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Vloga in pomen načrtovanja in vodenja kariere 
 

Tradicionalno pojmovanje kariere zaposlenega je pomenilo napredovanje z nižjih na višje ravni v okviru 

organizacije ali delovnega mesta.  

Danes se tako pojmovanje kariere umika novim konceptom in definicijam. Kariera vedno bolj pomeni 

posameznikovo življenjsko pot na področju učenja in dela. Razvoj posameznikove kariere predstavlja 

pridobivanje različnih spretnosti in izkušenj. Načrtovanje in vodenje kariere pomeni večanje 

kompetentnosti, znanja in zmožnosti za delo. To je dejaven proces, katerega sestavni del so  različne 

oblike učenja in dela. Tako vključuje formalno, neformalno in informalno obliko učenja ter na drugi 

strani, poleg različnih oblik zaposlitve, tudi vse neformalne oblike dela, kot so delo na domu, prostovoljno 

delo v skupnosti in druge. Usmerjen je v posameznika in poteka vse življenje.  

 

Hitre tehnološke spremembe spreminjajo razmere, v katerih delujejo tako slovenska kot svetovna 

podjetja, namesto poslovanja, ki je omejeno na lokalni ali nacionalni trg, so podjetja, ki želijo biti 

uspešna, prisiljena sodelovati v globalnih procesih, ki poganjajo svetovno ekonomijo. Podjetja, ki želijo 

preživeti, morajo biti pripravljena na redne in hitre spremembe. Vse manj so pripravljena sprejemati 

dolgoročne obveznosti do zaposlenih, zato se tudi drastično spreminjajo oblike zaposlitve; do nedavnega 

prevladujoča oblika zaposlitve, sklenjeno delovno razmerje za neodločen čas, tako rekoč izginja. 

Prevladujejo krajše fleksibilne oblike, ki postavljajo pred posameznika nove izzive in zahtevajo nove 

spretnosti.  

Šole bodo v prihodnosti poskušale zagotoviti učencem in dijakom znanje in spretnosti, pomembne v 

razvoju delovne sile v globalni ekonomiji. Vedno bolj se cenijo spretnosti, ki jih zahteva timsko delo, 

ustvarjalno reševanje problemov in stalno izpopolnjevanje znanja. 

 

Delodajalci od kandidatov zahtevajo tudi vedno več specifičnih spretnosti. Posamezniki, prihodnji iskalci 

zaposlitve, bodo morali vedeti, kako se je treba spreminjati s spremembami, premagovati zamenjave 

službe ali poklica večkrat v življenju, biti zmožen načrtovati in ravnati v skladu s spreminjajočimi se 

poklicnimi priložnostmi, razviti tehnične in socialne spretnosti in hkrati razumeti, kako in zakaj so takšne 

spretnosti uporabljene. Imeti bodo morali tudi motivacijo, da ostanejo fleksibilni v poklicnem življenju. 

Zaradi tega postaja zelo pomembna uporaba čustvene inteligence. Priložnost današnjih mladih generacij 

ni v zaposlitvi, temveč v zaposljivosti, katere pomemben del je spretnost načrtovanja in vodenja kariere. 

 

 

 

 

Globalni cilji  
 

• Dijaki pridobijo spretnosti, s katerimi ugotovijo in ocenijo svoje potrebe, osebnostne lastnosti, 

sposobnosti, spretnosti, interese, želje, vrednote in stališča.  

 

• Dijaki s pomočjo sistematičnih dejavnosti uzavestijo in razvijejo spretnosti  za zbiranje 

informacij, raziskovanje možnosti usposabljanja in izobraževanja ter zaposlitve. 

 

• Dijaki se naučijo sprejemati ustrezne odločitve o nadaljnjem šolanju in izbiri poklica. 

 

• Dijaki si pridobijo spretnosti, ki so potrebne pri prehodu z ene na drugo izobraževalno stopnjo ali 

v zaposlitev. 

