


Pojmi načrtovanja kariere 

Pomen usposabljanja 

Spoznavanje sebe: vrednote, 

interesi, značilnosti 

Področja dela 

Načrtovanje ciljev 



OŠ:  

UČITELJ 

ZDRAVNIK  

PILOT 

 

 

 



SŠ:  

ARHITEKT  

ARHEOLOG 

STROJNIK 

NOVINAR 

PREVAJALEC 

RAČUNALNIKAR 

BIOLOG 

FARMACEVT 

MATEMATIK  

SOCALNI 

DELAVEC 





KARIERA: francosko carriere 
 

 Je  razvoj skozi življenje in še posebej napredovanje v 
poklicu. 
 

 Kariera označuje zaporedje vrst dela, ki jih 
posameznik opravlja v svoji poklicni zgodovini. 
 

 Horizontalni in vertikalni premiki. 
 

NAČRTOVANJE KARIERE je proces, ko posameznik 
ugotavlja lastna prepričanja, vrednote, interese, 
svoje posebne sposobnosti in tudi omejitve, potrebe v 
različnih življenjskih obdobjih, si v skladu z njimi postavi 
realne in merljive cilje ter načrtuje učne in delovne 
aktivnosti, s katerimi bo v določenem času dosegel 
želene cilje. 



So spretnosti, ki jih posameznik potrebuje za 

preživetje in uspeh v spreminjajočem se, 

izzivov polnem sodobnem svetu. 

 

Poudarek je na osebnih vrednotah, 

prepričanjih in samopodobi posameznika, 

ne več toliko na sposobnostih in znanju. 



 Ne gre več za enkratno, pravo poklicno 
odločitev. 

 

 Cilj je opremiti ljudi s pravimi kompetencami, da 
bi se zmogli vse življenje nenehno odločati o 
vseh vidikih svojega življenja. 
 

 Ne gre več za to, da bi našli idealno službo, 
prijatelja, partnerja, temveč za to, da bi postali 
najboljši možni delavec, prijatelj, partner. 
 

 Nadzor in odgovornost za izbire prevzema 
posameznik! 

Jarvis 2003 



OSEBNE 

 

 osebno zadovoljstvo pri delu, zdravje 

 samozaupanje, samozavest 

 poznavanje že usvojenih znanj in 

veščin 

 zavedanje poklicnih ciljev 

 načrtovanje poklicnih ciljev 

 zmožnost uspešne predstavitve sebe  

 delodajalcem 

 razumevanje sveta dela 

 razumevanje pričakovanj 

zaposlovalcev 

 

DRUŢBENE 

 

 pravi ljudje na pravih delovnih 

mestih 

 manj vlaganj v prekvalifikacije 

 več zadovoljnih, uspešnih 

posameznikov – večja 

učinkovitost družbe 

 manj bolnih oseb 

 bolj zdrave družine in lokalne 

skupnosti 

 

 



 pri rednih predmetnih 

(najljubši predmet!) 

 razredne ure 

 interesne dejavnosti 

 predavanja 

 delovna praksa 

 obiski podjetij 

 ekskurzije 

 



NEKOČ 

 

 Kaj bi bil rad 

bil/počel, ko 

boš velik? 

 

 Kaj bi bil rad 

bil/počel, ko 

boš končal 

šolanje? 

DANES 

 Kdo sem (danes) in kaj rad delam? 

 Kateri so moji talenti in posebne spretnosti? 

(SPIN analiza) 

 Kakšne so moje glavne vrednote? 

 Katere situacije, okoliščine, delovne vloge 

me privlačijo? 

 Kateri delovni pogoji in dogovori mi 

ustrezajo? 

 Kaj bi rad po zaključku šolanja v luči želene 

prihodnosti naredil najprej? 

 



PODROČJA VPRAŠANJA 

Poznavanje sebe  

(angl. Self awareness) 

Kdo sem? 

Zavedanje možnosti  

(angl. Opportunity awareness) 

Kakšne možnosti 
imam? 

Sposobnost odločanja  

(angl. Decision-learning) 

Kaj bom storil? 

Zmožnost prehajanja  

(angl. Transition learning) 

Kako bom uresničil 
cilj? 

Watts 1997 
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Hvala za sodelovanje 

in veliko uspehov pri 

razvoju vaše kariere in 

svetovanju učencem. 


