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Namen predavanja

• Spodbuditi starše k aktivnem 
sodelovanju v procesu kariernega 
razvoja.

• Posredovanje znanj in informacije, 
potrebnih za podporo otrokom v 
času raziskovanja in načrtovanja 
kariernega razvoja ter odločanja. 

• Skupni razmislek o ključnih 
veščinah za uspešno sodelovanje z 
vašim otrokom na področju 
kariernega razvoja in odločanja.



Kaj je…

Karierna odločitev 
(karierna izbira)

Gre za namero posameznika 
na področju razvoja kariere, 
ki temelji na:

• posameznikovih 
osebnostnih lastnostih in 
sposobnostih 
(kompetencah),

• aspiracijah in ciljih,

• realnih možnostih v okolju 
(na trgu dela),

• življenjskimi okoliščinami 
posameznika.

Nanaša se na proces, v okviru 
katerega se posameznikova 
karierna namera razvija in 
uresniči.

je pot 
profesionalnega 
razvoja, ki ji bo 

posameznik sledil v 
svojem 

profesionalnem 
življenju.

KARIERA

Razvoj kariere predstavlja pridobivanje
različnih spretnosti, izkušenj in
znanja. To je dejaven proces, katerega
sestavni del so različne oblike učenja
in dela. Vključuje formalno,
neformalno in informalno obliko
učenja ter na drugi strani, poleg
različnih oblik zaposlitve, tudi vse
neformalne oblike dela, kot so delo na
domu, prostovoljno delo v skupnosti in
drugo. Razvoj kariere je odvisen od
posameznika in poteka vse življenje.
Ustvarjanje kariere je tako
vseživljenjski proces.

KARIERNI RAZVOJ



Dejavniki KARIERNEGA razvoja



Interpersonalni dejavniki in vpliv staršev

• Karierno načrtovanje se začne v 
zgodnjem otroštvu in se nadaljuje 
skozi celo življenje. 

• Temelje za otrokovo karierno 
načrtovanje polagajo starši že v 
zgodnjem otroštvu s svojimi 
pričakovanji in dojemanjem 
otrokove prihodnosti. 

• Kasneje v življenju pa pridejo 
močno do izraza naša lastna 
pričakovanja in aktivnosti.



Karierno odločanje: „Kaj boš, ko boš velik“?





SPOZNAVANJE 
SEBE 

INFORMIRANJE NAČRTOVANJE





• Se nanaša na 
raziskovanje nas samih

• Skozi samorefleksijo, 
preizkušanje, 
interakcijo z drugimi 
ljudmi si poskušamo 
odgovoriti na 
vprašanje o nas samih



SPOZNAVANJE SEBE

INTERESI

VREDNOTE

SPOSOBNOSTI

ZNANJA 

VEŠČINE

OSEBNOSTNE 
LASTNOSTI

CILJI IN 
VIZIJA 

MOTIVACIJA



Kaj dela mene mene

V vsakega od spodnjih koncentričnih 
krogov otroci zapišejo po eno svojo 
osebnostno lastnost brez katere oni 

ne bi bili oni. Torej tiste lastnosti, ki jih 
oblikujejo, ki oblikujejo njihovo 

identiteto. 
JAZ



MOJE PREDNOSTI PODROČJA, KI JIH 
ŽELIM IZBOLJŠATI IN 
RAZVITI



IME

SPOSOBNOSTI/ZNANJA

OSEBNOSTNE LASTNOSTI

MOTIVIRA ME…

INTERESI



VREDNOTE

• Katere tri stvari so ti res pomembne v 
življenju?

• Kaj te razveseli? Kaj razžalosti?

• Kakšen bi izgledal tvoj idealen dan?

• Kakšen je tvoj idealen poklic? Kako 
izgleda tvoj delovni dan?

• Kaj je po tvojem mnenju najtežja 
služba na svetu in zakaj?

• Na kaj si v življenju najbolj ponosen?

• Če bi kot odrasel bil slaven? Po čemu si 
želiš biti prepoznan?