 

 

 

 

 



  

3.  OPERATIVNI CILJI IN DIDAKTIČNA PRIPOROČILA 

 

 

 

Enota 

ključne kompetence 

 

Temeljne 

zmožnosti 
Operativni cilji Priporočene dejavnosti Minimalni standardi  

SAMOSPOZNA-

VANJE IN 

OBLIKOVANJE 

SAMOPODOBE 

 

 

Spoznavanje in 

presojanje 

osebnostnih 

lastnosti 

• Razmisliti in uzavestiti lastnosti, ki 

prevladujejo v njegovem vedenju 

• Presoditi odnos do soljudi, stvari in 

do samega sebe 

• Presoditi prevladujoče razpoloženje 

(optimizem-pesimizem) in čustveno 

uravnovešenost 

• Razumeti, da različnim osebnosti 

ustrezajo različni poklici in dela 

• Ugotoviti, katere njegove lastnosti bi 

vplivale na uspešnost pri 

izobraževanju in delu in kako 

• Dijak zase izpolni delovni list 

Osebnostne lastnosti. 

• Dijak za dva sošolca izpolni 

delovni list osebnostne lastnosti. 

• Dijaki v majhnih skupinah  

naredijo primerjavo ocen 

osebnostnih lastnosti. 

• Dijak izpolni test Kam in kako. 

 

• Našteje različne osebnostne 

lastnosti, izmenja zamisli s 

sošolcem. 

• Oceni svoje lastnosti, pridobi 

oceno dveh sošolcev, ocene 

primerja. 

• Našteje,  katere lastnosti so 

pomembne za učenje in delo.  

• Razloži svojo odločitev 

pomembnih lastnosti. 

• Našteje in  razloži, katere 

lastnosti bi moral imeti za  

poklic, ki ga zanima. 





  

 Prepoznavanje in 

razumevanje 

interesov: 

zunajšolskih, 

šolskih, poklicnih 

• Prepoznati svoje zunajšolske in 

šolske interese 

• Odkriti izobraževalne in poklicne 

interese 

• Ugotoviti, katera poklicna področja 

oz. področja izobraževanja ustrezajo 

njegovemu zanimanju 

• Razumeti odnos med interesi in 

zadovoljstvom, uspešnostjo v 

procesu izobraževanja in poklicnem 

življenju 

• Vprašalnik o šolskih in 

zunajšolskih interesih  

• Vprašalnik o poklicnih interesih 

• Pogovori v dvojicah na temo kaj 

rad delam, kakšni so moji 

konjički 

• Našteje in razloži, kateri šolski 

predmeti ga veselijo in zakaj. 

• Našteje zunajšolske interese in 

jih poveže s šolskimi in 

poklicnimi. 

Poišče in našteje svoje 

najboljše dosežke na šolskem 

in interesnem  področju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presojanje in 

razumevanje 

zmožnosti: 

sposobnosti, 

znanja, 

spretnosti 

 

• Razlikovati različne vrste 

sposobnosti 

• Presoditi svoje sposobnosti, 

spretnosti  

• Razumeti, da sposobnosti, spretnosti 

razvijamo 

• Poznati in verbalno artikulirati svoje 

znanje in spretnosti (v/z 

medčloveških odnosih, umske, 

fizične) 

• Upoštevati svoje zmogljivosti pri 

poklicni izbiri oz. izbiri nadaljnjega 

izobraževanja 

 

 

 

• Izpolni  Delovni list sedmih 

inteligenc.  

• Predstavi svoje sposobnosti in 

spretnosti v manjši skupini ali 

frontalno. 

• Našteje nekaj vrst sposobnosti. 

• Opiše svoje sposobnosti in 

spretnosti in jih poveže s 

šolskimi dosežki. 

• Svoje sposobnosti  primerja s 

poklicnimi zahtevami. 

 Presojanje in 

razumevanje 

zmožnosti za 

učenje 

• Prepoznati učni, spoznavni in 

zaznavni stil v povezavi z izbiro 

poklica 

• Ovrednotiti svoje učne navade 

• Razumeti, da je mogoče učne navade 

spreminjati 

• Presoditi svoj šolski uspeh 

• Upoštevati svoje zmožnosti za 

• Vprašalnik o učnih, spoznavnih 

ali zaznavnih stilih 

• Vprašalnik o učnih navadah  

 

• Našteje učne in spoznavne ali 

zaznavne stile. 

• Opiše in razloži svoje učne 

navade.  

• Našteje dobre učne navade.  

• Ovrednoti svoj učni uspeh 

glede na vložen trud.  

