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Zanimalo nas je,
kaj menijo mladi.
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uvodne besede
•

kakšne so izkušnje mladih z delom prek
študentske napotnice/podjemne/avtorske
pogodbe;

•

kakšne so želje mladih v zvezi z značilnostmi njihovega bodočega delovnega mesta;

•

komu mladi pripisujejo odgovornost za
razvoj njihove poklicne poti;

•

kateri dejavniki so po mnenju mladih
najbolj vplivali na odločitev o njihovem
bodočem poklicu oziroma področju dela;

•

katere teme bi mlade najbolj motivirale za
udeležbo na brezplačnih delavnicah, ki jih
organiziramo v okviru Zavoda Nefiks.

Z raziskavo smo želeli informirati javnost o
tem, kako mladi razmišljajo o zgoraj navedenih
vprašanjih in vse ugotovitve upoštevati pri načrtovanju programov (delavnic in drugih dogodkov) za mlade.
V nadaljevanju so predstavljeni izsledki pričujoče raziskave. Navedenih je tudi nekaj pomembnih demografskih podatkov anketirancev.

letu 2015 smo v okviru Zavoda
Nefiks izvedli projekt Karierni razvoj
mladih. Namen projekta je bil
organizirati dogodke in aktivnosti za
mlade (dijake, študente), ki so še v
obdobju izobraževanja in tiste, ki že iščejo prvo
zaposlitev, z namenom informiranja, mreženja
in urjenja kompetenc, ki jim bodo pomagala pri
načrtovanju svoje kariere.
V okviru projekta smo izvedli tudi raziskavo
med mladimi (dijaki, študenti, brezposelnimi), s
katero smo želeli ugotoviti:
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•

kako mladi dojemajo pojma kariere in
kariernega razvoja;

•

koliko mladih že ve, na katerem področju
se želijo zaposliti in katera so najbolj
želena področja dela;

•

kako so mladi informirani v zvezi s
potrebami in možnostmi na trgu dela;

•

v kolikšni meri se mladi udeležujejo
aktivnosti, ki so del neformalnega
izobraževanja in ali so te običajno
povezane
s
področjem
njihovega
poklicnega zanimanja;
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povzetek
znanj, sposobnosti in veščin.

Na hitro o
ugotovitvah

V

•

DELOVNE
IZKUŠNJE
MLADIH,
INFORMIRANOST
O
TRGU
DELA
IN
MOŽNOSTIH
NEFORMALNEGA
IZOBRAŽEVANJA
anketi je zajetih 159 anketirancev, ki
se izobražuje ali živi v mestni občini
Ljubljana.

•

V povprečju so anketiranci zelo dovzetni
za informiranje o poklicih. Dodatno znanje
pridobivajo na delavnicah (19,4%), preko
prostovoljnih del (19,01%), inštrukcij
(13,22%) in na predavanjih izven šole
(11,98 %). Večina (56,5 %) obiskuje
aktivnosti, ki so povezane s področjem
poklicnega zanimanja.

•

Večina anketirancev (71%) pogosto ne
opravlja del, ki prinašajo neposredne
izkušnje s področija, ki jih poklicno zanima
ali ga študirajo. Le 12,9 % anketirancev
pravi, da včasih opravljajo tovrstna dela in
8,9 %, da taka dela opravljajo redko.

•

ZAPOSELNI:
Skoraj
vsi
zaposleni
anketiranci (91,1 %) poročajo o tem, da
njihovo delo ni povezano s področjem
njihovega poklicnega zanimanja. Le 4 %
vseh zaposlenih ima službo, ki je povezana
z njihovim poklicnim zanimanjem.

•

ŠTUDENTI: Študenti možnosti bodoče
zaposlitve
(pogodba
za
določen/
nedoločen čas) v trenutnem podjetju,
kjer delajo, ne vidijo (84,7 %), 12,9 %
anketirancev pa trdi, da priložnosti so.

•

BREZPOSELNI: Tudi brezposelni poročajo
podobno kot zaposleni in študenti. Pogosto
niso opravljali del, ki bi bila povezana z
njihovim poklicnim zanimanjem oz. ki bi
prinašalo neposredne izkušnje s področja,

88,7 % vseh anketirancev je ženskega
spola, 11,3 % je moškega spola.

