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Smo pritegnili vašo pozornost?

KONTAKTIRAJTE NAS!

GRADIM IN USTVARJAM SI KARIERO

ZA LAŽJE POKLICNE ODLOČITVE IN VODENJE KARIERE
DIJAKA

Karierno načrtovanje ni enkratna odločitev, je nenehno ciklično dogajanje. Karierna pot
posameznika se bo v prihodnosti zaradi turbulentnih sprememb v svetu, še bolj
spreminjala kot do sedaj.  

Vključevanje mladih v današnji svet dela zahteva več truda, boljše poznavanje samega
sebe in večjo mero samozavesti kot kadarkoli prej. Mladi potrebujejo več pomoči od
kariernih svetovalcev in predvsem drugačno obliko le-te kot nekdaj. Izbira poklica ni
zgolj enoznačna odločitev, temveč kompleksen razvojni proces oz. nabor osebnih
odločitev, ki jih posameznik sprejema na svoji poti odraščanja od otroštva dalje.

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.



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/dijaka + DDV + potni stroški (v primeru šol
izven Maribora)

ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Delavnica se organizira za najmanj 15 in največ 30
mladostnikov.
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Delavnice so namenjene dijakom vseh izobraževalnih programov in se vsebinsko prilagajajo glede na programe
nižjih in srednjih poklicnih šol, srednjih strokovnih šol in gimnazij.  

Sestavljene so iz interaktivnih praktičnih učnih aktivnosti, od skupinskega do individualnega dela dijakov.
Dijaki  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, svoje zaposlitve ali nadaljnje
izobraževalne poti.  

PREDLOG VSEBIN DELAVNIC 

UTRINKI IZ DELAVNIC 

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 "Z
ambasadorjem poklica - za prihodnost industrije 4.0".

GRADIVA IN DIDAKTIČNI MATERIALI
Didaktične materiale in tiskana gradiva, prilagojena
starosti udeležencev:  zloženke, delovni listi, itd. ter
druga izobraževalna gradiva zagotovi izvajalec.

Uspešno iskanje zaposlitvenih možnosti na trgu dela
Osebna predstavitev in elevator pitch
Življenjepis in CV vizitka, ki prepričata delodajalca
Si upaš, bodi podjeten - karierni izzivi mladih
Moj karierni portfolio v času šolanja
"Ustvarjam si kariero" - poklicno testiranje in skupinsko raziskovanje poklicev in izobraževalnih
programov
Moj profesionalni spletni profil 
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. 

“PRIZADEVAMO SI ZA RAZVOJ KOMPETENC PRIHODNOSTI PRI MLADIH, ZATO STA PRAKTIČNOST IN
IZKUSTVENOST V NAŠIH UČNIH AKTIVNOSTIH NA PRVEM MESTU."