• Opiše, kako bi spremenil svoj  



  

učenje pri načrtovanju poklicne oz. 

izobraževalne poti 

učne navade. 

 Razvijanje 

občutka lastne 

vrednosti 

• Realno ovrednotiti svoje prednosti in 

slabosti  

• Gledati nase pozitivno in utrjevati 

zaupanje v svoje pozitivne lastnosti 

• Razumeti, da se samopodoba 

oblikuje tudi na podlagi medosebnih 

izkušenj (informacij, ki jih dobi od 

drugih) 

• Razumeti vpliv samospoštovanja in 

samozaupanja na posameznikovo 

počutje in delovanje  

• Vprašalnik o samopodobi 

• Pogovori v dvojicah na  temo: 

katere močne točke vidim pri 

sošolcu 

• Našteje svoje močne in šibke 

točke. 

• Opiše en način za izboljšanje 

šibkih točk. 

• Razloži, katere njegove močne 

točke vidijo njegovi starši, 

učitelji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepoznavanje in 

razvijanje želja, 

stališč in vrednot 

• Razviti pozitivna stališča do 

izobraževanja in pripravljenosti za 

delo 

• Prepoznati in izraziti svoje želje, 

pričakovanja v zvezi z izobraževalno 

in poklicno potjo ter osebnim 

življenjem 

• Zavedati se, koliko so njegove želje 

uresničljive 

• Razjasniti svoja stališča do poklicne 

izbire, izobraževanja in dela 

• Primerjati svoje poklicne vrednote s 

prevladujočimi družbenimi in 

vrednotami socialnih skupin, v katere 

je vključen (družina, prijatelji, 

sošolci, učitelji itn.) 

• Prepoznati vpliv drugih na njegovo 

poklicno izbiro oz. izbiro nadaljnjega 

šolanja 

• Vprašalnik o vrednotah 

• Nariše družinsko drevo 

poklicev.  

 

• Razloži  pomen izobrazbe za 

življenje. 

• Našteje svoje želje glede 

poklica in nadaljnjega šolanja. 

• Opiše pričakovanja družine 

glede poklicne izbire.  

• Primerja svoje želje s 

pričakovanji in željami svoje 

družine, vrstnikov, učiteljev. 

 

ZBIRANJE 

INFORMACIJ 

 

 

Spoznavanje 

družbenega 

okolja kot 

konteksta 

• Zavedati se, da je dobra 

informiranost pogoj za ustrezno 

odločanje 

• Uporaba informacijske 

tehnologije in tiskanih virov za 

iskanje informacij 

• Našteje nekaj virov informacij  

o razpisih za delo. 

• Poišče informacije o ponudbah 



  

možnosti 

izobraževanja, 

dodatnega 

usposabljanja in 

zaposlovanja 

• Poznati in uporabljati različne vire 

informacij 

• Informacije zbirati, razumeti, 

primerjati, kritično vrednotiti, 

selekcionirati in uporabiti 

• Poznati zakonitosti trga dela, trendov 

zaposlovanja, potreb po delovni sili 

• Poznati opise primernih poklicev in 

del 

• Poznati tudi psihosocialne vidike 

dela v posameznih poklicih (način 

življenja, delovni čas, dohodek) in 

fizične zahteve 

• Kritično razmišljati o kulturnih 

stereotipih, ki se vežejo na določene 

poklice 

• Poznati možnostih nadaljnjega 

izobraževanja (programi, vpisni 

pogoji, predmetniki, prehodnost) in 

dodatnega usposabljanja 

• Poznati ustanove, strokovnjake ki 

svetujejo glede načrtovanja kariere 

• Vprašalnik o predstavitvi 

poklica 

• Poročilo o obisku podjetja po 

pripravljeni strukturi 

za zaposlitev prek Zavoda za 

zaposlovanje za en poklic. 

• S pomočjo več virov predstavi 

en izbrani poklic. 

• Opravi, zapiše in predstavi 

intervju z osebo, ki opravlja 

določeni poklic. 

• Obišče podjetje in zapiše 

informacije o poklicu. 

• Imenuje nekaj različnih vrst 

štipendij in pove, kakšni so 

pogoji za pridobitev. 

