1. UVOD
Spoštovane profesorice in profesorji, strokovne delavke in delavci in vsi zaposleni na šoli,
na Zavodu Nefiks pripravljamo Nefiks Karierni dan 2016, s katerim želimo srednješolce
skupaj z vami spodbuditi k razmišljanju o poklicni poti in kariernem razvoju. Vemo, da na
šolah z dijaki že veliko delate na tem področju, kljub vsemu pa zaradi različnih omejitev vsem
posameznikom ni mogoče zagotoviti poglobljenega kariernega svetovanja. Na Zavodu Nefiks v
ta namen vsako leto pripravljamo Karierne klube Nefiks, v katerih se dijaki srečujejo približno
dva meseca po dve šolski uri tedensko. Program klubov zajema samospoznavanje, raziskovanje
različnih poklicev in iskanja poti za opravljanje določenega pokica. V okviru Kariernih klubov
Nefiks pa bomo letos prvič organizirali Nefiks Karierni dan.
Menimo, da se o karierni orientaciji še vedno premalo govori in da bi mladi potrebovali
več podpore pri izbiranju svojega bodočega poklica. Mladi lahko najdejo veliko informacij
o različnih študijskih smereh, pogosto pa osrednja tema ostaja izbira študija, razmišljanje o
poklicu pa ostaja v ozadju.

Z Nefiks Kariernim dnevom želimo dijake, starše in učitelje spodbuditi k razmišljanju, da je študij le pot in
ne cilj karierne orientacije in da je potrebno dolgoročno načrtovanje poti, ki bo vodila do željenega poklica.
Prav tako želimo opozoriti na pomen kariernega svetovanja tudi odločevalce in splošno javnost ter pritegniti
njihovo pozornost.
Nefiks Karierni dan bo potekal 2. marca 2016, odvijal pa se bo na srednjih šolah po Sloveniji. Želimo, da bi vsaka
šola imela vsaj enega ambasadorja, ki bo pomagal pri organizaciji in/ali izvedbi aktivnosti. Ambasador je lahko
dijak/inja, profesor/ica, strokovni/a delavec/ka in drugo strokovno osebje na šoli. Naloga ambasadorja bo, da
poskrbi, da se na šoli zavrti skladba znanega slovenskega raperja Zlatka, ki se je tudi sam pridružil naši pobudi
in bo posebej za Karierni dan pripravil skladbo. Šole, ki bodo želele bolj aktivno sodelovati pri projektu, bodo
lahko izbirale tudi med drugimi dejavnostmi, predstavitev učiteljeve karierne poti, karierno delavnico na temo
posameznikovih vrednot in interesov ali daljšo delavnico, ki bo temeljila na pogovoru z različnimi delodajalci.
Za pripravo omenjenih delavnic smo vam pripravili tudi natančnejša navodila, ki pa so zgolj priporočilo in
pripomoček. Vsak izvajalec lahko delavnico spremeni in prilagodi svojim željam in potrebam dijakov.

Vse šole, ki bodo sodelovale na Nefiks Kariernem dnevu, bodo prejele tudi vpis v Nefiks knjižico in bodo na
naši spletni strani prepoznane kot šole, ki dijake ozaveščajo o pomenu karierne orientacije.
V pričujočem priročniku lahko najdete nekaj teoretskih izhodišč za izpeljavo Kariernega dne, podrobnejša
navodila za izpeljavo posamezne aktivnosti ter gradivo, ki ga boste pri tem potrebovali. Prav tako boste
izvedeli več o Kariernih klubih Nefiks, njihovem delovanju in možnostih za vključitev dijakov. Z namenom
zagotavljanja kakovosti našega dela in preverjanja uresničevanja zastavljenih ciljev pa vas bomo prosili tudi
za vašo povratno informacijo in povratno informacijo dijakov, ki jo boste lahko podali s pomočjo spletnega
evalvacijskega vprašalnika. Prosimo vas, da vprašalnik izpolnite po koncu projekta in z njim izrazite svoje
mnenje in predloge za nadaljnje delo.
Za dodatno pomoč in podporo pri izpeljavi aktivnosti smo vam na voljo na elektronskem naslovu
suzanatah@gmail.com.
Zahvaljujemo se vam za zaupanje in pripravljenost za sodelovanje pri Nefiks Keriernem dnevu.
Ekipa Zavoda Nefiks