Večina le-teh je dijakov srednjih šol (54,7 %),
sledi status študenta (37,7%) in anketiranci
s statusom brezposelne osebe (3,8 %). Med
dijaki je 51,7 % tistih, ki obiskuje prvi letnik, 23 %
tistih, ki obiskujejo drugi letnik, in 19,5 % tistih, ki
obiskujejo tretji letnik. Večina študentov, zajetih
v anketi, obiskuje tretji letnik fakultete (25,4
%), nekaj je absolventov (19 %) ter študentov
prvega letnika (14,3 %).
ŽELJENO PODROČJE DELA IN MNENJE
MLADIH O KARIERI
•
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Anketiranci v povprečju pripisujejo največ
odgovornosti pri izboru poklica svetovalni
službi, najmanj pa delodajalcu. Dejavniki,
ki vplivajo na izbor poklica, so predvsem
osebnostne
lastnosti,
sposobnosti
posameznika in značilnosti poklica. V
najmanjši meri po mnenju anketirancev
vpliva stanje na trgu dela in vzorniki.

Večina anketirancev že ima izoblikovano
željo, na katerem področju dela se želi
zaposliti (69,8 %).

•

Administrativne zaposlitve (40,8 %) so
najbolj zaželene, sledi področje področje
agronomije, gozdarstva, ribištva, veterine
(18,91 %) ter področje izobraževanja,
prevajanja, kulture in športa (13,93 %).

•

Delovne izkušnje so po mnenju večine
anketirancev pomembnejše od diplome.
Večina jih poroča, da se zaveda svojih

ki jih poklicno zanima.
•

Anketiranci kot najbolj želene lastnosti
dela navajajo: veliko stika z ljudmi,
raznolike delovne naloge, veliko izzivov in
varnost zaposlitve.

INTERES MLADIH ZA DELAVNICE
•

Največ zanimanja so mladi izrazili za
delavnice na naslednje teme: verbalne
spretnosti in komuniciranje, spoznavanje
sebe,
mednarodne
izmenjave
in
izobraževanja, delo v tujini, organizacija
časa itd.
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demografija anketirancev
LETNICA ROJSTVA

KDO SO TI
MLADI?
159 anketirancev se izobražuje ali živi v Mestni občini Ljubljana.
SPOL ANKETIRANCEV

Graf 1: Spol anketirancev
88,7 % vseh anketirancev je ženskega spola, 11,3 % je moškega
spola.
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Graf 2: Letnica rojstva anketirancev
Večina anketirancev se je rodila v obdobju 1996–1999, kar
pomeni, da smo v anketi zajeli predvsem dijake.
DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE

Graf 3: Dosežena stopnja izobrazbe
Kar 54,7 % anketirancev ima dokončano osnovno šolo, sledijo
tisti z dokončanim gimnazijskim oz. srednje-poklicnim tehniškim
izobraževanjem (20,1 %) ter višješolski program VI/2 in
univerzitetni program (1. bolonjske stopnje) (13,8 %).
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TRENUTNI STATUS

Graf 6: Letnik izobraževalne instituciije, vprašanje za študente
Graf 4: Trenutni status
Najpogostejši status anketirancev je status dijaka (54,7 %), sledi
status študenta (37,7 %) in status brezposelnega (3,8 %).

Večina študentov, zajetih v anketo, obiskuje tretji letnik fakultete
ali višješolske institucije (25,4 %), sledijo absolventi (19 %) in
študenti prvega letnika (14,3 %).

LETNIK IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE

Graf 5: Letnik srednje šole, vprašanje samo za dijake
Večina dijakov obiskuje prvi letnik srednje šole (51,7 %). Na
drugem mestu so srednješolci drugega letnika (23 %) in tretjega
letnika (19,5 %). Nihče od dijakov ne obiskuje petega letnika
(šolski program 3+2).
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ugotovitve
ŽELJENO PODROČJE ZAPOSLITVE

ŽELJENO
PODROČJE
DELA IN MNENJE
MLADIH O
KARIERI

P

ODROČJE ZAPOSLITVE

Večina anketirancev že ima izoblikovano željo, kje se želi
zaposliti oz. na katerem zaposlitvenem področju želi v
prihodnosti delovati.