• Obišče CIPS, si izbere neko 

vprašanje in skuša s pomočjo 

obiska nanj odgovoriti. Naredi 

zapis. 

• Našteje nekaj možnosti za 

nadaljnje izobraževanje. 

SPREJEMANJE 

ODLOČITEV IN 

VODENJE 

KARIERE 

Sprejemanje 

odločitev 

 

 

 

 

• Dejavno odločati o svojem šolanju in 

izbiri poklica 

• Poznati dejavnike, ki vplivajo na 

odločitev za kariero 

• Oblikovati svoja merila za karierno 

odločanje 

• Upoštevati spoznanja o osebnih 

aspiracijah, interesih, vrednotah, 

čustvih, svojih sposobnostih in 

drugih osebnostnih lastnostih 

• Poiskati različne možnosti in 

predvideti morebitne posledice  

• Razumeti, da so poklicne odločitve 

• Delo v skupini  – definiranje 

dejavnikov poklicne odločitve 

• Računalniški program kam in 

kako 

 

• Našteje dejavnike poklicne 

odločitve in jih razvrsti  po 

pomembnosti. 

• Našteje poklice, ki ga zanimajo  

• Imenuje najbližje  šole, ki 

izobražujejo za izbrane 

poklice.  

• Našteje pogoje za vpis na te 

šole in jih primerja s svojimi  

dosežki  

• Izbere najustreznejšo 

šolo/poklic zase. 

 



  

kompromis med preferencami za 

določene poklice in pričakovanji 

glede možnosti za njihovo (uspešno) 

opravljanje 

• Sistematično izločiti neustrezne 

alternative 

• Izbrati cilj in prevzeti odgovornost za 

posledice odločitve 

• Organizirati praktično izvedbo 

odločitve 

 



  

 Vodenje kariere • Zavedati se, da izobraževalna in 

delovna kariera bistveno vpliva na 

posameznikovo 

identiteto/samopodobo in kakovost 

življenja 

• Zavedati se odgovornosti za vodenje 

lastne kariere 

• Določiti merila uspešnosti kariere 

• Načrtovati in uresničevati načrte 

• Razvijati lastnosti, ki so pomembne 

za vodenje kariere (samospoštovanje, 

vztrajnost, prožnost, iznajdljivost, 

ambicioznost) 

• Razumeti, da se učenje in 

spremembe pojavljajo v vseh 

obdobjih in stopnjah kariere 

• Interpretirati dogodke kot priložnost 

za osebnostno rast 

• Razumeti naključje v poklicnem 

življenju kot spodbudo, ki jo je treba 

opaziti in izkoristiti 

• Presoditi pomen tveganja in izziva 

• Zavedati se pomena sprotne 

evalvacije kariere 

• Znati analizirati razlike med 

obstoječim in zaželenim 

• Presoditi ustreznost uporabljenih 

strategij za doseganje postavljenih 

ciljev 

• Test poklicnih interesov 

• Delo v dvojicah (skupinah) na 

temo določanja meril uspešne 

kariere  

• Individualni zapis kratkoročnih 

in dolgoročnih rezultatov dela in 

diskusija v skupini 

 

• Našteje dela (opravila), ki jih 

ima rad in pri katerih je 

uspešen.  

• Našteje merila uspešne kariere. 

• Našteje možnosti in načine 

izobraževanja ob delu. 

• Našteje in razvrsti po 

pomembnosti oblike nagrad za 

delo. 

• Poimenuje kratkoročne in 

dolgoročne rezultate svojega 

dela, jih primerja med seboj. 

• Našteje institucije za pomoč ob 

težavah na delovnem mestu. 

 

UČENJE ZA 

PREHOD 

 

 

 

Spretnosti 

iskanja zaposlitve 
• Poznati uspešne načine iskanja 

zaposlitve in odkrivanja 

zaposlitvenih možnosti 

• Poznati vire informacij o prostih 

delovnih mestih in jih znati 

uporabljati 

• Delo z računalnikom 

(medmrežje) in tiskanimi viri pri 

iskanju prostih delovnih mest 

• Igra vlog: zaposlitveni pogovor 

 

• Našteje načine iskanja 

zaposlitve. 

• Našteje vire informacij iskanja 

zaposlitve. 