2. ZAVOD NEFIKS
Zavod Nefiks je nastal iz zavedanja, da se mladi učijo na različne načine in v številnih aktivnostih pridobivajo
novo znanje, razvijajo svoje spretnosti. To velja tudi za neformalne aktivnosti, v katere so mladi zavestno
ali nezavedno vključeni. Ravno dvojna narava neformalno pridobljenih izkušenj jih dela težko oprijemljive:
včasih mladi nekaj znajo, a ne vedo, kje so se tega naučili. Nefiks jim ponuja mesto, kjer te lahko izkušnje
osmislijo in zberejo na enem mestu. Ponuja namreč orodje beleženja neformalno pridobljenega znanja Nefiks.
Tako pripravljene in na enem mestu zbrane izkušnje se lahko priložijo življenjepisu ob iskanju zaposlitve, kar
je nedvomno velika prednost. Nefiks je namenjen tudi mladinskim organizacijam tako za beleženje kot tudi
za predstavljanje in promoviranje aktivnosti neformalnega izobraževanja. Na Zavodu Nefiks si prizadevamo
za priznavanje neformalno pridobljenega znanja, za širjenje zavesti o pomenu zgodnje in predvsem ustrezne
karierne orientacije. V ta namen s prostovoljci pripravljamo številne aktivnosti, dogodke in druge aktivnosti,
ki mladim omogočajo pridobivanje raznovrstnih izkušenj in s pomočjo katerih mladi razvijajo svoje spretnosti
in znanje ter raziskujejo sebe in načrtujejo svojo karierno pot.

3. KARIERNI RAZVOJ IN ORIENTACIJA
Dandanes je kariera oz. karierni razvoj celovit pojem. Ne predstavlja le tega, kar posameznik počne oziroma
bo počel v prihodnosti, temveč tudi, kar posameznik je. Preko formalne in neformalne izobrazbe vsak torej
pridobiva razne kompetence z učenjem in uporabo le teh. Preko razvoja kariere se posameznik odloča, uči,
raziskuje svoje interese, zmožnosti in sposobnosti.
Vse se začne pri interesu. Glede na to, za kakšno področje učenja in dela ima nekdo interes, se bo to kazalo
tudi na drugih področjih njegovega življenja, dela, učenja. Prav tako pa se bo to kazalo na njegovi karierni
poti, v smeri in širini, ki jo bo zajela.
Preden pridemo na trg dela, se moramo dobro poznati. Vedeti moramo, kaj so naši interesi, vrednote,
kakšne so naše lastnosti, sposobnosti, močne in šibke točke. Če se dobro poznamo, potem se bomo tudi
potencialnim delodajalcem dobro predstavili.

Prav zato se je dobro poznati na začetku oziroma preden se naša karierna pot začne, saj se bomo tako glede na
naše lastnosti, vrednote, interese in sposobnosti osredotočili na poklic ali študijsko smer, ki se le-tem najbolj
prilega.
Preko karierne orientacije mlade usmerjamo v smer izobraževanja, ki je zanje najbolj primerno. Vsak
posameznik je edinstven, kar moramo pri orientaciji upoštevati. Če združimo njegove sposobnosti in interese,
mu pomagamo le-te najti, mu omogočiti da se spozna ter mu glede na to posredujemo informacije glede
izobraževanja in delovnih mest v tej smeri, je naš cilj izpolnjen.

4.

KARIERNI KLUBI NEFIKS

Karierni klubi Nefiks delujejo na različnih šolah po Sloveniji. Namen klubov je razvoj karierne orientacije pri
srednješolcih in kompetence kariernega vodenja pri študentih. V vsakem klubu je med 8 in 15 srednješolcev,
ki na tedenskih sestankih načrtujejo svoje nadaljnje izobraževanje in kariero. Klube vodijo usposobljeni tutorji
(ponavadi študentje pedagoških smeri), ki srednješolcem pomagajo odkrivati njihove karierne potenciale.
Glavna načela, ki jim tutorji in udeleženci sledijo so:
• aktivna participacija mladih,
• prevzemanje odgovornosti,
• timsko delo,
• karierni in osebni razvoj ter
• odprtost za (neformalno) učenje.
Sodelovanje v klubu je zanimivo, kreativno in polno izzivov.