Graf 8: Željeno področje zaposlitve * možnih več odg.
V nadaljevanju smo anketirance vprašali, na katerem področju
zaposlovanja se najbolj vidijo. Pri tem vprašanju je potrebno
opozoriti, da je bilo možnih več odgovorov s strani anketirancev.
Večina je odgovorila, da bi se rada zaposlila v administraciji (40,8
%), tej so sledili agronomija, gozdarstvo, ribištvo, veterina (18,91
%) ter področje izobraževanja, prevajanja, kulture in športa
(13,93 %).
Pod možnostjo drugo so sodelujoči v anketi navajali še: glasba,
pilot, biopsihologija, kemijsko inženirstvo, kriminalistika,
videoprodukcija, robotika, optika, nevladne organizacije,
okoljevarstvo, delo z ljudmi, igralstvo, manekenstvo.
VPLIV RAZLIČNIH DEJAVNIKOV NA IZBOR POKLICA
1 – ni vpliva, 2 – skoraj brez vpliva, 3 – srednje velik vpliv, 4 –
precej velik vpliv, 5 – zelo velik vpliv
Odstotek vseh odgovorov
1

2

3

4

5

Starši

Trditev

17,2

31,9

31,9

13,8

5,2

Prijatelji

28,4

37,9

25

7,8

9

Učitelji, profesorji

21,6

31,9

25,9

18,1

2,6

Vzorniki

25,9

24,1

19,8

23,3

6,9

Mediji

47,4

27,6

18,1

6,9

0

Graf 7: Že veš, na katerem področju, bi se zaposlil?
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Odstotek vseh odgovorov
Trditev

Odstotek vseh odgovorov

1

2

3

4

5

<<

<

3

>

>>

Stanje na trgu
dela

26,7

24,1

24,1

18,1

6,9

družina,
prosti čas

15,5

29,3

37,1

13,8

4,3

kariera

Težavnost (oz.
enostavnost)
poklica

24,1

28,4

26,7

19

1,7

veliko
službenih
potovanj

14,7

30,2

19

25,9

10,3

Tvoje
sposobnosti

2,6

4,3

16,4

34,5

42,2

malo/
raje nič
službenih
potovanj

27,6

14,7

6

6

4,3

2,6

15,5

29,3

48,3

veliko stika
z ljudmi pri
delu

45,7

Tvoje osebnostne
lastnosti
Značilnosti
poklica

3,4

5,2

14,7

36,2

40,5

37,1

33,6

19

5,2

5,2

Težavnost študija

16,4

24,1

33,6

22,4

3,4

raznolike
delovne
naloge

ustaljene
delovne
naloge

Tvoje želje in
ambicije

3,4

1,7

6,9

25

62,9

veliko izzivov
pri delu

28,4

41,4

19,8

6,9

3,4

malo izzivov
pri delu

delo po
navodilih

1,7

17,2

44,8

27,6

8,6

popolna
avtonomija

samostojno
delo

8,6

25,9

39,7

13,8

12,1

delo v
skupini

delavec v
podjetju

6

23,3

37,1

20,7

12,9

vodja
svojega
podjetja

ustaljen način
dela

6

12,1

25

33,6

23,3

delo, ki
zahteva
vedno
nove ideje,
rešitve

varnost
zaposlitve

31

23,3

30,2

8,6

6,9

svoboda,
negotovost

Tabela 1: Vpliv različnih dejavnikov na izbor poklica
Večina anketirancev je velik vpliv na odločitev o bodočem poklicu
oz. področju dela pripisala svojim željam in ambicijam (kar 62,9 %
vseh odgovorov). Tem so na drugem mestu sledile osebnostne
lastnosti (48,3 %), tik za tem pa posameznikove sposobnosti
(42,2 %). Na četrto mesto po pomembnosti so udeleženci uvrstili
značilnosti poklica (40,5 %).
Najmanjši vpliv na odločitev o poklicu oziroma področju dela so
udeleženci pripisali medijem (47,4 %). Tem sledi dejavnik stanja
na trgu dela (26,7 %) in vzorniki (25,9 %).
Zanimivo je, da imajo po poročanju udeležencev starši in učitelji
zgolj srednje velik vpliv na odločitev o bodočem poklicu.
PREFERENCE V BODOČI ZAPOSLITVI
Pri tem vprašanju so anketiranci lahko označili eno točko na
dimenziji, glede na to, katera značilnost dela jim je v splošnem
bolj pomembna oz. h kateri se bolj nagibajo. Pri tem 0 pomeni,
da sta obe področji enako pomembni, ‘’<<’’ pomeni, da je podana
možnost na levi bistveno bolj pomembna kot tista na desni in
tako naprej.