• Napiše prijavo za delovno 

mesto. 



  

• Učinkovita predstavitev sebe – 

predstaviti svoje prednosti, ki 

pomenijo konkurenčnost na trgu dela 

• Kritično analizirati uspešnost svoje 

predstavitve  v zaposlitvenem 

pogovoru  

 

 Sposobnosti 

vstopanja na trg 

dela 

• Poznati pravice in obveznosti 

brezposelnih oseb, prijavljenih na 

zavodu za zaposlovanje  

• Poznati pravice in obveznosti, ki 

izhajajo iz zaposlitve (osnove o 

delovnih razmerjih, pogodbah o 

zaposlitvi, kolektivnih pogodbah) 

• Zavedati se pomena sprejemanja 

skupinskih norm in vrednot 

• Poznati in razumeti stopnje 

strokovnega razvoja (vajeništvo, 

pripravništvo, samostojno delo, 

mentorstvo itn.) 

• Vključevati se v (novo) skupino in 

timsko delati 

 

 

 

• Zbiranje gradiva o pravicah 

brezposelnih oseb 

• Zbiranje primerov pogodbe o 

delovnem razmerju in kolektivne 

pogodbe za različne poklice 

 

 

• Našteje in razloži pravice in 

obveznosti  brezposelnih oseb.   

• Našteje dva temeljna akta, ki 

določata pravice in obveznosti 

zaposlenih oseb. 

• Našteje stopnje napredovanja v 

izbranem poklicu. 

 

 

 



  

 Sposobnosti 

vstopanja v 

nadaljevanje 

šolanja 

• Poznati možnosti štipendiranja in 

drugih oblik finančne pomoči 

• Poznati prijavno-vpisni postopek v 

srednje šole, univerzo, neformalne 

oblike izobraževanja … 

• Poznati razpisne pogoje šole, višje 

šole, fakultete, podiplomskega 

študija … 

• Poznati pravice in obveznosti 

dijakov, študentov, podiplomcev … 

• Poznati prijavni postopek v dijaške 

in študentske domove 

• Delo z viri (razpis) 

• Uporaba medmrežja za iskanje 

informacij  

 

• Našteje različne vire 

informiranja o vpisu  in 

predstavi pogoje za vpis na 

šolo, ki ga zanima. 

• Naredi izračun točk. 

• Napiše vlogo za štipendijo in 

prijavo za študentski dom.  

 



  

Kriteriji in oblike ter načini za preverjanje in ovrednotenje doseženih   

ciljev/rezultatov 
 

 

Dosežene cilje  preverja in  vrednoti vsak dijak zase. Učitelj spremlja, preverja in vrednoti napredek 

dijakov ter svoje delo oziroma doseganje ciljev.   

 

A) Dijakova evalvacija: Portfelj z dokazi dela, načrtovanja in organizacije ter dijakovih dosežkov in 

razvoja. Dijaki naj po vsaki dokončani dejavnosti (ključni kompetenci) pišejo refleksije, v katerih 

ovrednotijo svoj proces učenja in evalvirajo cilje.  

 

B)  Učiteljeva evalvacija:  

 

• opazovanje dijaka (sodelovanje in vključevanje v skupinsko delo, prispevek k razvijanju zamisli, 

reševanju problemov, načrtovanju in odločanju, prilagodljivost skupini, samozavest, dejavnost, 

samostojnost, prizadevnost). Predlagamo uporabo čeklist in različnih ocenjevalnih lestvic; 

 

• portfelj (pregled zapiskov, zapisov, refleksij, rešenih testov, miselnih vzorcev, načrta učenja, 

doseženih ciljev);  

 

• predstavitve projektnega dela, izdelka, razprave, pogajanja. 

 

Učitelj analizira svoje pristope, zastavljene cilje in način njihovega doseganja: kaj je bilo dobro, kaj je 

dobro ohraniti, kaj je treba spremeniti, izboljšati. Kaj sem želel doseči in kako? Kaj bom storil v 

prihodnje, da bodo doseženi cilji še boljši? 

 

Primerjava med opažanji (analizo) učencev  in učitelja v nekem obdobju: cilji, postopki, strategije in cilji, 

ki smo jih dosegli. 