5.

MOŽNI NAČINI IZVEDBE/IZPELJAVE KARIERNEGA DNE

Pri izvedbi Kariernega dne ste lahko različno intenzivno vključeni. Izbirate lahko med tremi možnostmi
dogodkov, ki se bodo 2. 3. 2016 odvili na vaši šoli.
1. možnost:
Za namen Kariernega dne bo posneta pesem s karierno vsebino. Njen cilj bo spodbuditi dijake k razmišljanju
o svoji poklicni poti. Pesem se bo na Karierni dan predvajala na šoli, tako da bo lahko dosegla čim več dijakov
(denimo med glavnim odmorom). Pesem lahko odvrtite tudi večkrat v dnevu, da le zajame čim več oseb in jih
spodbudi k ozaveščanju pomena ukvarjanja z vprašanji o oblikovanju kariere.
2. možnost:
V primeru, da se odločite za to možnost, bo vaša naloga izpeljati krajšo (45 min) delavnico za dijake.
Delavnica pokriva temo interesov in vrednot, ki so bistvenega pomena za začetek razmišljanja o tem, kateri
poklic posamezniku ustreza. Delavnico lahko izpelje kdo od delavcev šole ali karierni ambasador odvisno od
dogovora.
3. možnost:
Zadnja možnost obsega daljšo (90 min) delavnico, ki bo izpeljana na podlagi pogovorov z delodajalci ali
študenti iz določene študijske smeri. Če izberete to možnost, boste v sodelovanju s Kariernimi ambasadorji
na šolo povabili delodajalce s kateregakoli področja, ki se bodo z dijaki (in ostalimi zaposlenimi na šoli)
pripravljeni pogovoriti o svojem poklicu, o študiju, ki so ga izbrali, in o spreminjajočih se potrebah po različnih
poklicih v prihodnosti (morda tudi takih, ki sedaj še niso znani). Skratka o njihovi karierni poti. Tako bodo
dijakom ponudili ustrezno predstavo o tem, kako izgleda njihov poklic in življenje zaposlenega na splošno.

6.

DELAVNICA ZA DIJAKE: VREDNOTE IN INTERESI

Glej dokument DELAVNICA-karierni dan.docx

7.

POGOVOR Z DELODAJALCI

Namen aktivnosti je, da srednješolci spoznajo, kako določen poklic poteka v praksi, kakšna znanja in spretnosti so za ta poklic pomembna in na kakšen način jih pridobijo in razvijejo.
Predlagamo vam, da pred izbiro delodajalcev, dijake povprašate o tem, kateri poklici jih najbolj zanimajo
oziroma katere delodajalce bi si želeli srečati. V ta namen smo pripravili tudi nekaj vprašanj, ki so vam lahko v pomoč (Priloga 3).
Na dogodek lahko povabite enega ali več delodajalcev.
Pri izvedbi dogodka si lahko pomagate predlaganimi vprašanji.
Predstavitev gosta (kdo je, s čim se ukvarja, iz katerega podjetja/organizacije prihaja, kaj so njegove
naloge pri delu? )
-

Kaj je študiral ? Zakaj se je odločil za ta študij?

-

Če bi se lahko še enkrat odločal, ali bi ostal na isti poklicni poti?

-

Kaj ga pri delu najbolj motivira?

-

Ima na delovnem mestu možnosti napredovanja? Koliko mu pomeni možnost napredovanja?

-

Ima na delovnem mestu možnosti dodatnega izobraževanja/usposabljanja?

-

Vključuje njegovo delo veliko timskega dela?

-

Kakšne so možnosti kadrovskih štipendij v vašem podjetju/organizacij?

-

Kakšen kader potrebujejo v njegovi organizaciji/podjetju ? Katera znanja pri kandidatih so pomembna ?

-

Kje si lahko ta znanja pridobim?

8.

EVALVACIJA

Z namenom nadaljnjega razvoja naših aktivnosti vas prosimo za povratno informacijo o Nefiks Kariernem
dnevu. Prosimo vas, da po zaključju aktivnosti izpolnite spletni evalvacijski vprašalnik, ki ga najdete na
naslovu
https://docs.google.com/forms/d/1niiXTnR9kYwD59Vq2KHACCfvw4alDai3vtKLddHHZKw/viewform?c=0&w=1
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

