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NKT VKO v 2021

Nadaljevanje aktivnosti s področja vseživljenjske karierne 
orientacije. 

Velik del aktivnosti (izobraževanja, pripomočki in orodja itd..) je 
namenjen šolskim svetovalnim delavcem oz. karierni orientaciji 
šolske mladine. 



Krajša usposabljanja

Načrtovano je:

• Usposabljanje za uporabo programa Kam in kako (KIK)

• Izobraževanje za uporabo kariernih vprašalnikov za srednješolce 
VSO,VTKO

• Usposabljanje za uporabo Hollandovega vprašalnika 

• Usposabljanje za uporabo eMultifaktorske baterije testov – eMFBT (za 
nepsihologe)

• Gestalt pristop v kariernem svetovanju – ko bo možna izvedba v „živo“

Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani www.vkotocka.si

http://www.vkotocka.si/


Modularno usposabljanje za karierne 
svetovalce - MUKS

• MUKS se je zaključilo  jeseni 2020. V naslednjih dveh letih novih 
izvedb MUKS ne bo, predvideva se nadaljevanje v naslednji 
finančni perspektivi.

• Kratek pregled na https://www.vkotocka.si/novice/kratek-pregled-
modularnega-usposabljanja-za-karierne-svetovalce-muks/

https://www.vkotocka.si/novice/kratek-pregled-modularnega-usposabljanja-za-karierne-svetovalce-muks/


Vprašalnika o kariernem odločanju v srednji šoli

Portal e-VKO
Od spomladi 2020 

sta vprašalnika na 

portalu na voljo 

vsem 

srednješolskim 

svetovalnim 

delavcem tudi v e-

obliki.



Komplet preizkusov za 
karierno odločanje v 
osnovni šoli
V letu 2021 (predvidoma v 
šolskem letu 2021/22) bodo 
vprašalniki na voljo vsem 
osnovnošolskim svetovalnim 
delavcem tudi v elektronski 
obliki!



Vprašalnik težav pri kariernem 
odločanju v OŠ

Vprašalnik meri vrste težav pri 
kariernem odločanju osnovnošolcev: 
notranji konflikt, pomanjkanje 
informacij, zunanji konflikt, 
pomanjkanje motivacije in 
disfunkcionalna prepričanja.

Namenjen je učencem v 9. razredu 
osnovne šole.

Vprašalnik je prosto dostopen na VKO 
točki.



Vprašalnik vključenosti staršev v 
karierno odločanje otrok 

Vprašalnik meri skladnost med 
zaznano vpletenostjo in podporo pri 
odločanju med starši in učencem.

Sestavljen je iz dveh delov, saj 
vprašalnik ločeno izpolnjujejo učenec 
in starši.

Namenjen je učencem v zadnji triadi 
osnovne šole.

Vprašalnik je prosto dostopen na 

VKO točki.



• računalniška oblika testa

• izvajajo lahko le psihologi z 

opravljenim usposabljanjem

• emfbt@ess.gov.si, je naslov 

na katerega pišete za več 

informacij

• testiranja ni možno izvajati „na 

daljavo“

Multifaktorska 
baterija testov 
e- MFBT

mailto:emfbt@ess.gov.si


Nagradni natečaj 
»Vem, kam grem.«
Za osnovnošolce zadnje 
triade smo tudi jeseni 2020 
razpisali nagradni natečaj. 

Zasnovali smo nalogo, ki je 
otrokom pomagala 
spoznavati, kaj si v življenju 
želijo. Odgovoriti so morali 
na nekaj vprašanj in nato 
ustvariti vizualizacijsko 
tablo svoje karierne 
prihodnosti.













Spletno mesto VKO TOČKA

https://www.vkotocka.si/

https://www.vkotocka.si/


Naročite se na e-Novičnik VKO točke!



Kontakt

Za:

- dostop do kariernih vprašalnikov za srednješolce na portalu e-
VKO;

- naročilo materialov;

- predloge za objavo novic ali gradiv;

- vprašanja, mnenja…

vko@ess.gov.si