malo stika
z ljudmi pri
delu

Tabela 2: Preference v bodoči zaposlitvi
Večina vseh polov se bolj ali manj nagiba na levo stran. Družina
in prosti čas sta pomembnejši od kariere (44,8 % proti 18,1
%); prav tako veliko službenih potovanj od malo/raje nič (44,9
% proti 36,2 %); veliko stika z ljudmi v primerjavi z malo stika
(73,3 % proti 12 %); veliko izzivov pri delu v primerjavi z malo
izzivov (69,8 % proti 19,8 %) in varnost zaposlitve proti svobodi,
negotovosti (54,3 % proti 15,5 %).
Preobrat v desno se vidi pri primerjavi ustaljen način dela – delo,
ki zahteva vedno nove ideje, rešitve (18,1 %−56,9 %).
Neodločnost se je videla predvsem pri primerjavi delo po
navodilih − popolna avtonomija. Kjer je večina anketirancev
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izbrala opcijo ne vem (44,8 %). Primerjava samostojno delo
− delo v skupini je tudi beležila neodločnost (ne vem 39,7 %),
vendar z manjšim nagibom na levo, torej proti samostojnemu
delu (34,5 %). Ravno tako primerjava delavec v podjetju – vodja
svojega podjetja, vendar z nagibom desno (ne vem 37,1 %, vodja
svojega podjetja – 33,6 % in delavec v podjetju – 29,3 %).
KAJ JE KARIERA?
Na vprašanje je odgovorilo 101 od celotno 159 izprašanih.
Najpogosteje so se med odgovori na vprašanje Kaj je kariera?
udeleženci navajali odgovore, ki kariero pojmujejo kot uspeh,
razvoj in zadovoljstvo, ki so vezani na delo (npr. uspeh na
službenem področju; da imaš službo, ki te veseli in jo opravljaš
brez težav; uveljavitev sebe v stroki; dosežki in vzponi v
službi; razvijanje in nove izkušnje na delovnem mestu; razvoj
poklicne identitete; uveljavitev, reference na nekem delovnem
mestu; doseganje zastavljenih ciljev na področju zaposlitve …
). Približno enako pogosti so bili odgovori, ki so kariero enačili
s službo in izobrazbo posameznika (npr. ustaljen delovnik;
stopnja izobrazbe; dobra služba; redna služba; delo/služba, ki
jo opravljaš v daljšem časovnem obdobju; poklic, za katerega
se trudiš; delo, ki ga dobro opravljaš in v njem uživaš …), ter
odgovori, ki so kariero enačili s poklicno, življenjsko potjo
posameznika (npr. določen skupek služb, ki jih človek opravlja
tekom življenja; poklicna pot, ki se postopoma razvija, napreduje;
vse izkušnje, ki jih je posameznik pridobil na svoji karierni poti;
odločitve, ki te pripeljejo do nekega poklica in odločitve, ki te
vodijo do novih poklicev; kar delaš celo življenje; tvoje delo v
preteklosti in prihodnosti; tvoje življenjsko delo; smer, v kateri
razvijaš svojo delovno pot …).
KAJ JE KARIERNI RAZVOJ?
Na vprašanje je odgovorilo 93 od celotno 159 izprašanih.
Najpogosteje so udeleženci na vprašanje Kaj je karierni
razvoj? navajali odgovore, ki karierni razvoj pojmujejo kot
napredovanje (npr. napredek na področju dela; napredovanje
v karieri; napredovanje s trudom in časom; vzpenjanje v poklicu;
napredovanje na strokovnem področju; napredovanje od
začetnega delovnega mesta do tam, kjer končaš delovno pot;
napredovanje preko različnih poklicev do želenega poklica
oziroma plezanje po lestvici navzgor na želenem delovnem
mestu; da skozi kariero napreduješ in se izboljšuješ …).
Temu odgovoru so po pogostosti sledili odgovori, da karierni
razvoj pomeni nove izkušnje in učenje (npr. izpopolnjevanje
posameznika na poklicni poti; izobraževanje; razvijanje svojega
znanja; izboljšanje kompetenc; vsako delo, ki ga opravljaš;
dopolnjevanje pridobljenih znanj; izobraževati se, da ti nova
18

znanja prinesejo konkurenčno prednost …). Pogosti so bili tudi
odgovori, ki so karierni razvoj povezovali z razvojem osebe (npr.
razvoj osebe ob izobraževanju in delu; osebnostna rast; razvoj
poklicne identitete; razvoj svojih sposobnosti; kako rasteš in se
razvijaš tekom svoje delovne poti …). Nekaj udeležencev je pojem
enačilo s postavljanjem in doseganjem ciljev (npr. da prideš do
tega, kar si želiš postati; načrtuješ svojo uveljavitev v stroki; iščeš
pot do tega, kar želiš početi …).
TRDITVE O KARIERI
1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se strinjam,
4 – strinjam se, 5 – zelo se strinjam
Odstotek vseh odgovorov
Trditev

