo glede
na potrebe in želje.

IZVEDBA
Aktivnosti izvedemo na podlagi predhodno
dogovorjenega termina (v dopoldanskem ali
popoldanskem času) na šoli/ON-LINE.
ČASOVNI OKVIR: 4 šolske ure
Glede na potrebe šole lahko izvedemo tudi delavnice
krajšega časovnega obsega.
FINANČNI OKVIR:
8,00 EUR/učenca + DDV + potni stroški (v primeru
šol izven Maribora)
ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Delavnica se organizira za najmanj 15 in največ 30
otrok oz. mladostnikov.
OPREMA/PROSTOR
Za izvedbo delavnice potrebujemo prostor z
dostopom do interneta, omogočenim predvajanjem
videov ter projektorjem. Za izvedbo delavnic
udeleženci ne potrebujejo računalnikov/interneta z
izjemo posameznih delavnic tj. "Ustvarjam si kariero"
in "Za prihodnost industrije 4.0".
GRADIVA IN DIDAKTIČNI MATERIALI
Didaktične materiale in tiskana gradiva, prilagojena
starosti učencev: zloženke, delovni listi, itd. ter
druga izobraževalna gradiva zagotovi izvajalec.

PREDAVANJA ZA STARŠE, ZA LAŽJE NAČRTOVANJE KARIERE NJIHOVIH OTROK
Predstavitev temeljnih smernic oblikovanja in izbire karierne poti za mlade.
Starši/skrbniki dobijo praktične napotke in spoznajo orodja, s katerimi lahko podprejo in usmerjajo svoje
otroke pri izbiri nadaljnjega šolanja in nadaljnjem kariernem odločanju.
Okvirna vsebina predavanja:
proces kariernega odločanja,
predstavitev dejavnikov odločanja,
pripomočki v procesu kariernega svetovanja,
vloga staršev pri izbiri poklicne poti otroka,
informativni dnevi in specifični pogoji za vpis, prehodnost,
postopek vpisa in pomembni datumi ter usmeritve za starše,
trendi na področju trga dela - zaposljivi poklici/kompetence prihodnosti.
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IZVEDBA
Aktivnosti izvedemo na podlagi predhodno dogovorjenega termina (v dopoldanskem
ali popoldanskem času) na šoli/ON-LINE.
ČASOVNI OKVIR: 1 pedagoška ura

NAČRTOVANJE
KARIERE

FINANČNI OKVIR:

2024

50 EUR + DDV + potni stroški (v primeru šol izven Maribora)

Izvajalci delavnic za učence in predavanj za starše imajo bogate izkušnje z
delom z mladimi in so strokovno usposobljeni za izvajanje aktivnosti v skladu s
Standardi kakovosti vseživljenjske karierne orientacije (VKO).
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Smo pritegnili vašo pozornost?
KONTAKTIRAJTE NAS!
Tkalski prehod 4, 2000 Maribor
030 201 040
tajnistvo@fundacija-prizma.si

www.fundacija-prizma.si

