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16. tradicionalni  posvet Prispevki strok za svetovalno delo v praksi  
Karierna orientacija, šola, šolsko svetovalno delo  
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Struktura dokumenta  

Splošna izhodišča 

               Uvod – evropski in nacionalni dokumenti 

               Opredelitev pojma 

               Cilji, vsebine in načela 

               Osnovne vrste dejavnosti, oblike in metode 

               Temeljne pedagoške in didaktične strategije 

  

  Vseživljenjska karierna orientacija v osnovni šoli 

  Vseživljenjska karierna orientacija v srednji šoli 

  Izvedbeni načrt za vključitev v dokumente šole 

  Viri 



Temeljna načela za načrtovanje  

  Oblikovanje skupne vizije  

  Načrtovanje in izvedba na ravni šole 

  Strokovno usposabljanje izvajalcev 

  Sprotno spremljanje in evalvacija  



Pedagoško-didaktične strategije 

Izkustveno učenje, kompleksno mišljenje in kritična 
presoja odločitev 

Reševanje avtentičnih nalog, projektno delo in 
problemski pouk 

Sodelovalno in skupnostno delo, zmožnosti dela v 
skupini, načrtovanje skupnih ciljev, 

Strategije uspešnega učenja in načrtovanja lastnega 
učenja, samoregulacija, spremljanje napredka s 
portfolijem 

Načrtovanje in odločanje o karierni poti, zastavljanje 
ciljev, veščine za izvedbo zastavljenih ciljev in za prehod  



KO v OŠ 

 1. triletje: samospoznavanje in samozavedanje, 
interesi, talenti, spoznavanje poklicev bližnjih, 
vplivi okolja 

 2. triletje: raziskovanje kariernih možnosti, 
raziskovanje sveta dela, iskanje informacij, 
spoznavanje orodij za iskanje izobraževalnih in 
poklicnih možnosti 

 3. triletje: načrtovanje procesa šolanja in 
odločanja, razvijanje odgovornosti za 
sprejemanje odločitev, spoznavanje poklicev na 
izkustven način, možnosti za delo v lokalnem 
okolju 



KO v SŠ 

 Samovrednotenje in zmožnost samoregulacije: razvoj 
zmožnosti, interesov, samoregulativnega vedenja 

 Informirano in kritično raziskovanje kariernih možnosti: 
veščine kritičnega branja in digitalne pismenosti, uporaba 
ustreznih virov  za raziskovanje poklicev in pridobitev poklicnih 
kvalifikacij, raziskovanje možnosti študija in zaposlitve 

 Načrtovanje in upravljanje kariere: zbirajo podatke iz različnih 
virov, jih primerjajo, analizirajo, postavljajo kriterije za izbiro, 
tehtajo prednosti in slabosti, jih kritično ovrednotijo, znajo 
pripraviti življenjepis, prijavo na delovno mesto, pripraviti  
predstavitev na zaposlitvenem razgovoru 



Izvedbeni načrt za vključitev v 
dokumente šole 
Razvojni načrt 

Letni delovni in vzgojni načrt 

Letni delovni načrt svetovalne službe 

Letne in sprotne priprave učiteljev za obvezne in izbirne 
predmete 

Oddelčna skupnost 

Dnevi dejavnosti 

Interesne dejavnosti 

Obvezne izbirne vsebine 

Načrt sodelovanja s starši in lokalnim okoljem 