1

2

3

4

5

Pri zaposlovanju je
diploma bolj pomembna
kot delovne izkušnje

17,5

32,5

41,3

7,1

1,6

Vem, kakšno delo želim
opravljati

5,6

12,7

23,8

30,2

27,8

Moji karierni cilji so
določeni

7,1

21,4

28,6

31,0

11,9

Načrtujem svoje
izobraževanje in učenje

2,4

7,9

27,0

39,7

23,0

Poznam svoje znanje,
sposobnosti in veščine

2,4

4,8

32,5

43,7

16,7

Pri zaposlovanju so
mi najbolj pomembne
delovne izkušnje

2,4

9,5

32,5

40,5

15,1

Kariera je moja
prioriteta
Tabela 3: Trditve o karieri

3,2

17,5

42,1

27,8

9,5

Da bi lažje razumeli zgornje podatke smo vrednosti 1 – sploh se
ne strinjam in 2 – se ne strinjam sešteli, tako smo dobili skupno
vrednost nestrinjanja. Ravno tako smo naredili pri vrednostih
strinjanja (4 – strinjam se in 5 – zelo se strinjam).
Največji delež (41,3 %) anketirancev se je le delno strinjal s
trditvijo, da je diploma bolj pomembna kot delovne izkušnje, 32,5
% anketirancev pa se s to trditvijo ni strinjalo. Pri trditvi ‘’Vem,
kakšno delo želim opravljati’’ je velik del udeležencev odgovoril
pritrdilno (30,2 %), precej visoko pa je bilo tudi število tistih, ki že
zelo gotovo vedo, kakšno delo želijo opravljati v bodoče (27, 8 %).
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ugotovitve
Pri trditvi ‘’Kariera je moja prioriteta’’ so bili anketiranci najbolj
neodločeni, saj se je 42,1 % vseh anketirancev s trditvijo le delno
strinjalo.
Anketiranci so s trditvami, ki so bile vezane na načrtovanje svoje
kariere in poznavanje sebe, v visokem deležu strinjali, npr. ‘’Moji
karierni cilji so določeni’’ – strinjam se (31 %), ‘’Načrtujem svoje
izobraževanje in učenje’’ – strinjam se (39,7 %), ‘’Poznam svoje
znanje, sposobnosti in veščine’’ – strinjam se (43,7 %).
ODGOVORNOST ZA RAZVOJ KARIERNE POTI

Graf 9: Odgovornost za razvoj karierne poti
Pri vprašanju, kdo je najbolj odgovoren za razvoj karierne poti,
so anketiranci razvrščali institucije in posameznike od najbolj do
najmanj pomembnih.
Anketiranci so na prvo mesto po odgovornosti za razvoj njihove
karierne poti v največji meri (50,5 %) postavili svetovalni sistem.
Na drugem mestu so najpogosteje (54,1 %) navedli njih same, na
tretjem (27 %) in četrtem (55,9 %) je največ anketirancev navedlo
izobraževalni sistem.
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DELOVNE
IZKUŠNJE MLADIH,
INFORMIRANOST
O TRGU DELA
IN MOŽNOSTIH
NEFORMALNEGA
IZOBRAŽEVANJA
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SPLOŠNA INFORMIRANOST O POKLICIH
1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – pomembno, 4 –
zelo pomembno

UDELEŽEVANJE AKTIVNOSTI ZA PRIDOBITEV DODATNEGA
ZNANJA

Odstotek vseh odgovorov

1

2

3

4

Informiranost o poklicih, ki
obstajajo

Trditev

4

4,8

43,5

47,6

Informiranost o poklicih, po
katerih delodajalci trenutno
najbolj povprašujejo

4

10,5

44,4

41,1

Informiranost o poklicih,
po katerih povpraševanje
delodajalcev upada

5,6

20,2

51,6

22,6

Informiranost o znanjih in
spretnostih, ki so potrebni
za opravljanje določenega
poklica

2,4

4,8

29

63,7

Tabela 4: Splošna informiranost o poklicih
Iz zgornje tabele lahko razberemo, da anketiranci ocenjujejo
informacije o poklicih, ki obstajajo, kot zelo pomembne (47,6
%), v še večjem deležu pa kot zelo pomembno ocenjujejo
informiranost o znanjih in spretnostih, ki so potrebna za
opravljanje določenega poklica (63,7 %).
Pomembno se jim zdi tudi vedeti, po katerih poklicih se najbolj
povprašuje (44,4 %) in po katerih povpraševanje upada (51, 6
%) .