• V čem sem dober, uspešen?

• Kateri so moji viri in 
potenciali v kritičnih 
situacijah?

• Kaj so moja močna 
področja?

Viri MOČI



• Kaj bi si želel početi v 
prihodnosti, kje se vidiš?

• Te kateri poklic posebej veseli?
• Kateri predmeti so ti najljubši?
• Kaj ti bolj ustreza, če delaš 

sam ali v skupini?
• Kaj vidiš kot svoje prednosti?
• Je kaj takega, v čemer bi rad 

bil boljši?

Še  nekatera druga vprašanja, ki jih starši lahko 
postavite svojemu otroku





Se nanaša na 
raziskovanje in 
pridobivanje 
informacij o:

• sebi

• drugih 

• svetu 



INFORMIRANJE

POKLICI DELOVNI TRENDI TRENDI TRGA KOMPETENCE

PREPOZNAVANJE 
PRILOŽNOSTI

PRIČAKOVANJA 
DELODAJALCEV 

MOJA 
PRIČAKOVANJA –
DELOVNO OKOLJE

ISKANJE VIROV in 
INFORMACIJ

ISKANJE POMOČI 
in PODPORE

POMEBNE 
INŠTITUCIJE

SPOZNAVANJE 
RAZLIČNIH ŠOL, 

POKLICEV IN DELA



POKLIC

• Poklic je vrsta dela, ki ga opravlja, ga je opravljal ali bi ga lahko opravljal 
posameznik. Poklic sestavlja niz del, katerih naloge in dolžnosti so si zelo 
podobne.

• V življenju ne opravljamo le enega poklica. Lahko jih, ne glede na 
pridobljeno izobrazbo, zamenjamo kar nekaj.

• Vedeti moramo, da so poklici živi. Novi poklici se rojevajo, sedanji se 
spreminjajo in stari umirajo.

• Seznam poklicev: https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev

https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev


Iskani poklici do leta 2020

V obdobju od 2015-2020 so med poklici, ki so bili bolj iskani oz. hitreje 
zaposljivi, pojavljali predvsem naslednji: 

inženirji strojništva, inženirji elektrotehnike, inženirji elektronike, zdravniki 
specialisti splošne medicine, zdravniki specialisti (razen splošne medicine), 

zobozdravniki, medicinske sestre, strokovnjaki za zdravstveno nego, 
farmacevti, finančniki, revizorji, računovodje, programerji računalniških 
aplikacij, razvijalci in analitiki programske opreme in aplikacij, tehniki za 

strojništvo, kuharji, natakarji, zidarji, tesarji, krovci, izvajalci suhomontažne
gradnje, izolaterji, monterji in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in 

naprav ipd., varilci, pripravljavci in monterji kovinskih konstrukcij, orodjarji, 
mehaniki in serviserji kmetijskih, industrijskih in drugih strojev, 

elektroinštalaterji, elektromehaniki, strugarji, vozniki težkih tovornjakov in 
vlačilcev



DELOVNI TRENDI

• Dinamika na področju zaposlovanja se spreminja iz 
leta v leto in je podvržena številnim gospodarskim 
dejavnikom,  zato je seveda nemogoče z gotovostjo 
trditi, kateri poklici bodo v prihodnosti bolj in 
kateri manj perspektivni. 

• Pomemben dejavnik  pri zaposlovanju je v zadnjih 
letih poleg strokovnega znanja posameznikova 
širina, želja po delu, strast do posameznega 
področja,  želja po vseživljenjskem učenju ter 
posameznikove osebne lastnosti in kompetence 
pridobljene v času študija in v času lastne kariere. 



Top 10 kompetenc prihodnosti

Št. Kompetenca

1. Reševanje konfliktov

2. Kritično razmišljanje

3. Ustvarjalno razmišljanje

4. Upravljanje z ljudmi

5. Organizacijske sposobnosti

6. Čustvena inteligenca

7. Etična presoja in odločanje

8. Sposobnost osredotočenja na stranke

9. Pogajalske spretnosti

10. Kognitivna fleksibilnost

Kompetence so 
posameznikove 

sposobnosti uporabe 
znanja in drugih 
zmožnosti in so 

ključne za uspešno in 
učinkovito 

opravljanje dela.



