
Operacijo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Karierni center za mlade
„VšečKAM in GREM“ 

Delovno srečanje svetovalnih delavcev 
osnovnih in srednjih šol, 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Fundacija PRIZMA s projektnimi partnerji,

20. In 22. januar 2020



Lokacije 
enot KCM

Maribor, 

Velenje, 

Novo 
mesto in

Kočevje



Zagotavljanje kakovostne
karierne orientacije za šolajočo
se mladino na osnovnošolski in 

srednješolski ravni
izobraževalnega sistema. 

Namen in ciljna 
skupina KCM 

• mladi med 6. – 19. letom starosti;
• starši mladostnikov;
• svetovalni/strokovni delavci osnovnih in srednjih šol ter
• deležniki iz izobraževalne in gospodarske sfere.



Mladi o izbiri poklica….

https://www.youtube.com/watch?v=Ug_An5X1HDU 

https://www.youtube.com/watch?v=Ug_An5X1HDU


1. Kariera je ….

2. Izraz „kompetence“ in „kompetentnost“ pomenita… 

3. 10 ključnih kompetenc, ki jih bom potreboval na 
delovnih mestih v prihodnosti - kompetence 21. 
stoletja?

4. Kateri so poklici prihodnosti?

5. Moj poklicni interes …

Hitri test



SKLOPI PROJEKTNIH 
AKTIVNOSTI

Informiranje

• glede nadaljnjega izobraževanja, 

• pridobivanja štipendij ter opravljanja
obveznih delovnih praks, 

• predstavitve deficitarnih in perspektivnih
poklicev, …

Organiziramo na osnovnih in srednjih šolah
ter na dogodkih, ki imajo poudarek na
zaposlovanju, razvoju kariere in 
izobraževanju mladih.



Razvijanje interesov mladih in 
spoznavanje sveta dela ter poklicev

• učne/debatne delavnice s poudarkom na
praktičnih in virtualnih predstavitvah
poklicev, 

• predstavitve poklicev s pomočjo obiskov
delovnih mest, intervjujev zaposlenih, 
hitrih zmenkov z delodajalci, generiranja
podjetniških idej, ipd. 

V okviru dnevov dejavnosti (kulturni dnevi, 
naravoslovni dnevi, tehniški dnevi) idr. 



Individualno karierno 
svetovanje  s šolajočo mladino

• spoznavanje sebe, 

• prepoznavanje talentov, kariernih
interesov in kompetenc za življenje
ter delo.,

• oblikovanje kariernih ciljev glede 
izbire šolanja kot poklica. 

Uporaba psihodiagnostičnih
pripomočkov in pripomočkov za 
samostojno vodenje kariere.



Podporne aktivnosti za 
starše, za lažje

načrtovanje kariere
mladih

Strokovne delavnice, 
srečanja/predavanja
za starše, s 
spoznavanjem
kariernih orodij, 
izobraževalnih
programov in 
poklicnih ter
zaposlitvenih
priložnosti na trgu
dela.

Organizirano npr. v 
okviru roditeljskih
sestankov ali šolskih
dni dejavnosti.



Promocija in krepitev 
sodelovanja deležnikov 
na področju izvajanja 
storitev karierne 
orientacije

Strokovna srečanja, sejemski dogodki s promocijo izobraževalnih programov in 
poklicev, strokovni ekskurziji v tujino in strokovne razprave z deležniki ter s 
svetovalnimi/ strokovnimi delavci na šolah z namenom razvoja, izmenjave in 
prenosa dobrih praks na področju izvajanja storitev karierne orientacije na
lokalnem/regionalnem nivoju.



Katalog aktivnosti KCM za OŠ in SŠ



UTRIPI AKTIVNOSTI



Fundacija PRIZMA, 
Karmen Vaupotič 

Društvo NOVUS
Helena Felicijan

Tea Sulič
RIC Novo mesto

Maja Rupnik
Podjetniški  inkubator Kočevje 

VšečKAM in GREM tudi na 