Graf 10: Udeleževanje aktivnosti za pridobitev dodatnega znanja
* možnih več odg.
Pri tem vprašanju je potrebno izpostaviti, da se ni nihče izmed
anketirancev ni odločil za možnost, ‘’Ne udeležujem se aktivnosti
za pridobitev dodatnega znanja’’, kar je zelo spodbudna
informacija za izvajalce tovrstnih izobraževanj.
Večina anketirancev se udeležuje delavnic (19, 4 %) in opravlja
prostovoljna dela (19,01 %). V precejšnji meri mladi obiskujejo
tudi inštrukcije (13, 22 %), predavanja izven šole (11,98 %) in
seminarje/konference (11,17 %).
POVEZANOST OBISKOVANIH AKTIVNOSTI S PODROČJEM
POKLICNEGA ZANIMANJA

Graf 10: Aktivnost, ki se obiskuje, je povezana s področjem
poklicnega zanimanja
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Z nadaljnjim podvprašanjem smo iskali odgovor na vprašanje,
zakaj se mladi udeležujejo zgoraj navedenih aktivnosti. Večina
(56,5 %) je kot razlog udeleževanja izpostavila dejstvo, da
so aktivnosti povezane s področjem njihovega poklicnega
zanimanja.

Večina študentov, zajetih v raziskavo, še ni opravljalo dela na
področju poklicnega zanimanja (83,1 %).
OPRAVLJENO DELO POVEZANO S POKLICNIM ZANIMANJEM
– ZA ZAPOSLENE

OPRAVLJANJE DELA PREK ŠTUDENTSKE NAPOTNICE IN/ALI
AVTORSKE/PODJEMNE POGODBE

Graf 13: Opravljeno delo povezano s poklicnim zanimanjem,
vprašanje samo za zaposlene
Graf 11: Opravljanje dela prek študentske napotnice in/ali
avtorske/podjemne pogodbe
Večina anketirancev še ni delala/ne dela prek študentske
napotnice ali podjemne/avtorske pogodbe (40,3 %), medtem
ko je 24,2 % vseh anketirancev že delalo/dela prek tovrstnih
pogodb poleti, 16,1 % pa čez celo leto.

Delo skoraj večine zaposlenih anketirancev (91,1 %) ni povezano
s področjem njihovega poklicnega zanimanja. Le 4 % vseh
zaposlenih ima službo, ki je je povezana z njihovim poklicnim
zanimanjem.
PRETEKLO DELO POVEZANO S POKLICNIM ZANIMANJEM –
ZA BREZPOSELNE

OPRAVLJENO DELO POVEZANO S POKLICNIM ZANIMANJEM
– ZA ŠTUDENTE

Graf 12: Opravljeno delo povezano s poklicnim zanimanjem,
vprašanje samo za študente
24

Graf 14: Preteklo delo povezano s poklicnim zanimanjem,
vprašanje samo za brezposelne
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Tudi pri brezposelnih lahko vidimo, da njihova pretekla dela niso
bila povezana s poklicnim zanimanjem; kar 94, 8 % vseh zajetih
brezposelnih v anketi do sedaj še ni opravljalo dela, ki bi bilo
povezano s področjem njihovega poklicnega zanimanja.