NOVI POKLICI do leta 2030 in naprej

• Futuristi poskušajo ugotoviti, katere službe se bodo pojavile v 
naslednjih 20 letih – ocenjujejo, da približno 60 % služb sploh še ni 
bilo odkritih. 

• Nekaj futurističnih poklicev: amnezija-kirurg (odstranjevanje slabih 
spominov), semenski kapitalist v kmetijstvu, digitalni arheolog, 
dispečer dronov, organizator spletnih skupnosti, koordinator osebne 
nege, etiki novih znanosti, poklici, ki se ukvarjajo z oživljanjem 
izumrlih živalskih vrst, agent za človeške organe, geoinženirji za 
nadzorovanje vremena in rastlin, programerji pametnega prahu itd.



ISKANJE VIROV IN INFORMACIJ

Da bi se dobro informirani in pravilno odločili, lahko informacije zbiramo in 
raziskujemo na več načinov:

• splet nam omogoča dostop do številnih uporabnih informacij.

• v knjižnicah in knjigarnah je mnogo knjig o kariernem načrtovanju.

• šolska svetovalna služba.

• svetovalci, ki so nam na voljo v Kariernih središčih.

• spoznavanje poklicev preko mreženja. Lahko začnemo s pogovori o poklicih 
staršev, sorodnikov, prijateljev...

• obiski pri delodajalcih, kjer se iz prve roke lahko seznanimo s specifkami
določenega poklica.

• prostovoljno delo, kjer pridobivamo izkušnje in

• spoznavamo različna področja dela



Uporabne spletne strani



Pravilno se lahko odločimo le, če smo dobro 
informirani

• Pomembno je, da se kot starši zavedate, da: 
• Je vaš otrok izpostavljen veliki količini podatkov in, da je sprejemanje 

odločitev ob tem lahko otežena.

• ima otrok vso pravico premisliti si in se ob tem počutiti dobro. Ob tem otrok 
zori in se uči iz lastnih izkušenj. Vi kot starši pa ste lahko ob tem potrpežljivi in 
se izogibajte izjav, kot so: „Sem ti rekla!”, „Zakaj me nisi poslušal/a?”, saj na ta 
način lahko otroka odtujimo od sebe. 

• Otroku je potrebno biti v oporo in razumeti, da je karierno odločanje 
lahko naporna naloga.



Kaj lahko še naredite kot starši…

• Otroku ste v oporo in ga spodbujate k samostojnosti pri raziskovanju 
informacij

• Pogovor z njimi o svojem poklicu in drugih poklicih.

• Pogovor z družinskimi prijatelji in sorodniki o njihovih poklicih.

• Spoznavanje poklicev v avtentičnem okolju.

• Ozaveščanje in pogovor o prednostih in pomanjkljivostih poklicev.

• Pogovor o kompleksnih okoliščinah našega časa in  negotovi 
prihodnosti.

• Domača opravila.





• S postavljanjem ciljev 
opredelimo KAJ
natančno želimo doseči 
in KDAJ bomo to 
dosegli.

• Z razdelitvijo cilj na 
manjše korake pa 
opredelimo tudi KAKO
bomo do cilja prišli in 
KDO nam bo pri tem 
pomagal.



Matrika SMART

• S. Specifičen: Ali je jasno kaj si želim 
doseči?

• M. Merljiv: Kako bom vedel, da bom cilj 
dosegel?

• A. Privlačen: Ali se vidim pri izvajanju 
tega cilja in ali lahko ta cilj razdelim na 
manjše etape?

• R. Realen. Ali je cilj realno dosegljiv, ali 
pretežko/prelahko uresničljiv

• T. Časovno deiniran: kakšen bo moj 
končni datum?



Model GROW

G CILJ (goal)
Kaj si želiš 

doseči?

