
ZAPOSLITVE 
DANES

Manj zaposlitev 
za določen ali 
nedoločen čas.

Projektno delo, 
pogodbeno delo.

Menjavanje 
karier – 5 – 13 
menjav v 
karierni poti.

Ni nujno, da se 
tvoja zaposlitev 
sklada z izobrazbo.

Izobrazba ni 
več na prvem, 
ne na drugem 
mestu (samo še v 

reguliranih poklicih). 



Kdo najhitreje najde zaposlitev?

•Aktivni iskalci.

•Fleksibilni iskalci.

•Ne govorimo več o deficitarnih ali suficitarnih
poklicih zaradi hitrih sprememb, ampak o 
KOMPETENCAH.

• Trg dela ne išče povprečnih naravoslovcev.

• Trg dela ne išče oseb, ki so uspešni le v šolski situaciji. 



KAJ SO KOMPETENCE?

ZNANJE

VEŠČINE, 
LASTNOSTI, 

PREPRIČANJA, 
VREDNOTE

VEDENJE



NAJPOMEMBNEJŠE KOMPETENCE ZA ISKANJE ZAPOSLITVE

• Prilagodljivost,

• odprtost za učenje,

• kreativnost,

• inovativnost,

• proaktivnost,

• asertivnost,

• samostojnost,

• podjetniška naravnanost,

• optimizem.



STARŠI
• pomagati otroku razumeti samega sebe

• razumeti svojega otroka

• učiti ga odgovornosti izbire

• postavljati meje in se jih držati

• pomagati pri razumevanju informacij 

• učiti vztrajnosti, delavnosti

• ustrezno motiviranje (podpreti otrokov razvoj, spodbujati sposobnosti …)

• pomagati poiskati cilje (pozitiven, merljiv, 
mogoč, povezan z občutkom osebne vrednoti, 
sposobnosti, povezan s posameznikovim 
sistemom vrednot)

 kompetence karierne orientacije



Za kar se boš odločil te 
bomo podprli. 

OSAMLJENOST.

OTROK 
POTREBUJE 

SODELOVANJE, 
PODPORO, 

potrebuje vašo potrditev, 
usmerjanje

VI otroka najbolj poznate.



INFORMATIVNI DAN – po kakšne 
informacije?



Vprašanja – učenci

• Ali poteka pouk v turnusih, kakšen je urnik?

• Kako je s hrano na šoli?

• Ali imajo na šoli garderobo, telovadnico?

• Kakšne izvenšolske dejavnosti in obvezne izbirne vsebine ponuja 
šola?

• Kakšne dosežke dosegajo dijaki in v katere projekte so vključeni?

• Praksa?

• Kateri tuji jeziki so na izbiro?

• Ali šola izvaja 5. predmet na maturi?

• Katere dijaške statuse imajo lahko dijaki?

• Kakšen je osip na šoli, omejitve vpisa?

• Kakšno je dijaško organiziranje?



Vprašanja - starši

• Kako pogosto potekajo govorilne ure?

• Kako šola obvešča starše?

• Stroški šolanja

• Kakšna je podpora osebja?

• Varnost na šoli.

• Posebne potrebe otrok.

• Nadarjeni dijaki.



KAKO NAPREJ?

• POSAMEZNIK in DELOVNO OKOLJE/POKLIC

• MOŽNOST INDIVIDUALNEGA RAZGOVORA pri svetovalni delavki 
(PRED ali PO informativnih dnevih) – RAZPREDELNICA.

• Realne možnosti! Število točk/OMEJITVE.

• SKRBNA in PREMIŠLJENA UDELEŽBA na 

INFORMATIVNIH DNEVIH.



POMAGAJTE OTROKU POISKATI PROGRAM, KI GA ZANIMA. 

Tako bo z lažjimi koraki stopil na svojo pot in bolj zagnan 

ter z več pozitivne energije vstopal v svet „odraslosti.“


