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Pomemben cilj karierne orientacije na šoli je pravočasno pripravljanje in podpora dijakom pri odločanju za 

študij. Dobra informiranost o sebi, sodobnem svetu, možnostih študija v Sloveniji in prehodu na 

višješolsko, visokošolsko strokovno in univerzitetno stopnjo izobraževanja je pomemben pogoj zrelega 

odločanja o sebi. V svoj študijski portfolijo shranjujemo vse pomembne informacije, zanimive ideje in 

lastna razmišljanja, ki nam pomagajo na poti odločanja za bodoči poklic in študij: 

o Promocijska gradiva o študijih, ki nas zanimajo;  

o Preglednice izobraževanja v Sloveniji ali tujini;  

o Izračunavanje točk za vpis; Vprašalniki ali testni rezultati;  

o Drugo  
 

KAKO POTEKA KARIERNA ORIENTACIJA NA NAŠI ŠOLI?  

 

RAZREDNE URE so organizirane za celotne oddelke in posredujejo pomembne informacije o načinu odločanja za 

študij ter o prehodu na univerze v Sloveniji. Udeležba vseh dijakov na teh razrednih urah je obvezna. 

 

INDIVIDUALNO SVETOVANJE poteka kot pogovor s šolsko psihologinjo, dijak izbere datum in uro in se vpiše 

na koledar pogovorov na tabli pred pisarno šol. psihologinje. Vsak dijak naj bi se vsaj enkrat v 3. ali 4. letnik 

pogovarjal o svoji viziji nadaljevanja šolanja po srednji šoli. Običajno pogovor poteka 45 minut. Individualno 

svetovanje ima naslednje cilje: 

 strokovna podpora v procesu odločanja za študij in poklic, poznavanje različnih študijskih programov in 

poklicev 

 prevzemanje odgovornosti za lastno odločitev, realnost v ocenjevanju lastnih potencialov in priložnosti, 

privzemanje koncepta multipotencialnosti posameznika 

 soočanje s stresom, preoblikovanju možnih neuspehov v priložnosti za učenje 

 

TESTI POKLICNIH INTERESOV omogočajo pomembne in predvsem bolj objektivne ter razširjene informacije 

o poklicnih in študijskih interesih. Na razpolago sta dva testa: 

- Kam in kako – računalniška oblika: predlaga najbolj primerne skupine poklicev 

- Test študijskih interesov – računalniška oblika: izriše stopnjo interesov za različna študijska področja 

Svetujemo, da vsak dijak opravi v 3. ali 4. letniku oba testa, in sicer v času, ko šola to organizira. 

 

PREDSTAVITVE ŠTUDIJEV dajejo osnovne informacije o posameznih fakultetah in študijih. Pri tem sodelujejo 

predstavniki fakultet, študenti ali diplomanti, praviloma so organizirane za dijake 3. in 4. letnika. Predstavitve 

študijev bodo organizirane kot MINI KARIERNI SEJEM v januarju: povabili bomo različne fakultete, vsak dijak naj 

bi se udeležil več predstavitev po lastni izbiri. Letos bomo organizirali tudi obisk Informative v Ljubljani, 

predvidoma konec januarja ali v začetku februarja v tekočem šolskem letu (prevoz samoplačniško, skupen 

organiziran obisk, sobota dopoldne). 

 

2. Kako izkoristiti možnosti karierne orientacije? 

Odločanje za študij in poklic je dolgotrajen proces, delno se začne že z izbiro srednje šole. Odločitev dozoreva 

postopoma, včasih jo spremljajo tudi pomanjkanje ustreznih informacij, negotovosti in nihanje med različnimi 

možnostmi. Zato je pomembno, da dijaki dovolj zgodaj: 

a) poskušajo prepoznavati lastne sposobnosti, kompetence in močna področja 

b) razvijajo interese za različna strokovna ali znanstvena področja 

c) sami iščejo vse vrste informacij, ki jih potrebujejo o študiju in možnostih zaposlovanja. 

 

 

 

 

 

 

 