R REALNOST 
(reality)

Kakšna je 
trenutna 
situacija?

O MOŽNOSTI 
(options)

Kaj lahko 
narediš, da 

dosežeš svoje 
cilje?  

W VOLJA (will)
Kaj si pripravljen 

narediti?



Kaj še lahko naredite…

• Povabilo, da otrok oblikuje „Mapo“ svoji 
dosežkov in načrtov

• Spodbujanje k pogovoru o viziji in 
zavedanju znanja, kompetence, virov in 
sredstev, da otrok pride do tega cilja.

• Spodbujanje k proaktivnosti – da je vaš 
otrok samostojen in samoiniciativen pri 
določenih korakih lastnega kariernega 
razvoja in odločanja.

• Pomembno, da želje otroka spoštujete 
in jih jemljete resno.





„Ni vsako poslušanje aktivno poslušanje“

Čakanje, da 
pridemo do 
besede

Pripovedovanje 
lastnih izkušenj

Dajanje 
nasvetov

Poslušanje in 
spraševanje za 
več

Intuitivno 
poslušanje



„Danes mi ni uspelo narediti predstavitve za 
natečaj!

Čakanje, da pridemo 
do besede

Ne boš verjel. Tudi 
pri meni je tako, da 
mi včasih za službo 
ne uspe končati 
vseh stvari.

Kaj ji pa pustiš! 
Ustavi jo 
pravočasno ali pa ji 
kaj zabrusi nazaj!

Povej več o tem!

(V kakšnih situacijah 
se to največkrat 
zgodi? Kaj je tisto, 
kar te najbolj 
razjezi?)

Kaj je za tem? 



Poslušanje



DRŽA STARŠA V POGOVORU Z OTROKOM

PRISPEVAJTE 
k pogovoru z 
VPRAŠANJI

SODELUJTE  
v pogovoru

Bodite  
PRISOTNI

SO-
ustvarjajte



Uporaba MOČNIH VPRAŠANJ

»Če bi imel eno uro za rešitev 
problema, od katerega bi bilo 

odvisno moje življenje, bi prvih 55 
minut posvetil oblikovanju pravega 

vprašanja. Ker, ko mi uspe 
identificirati pravo vprašanje, lahko 

najdem rešitev  v manj kot 5 
minutah.«

(Albert Einstein)



Primeri vprašanj:

Št. „Običajno“ vprašanje Vprašanja, ki širijo polje možnosti?

1. S kakšnim problemom se trenutno soočaš Katero vprašanje poživlja tvoje življenje?

2. Kaj gre narobe? Na katerih križiščih trenutno stojiš?

3. Kako je bilo danes v šoli? Kaj je bil danes najbolj zanimiv trenutek dneva?

4. Kaj je narobe z menoj, da sem tak/-a? Kaj se lahko naučim iz tega?

5. Česa te je strah? Kaj potrebuješ, da zgradiš svoje zaupanje?



Povratna informacija

• Dana s pozitivno namero, z 
željo spodbuditi k izboljšanju

• Temelječa na dejstvih ali 
vedenju, ne na osebnosti

• Konstruktivna, spodbudna in 
uporabna

• Opisna in ne ocenjujoča

• Specifična in ne splošna

• V pravem trenutku



Kdaj povratna informacija

• Ko pri otroku opazimo 
napredek.

• Ko želimo otroka vzpodbuditi.
• Ko povratna informacija ponudi 

koristno novo perspektivo..
• Ko se otrok s svojimi mislimi vrti 

v začaranem krogu.
• Ko otrok vpraša za povratno 

informacijo.



Za konec

• Bodite vključeni, ampak ne krojite usode svojih otrok.

• Lahko svetujete, ampak se ne odločajte namesto otrok.

• Bodite podporni, ampak na dominantni.

• Bodite „priča“ kariernemu razvoju in odločanju svojih otrok.



Hvala za pozornost!

Petra Založnik

T: 031 424 330

E: petra.zaloznik@corroots.si


