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Novi trendi v informiranju in svetovanju za mlade pred izbiro srednje šole 
 
Spoštovani, 
 
Kot svetovalci v osnovnih šolah igrate eno od pomembnih vlog v življenju mladih, ki se odločajo za nadaljnje šolanje in poklic.  
Zagotovo se v tem procesu informiranja in svetovanja srečujete z veliko vprašanji, na katera ni enostavnega in enoznačnega 
odgovora.  V želji, da bi vam pri tej pomembni nalogi lahko vsaj malo pomagali in poskušali odgovoriti vsaj na nekatera 
vprašanja, smo za vas pripravili seminar Novi trendi v informiranju in svetovanju za mlade pred izbiro srednje šole.  
 
Seminar je brezplačen, izvajali pa ga bomo v dveh terminih in sicer 18.10.2011 in 26.10.2011, obakrat na Centru RS za 
poklicno izobraževanje, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana. V primeru večjega števila prijav bomo razpisali dodatne termine, 
možen pa je tudi dogovor za izvedbo seminarja za zaključeno skupino na katerikoli lokaciji v Sloveniji.  
 
Cilji seminarja: 

– Predstavitev povezave med teorijo, prakso in politikami v karierni orientaciji, ter današnjo družbo. 
– Spoznati sebe v luči načrtovanja kariere: moje osebnostne lastnosti in poklici 
– Spoznati sebe v luči načrtovanja kariere: moji poklicni interesi 
– Spoznati sebe v luči načrtovanja kariere: moje spretnosti 
– Spoznati metodo načrtovanja kariernih ciljev 
– Predstavitev potencialov Gestalt terapije v svetovalni praksi. 
– Izmenjava strokovnih mnenj. 

 
Program seminarja: 
 
  8.30 - 10.30 Novi pristopi v karierni orientaciji  
10.30 - 11.00 Odmor 
11.00 - 12.30 Delavnice: spoznavanje sebe v luči načrtovanja kariere 
12.30 - 12.45 Odmor 
12.45 - 15. 00 Gestalt terapija v svetovalnem procesu 
15.00 - 15.15 Odmor 
15.15 - 16.30 Diskusija 
 
Predavatelji na seminarju: 
Mag. Miha Lovšin, CPI 
dr. Tatjana Ažman, Šola za ravnatelje 
Julija Pelc, MKZ Rakitna 

 
Na seminar se lahko prijavite po telefonu 01 5864 277 ali po elektronski pošti petra.urh@cpi.si. Na tem naslovu dobite tudi 
vse dodatne informacije. 

 
 
Veselimo se vaše udeležbe in vas lepo pozdravljamo. 
 

 
Miha Lovšin 

Višji svetovalec področja III 
 
 Vabljeni: 

− šolski svetovalni delavci v osnovnih šolah 
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