POGOSTOST OPRAVLJANJA DEL, KI NE PRINAŠAJO
NEPOSREDNIH IZKUŠENJ S PODROČJA POKLICNEGA
ZANIMANJA OZ. ŠTUDIJA – ZA BREZPOSELNE

POGOSTOST OPRAVLJANJA DEL, KI NE PRINAŠAJO
NEPOSREDNIH IZKUŠENJ S PODROČJA POKLICNEGA
ZANIMANJA OZ. ŠTUDIJA – ZA DIJAKE, ŠTUDENTE IN
ZAPOSLENE

Graf 16: Pogostost opravljanja del, ki ne prinašajo neposrednih
izkušenj s področja poklicnega zanimanja oz. študija, vprašanje
samo za brezposelne

Graf 15: Pogostost opravljanja del, ki ne prinašajo neposrednih
izkušenj s področja poklicnega zanimanja oz. študija, vprašanje
samo za dijake, študente in zaposlene
Tudi to vprašanje razkriva, da anketiranci pogosto opravljajo
dela, ki jim ne prinašajo neposrednih izkušnj s področja, ki
jih poklicno zanima ali ga študirajo (kar 71 % vseh). Le 12,9 %
anketirancev poroča, da včasih opravljajo tovrstna dela in 8,9 %,
da le redko.

Tudi tisti mladi, ki so trenutno brezposelni, so večino svojih del v
preteklosti opravili na področju, ki jih poklicno ni zanimalo oz. ki
bi bilo povezano s področjem, ki so ga študirali (97,4 %).
MOŽNOST BODOČE ZAPOSLITVE, KJER SE TRENUTNO
OPRAVLJA DELO - ZA ŠTUDENTE

Graf 17: Možnost bodoče zaposlitve, kjer se trenutno opravlja
delo, vprašanje samo za študente
Pri vprašanju: Ali misliš, da ti podjetje oz. institucija, kjer trenutno
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delaš, nudi možnost bodoče zaposlitve (pogodba za določen/
nedoločen čas) ugotavljamo, da večina študentov (84,7%) ne vidi
priložnosti za redno zaposlitev. Le 12,9 % študentov napoveduje
zaposlitev.

INTERES MLADIH
ZA DELAVNICE
INTERES MLADIH ZA DELAVNICE

Graf 18: Interes mladih za delavnice * možnih več odgovorov
Ker je bilo pri tem vprašanju možnih več odgovorov s strani
anketirancev, smo odgovore pri posameznih vrstah delavnic
delili z vsoto vseh pridobljenih odgovorov, ter tako dobili
odstotke za lažjo primerjavo.
Rezultati so pokazali, da so se skoraj vse predlagane teme
delavnic izkazale kot zanimive za anketirance. Največ interesa
so ti izkazali za delavnice na temo izboljšanja samopodobe in
nekaterih spretnosti. Precej interesa so izkazali tudi za delavnice
na temo mednarodnih izmenjav.
Veliko (8,4 %) izprašanih bi se udeležilo delavnice verbalnih
in komunikacijskih spretnosti ter javnega nastopanja. Takoj
za tem sledi delavnica spoznavanja sebe (7,63 %) in delavnici:
mednarodne izmenjave ter delo v tujini (7,36 % vseh odgovorov).
Pogosto je bila navedena tudi delavnica organizacije časa (6,69
%) in izboljšanja samopodobe (6,43 %).
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zaključek

ZAKLJUČNE
BESEDE
Upamo, da bodo ugotovitve, ki izhajajo iz izvedene raziskave v
pomoč vsem, ki delajo z mladimi, tistim, ki na kakršenkoli način
vplivajo na mlade, ko pride do vprašanja kariernega usmerjanja,
in nenazadnje tudi mladim samim, saj navedeni izsledki nudijo
vpogled v to, kakšna so prepričanja, stališča in vedenja mladih v
zvezi s širokim spektrom vprašanj o karieri.
Med analizo rezultatov ankete o Kariernem razvoju mladih, so
se nam zastavila nekatera vprašanja, ki jih bi jih za konec želeli
izpostaviti, v upanju, da bodo spodbudila razmišljanje tudi pri
bralcih:
• Kakšen je vzrok za to, da mladi večjo
odgovornost za svoj karierni pripisujejo
svetovalnemu sistemu kot drugim institucijam
(delodajalcu, izobraževalnemu sistemu) in celo
sebi?
• Kakšen je vzrok za to, da mladi večinoma
opravljajo dela, ki niso vezana na področje
njihovega poklicnega zanimanja in kakšne
spremembe bi bile potrebne, da bi bilo temu
drugače?
• Zakaj mladi ne vidijo možnosti bodoče
zaposlitve pri delu, ki ga trenutno opravljajo?
Teh in drugih vprašanji, ki se nam bodo še
porajala, se lotimo v prihodnje.
Morebitna vprašanja, pripombe in predloge, ki jih imate v zvezi s
prebranim, nam lahko posredujete na: kkn@nefiks.eu.
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