 

 

Strokovna priporočila 
 

Načrtovanje in vodenje kariere je integralni del vsakega učnega predmeta, temeljna usmerjenost in 

prizadevanje vsakega učitelja v njegovem vzgojno-izobraževalnem delu. Vključeno naj bo kot 

izhodišče pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji dela. Usposabljanje dijakov za načrtovanje in 

razvoj kariere je temeljni cilj vseživljenjskega učenja in je nujen v vsaki stroki. 

 

Učitelj verjame in je prepričan o pomembnosti vseživljenjskega učenja in se tudi sam nenehno 

izpopolnjuje. Pripravljen in zmožen se je spreminjati in rasti skupaj z dijaki. Strategije, metode in tehnike 

učenja dobro pozna in je zanje praktično usposobljen.  

 

Priporočamo uporabo pristopov in metod izkustvenega učenja. Učitelj naj spodbuja učenje na napakah, 

samostojno in skupinsko delo, pisno in ustno sporočanje dijakov. Ima vlogo mentorja, spodbujevalca, 

spremljevalca in organizatorja dejavnosti. Dijake usmerja, jim pomaga, povzema in poudarja rdečo nit 

procesa. Usposabljanje za pridobitev ključne kvalifikacije načrtovanje in razvoj kariere se izvaja: 

 

o kot medpredmetna vsebina pri vseh predmetih, 

o v okviru programa oddelčne skupnosti, 

o v obveznih izbirnih vsebinah, 

o v obliki različnih projektov šole, 

o kot del programa svetovalne službe. 

 



  

Pouk naj bo izkustveno naravnan in dijak naj ima osrednjo in dejavno vlogo. Učitelj sam in v skladu z 

učnim načrtom in glede na naravo predmeta, ki ga poučuje, presoja o tem, katere temeljne enote ključne 

kvalifikacije bo uvrstil v pouk. Prav  tako sam odloča o načinih, metodah in oblikah pouka. Učitelj pri 

pouku upošteva naslednja didaktična priporočila:  

 

o dijaki so dejavni in sodelujejo pri načrtovanju dela v razredu; 

o učitelj spodbuja dijake, da odkrijejo in razvijajo svoja močna področja; 

o učitelj spodbuja komunikacijo med dijaki  in delo v timu; 

o učitelj naj dijake navaja, da uporabljajo različne informacijske vire, tiskano gradivo, 

avdiovizualne pripomočke, računalnik in medmrežje; 

o učitelj naj uporablja čim več različnih metod, oblik in tehnik izkustvenega učenja, kot so 

npr. pogovor, diskusije v manjših skupinah, delo z besedilom in pisanje, reševanje 

problemov, igranje vlog in simulacije, demonstracije in predstavitve (npr. različnih 

poklicev), risanje, delo v dvojicah, vprašalniki, obiski, vključevanje drugih strokovnih 

delavcev ali zunanjih strokovnjakov, intervju, možganska nevihta, delo z računalnikom, 

uporaba medmrežja in druge sodobne tehnologije; 

o dejavnosti načrtovanja in vodenja kariere morajo biti načrtovane in koordinirane: raznotere 

dejavnosti se morajo prepletati in dopolnjevati. Vsebine morajo biti prilagojene razvojni 

stopnji in potrebam dijakov; 

o dejavnosti načrtovanja in vodenja kariere so spremljane in evalvirane: spremljanje in 

ocenjevanje lastnih dosežkov dijakom pomaga pri nadaljnjih odločitvah in učiteljem pri 

razvijanju kakovosti pouka. 

 

 

Pogoj za izvajanje usposabljanja za pridobitev ključne kvalifikacije načrtovanje in 

vodenja kariere  
 

Učitelj ima možnost za strokovno spopolnjevanje in usposabljanje za poučevanje načrtovanja in vodenja 

kariere. Učitelji  in drugi strokovni delavci imajo na voljo različne metodične in didaktične pripomočke 

ter različno učno gradivo. Prostor, v katerem potekajo pouk in druge dejavnosti, mora biti dovolj velik, da 

omogoča dejavno delo dijakov. Dijaki in učitelji morajo imeti dostop do informacijske tehnologije. 

Učiteljem pri izvajanju teh vsebin pomaga svetovalna služba. 
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