Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor
Datum: 28. 11. 2018

KARIERNA ORIENTACIJA: zanimivi spletni naslovi in tv oddaja
1. OŠ MATIJE VALJAVCA PREDDVOR


Učenci/Karierna orientacija
 8. razred
 Dnevi odprtih vrat
 Informativni dan

 Razpis za vpis
 Omejitve vpisa (tudi tabela za izračun točk)
 Zanimivi spletni naslovi …

2. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE …: http://www.mss.gov.si
Delovna področja/Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje
odraslih/Srednješolsko izobraževanje
 Srednješolski izobraževalni programi/izberi šolsko leto in izobraževalni program
 Splošni del: cilji izobraževanja, vpisni pogoji, načini ocenjevanja …
 Posebni del: predmetniki vseh srednjih šol in gimnazij
 Vpis v srednje šole:
 Razpis za vpis v srednje šole: objavljeni so srednješolski programi (Priloga I,
Gorenjska regija - stran 10, Osrednjeslovenska regija - stran 18, Zasebne šole stran 29), omejitve vpisa, dijaški domovi, pogoji za vpis, vpisni in izbirni postopek
Višješolsko izobraževanje
 Programi
 Vpis (spletni pregledovalnik)
 Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje: objavljeni so višješolski programi,
vpisni pogoji in kriteriji v primeru omejitve vpisa
 Seznam višjih strokovnih šol
Delovna področja/Direktorat za visoko šolstvo/Sektor za visoko šolstvo
 Razpis za vpis:
 Razpis za vpis visoko šolstvo: objavljeni so visokošolski in univerzitetni programi,
vpisni pogoji in kriteriji v primeru omejitve vpisa
3. TV SLOVENIJA – 2. PROGRAM: http://ava.rtvslo.si/
V izobraževalni seriji »TO BO MOJ POKLIC« so predstavljeni različni
poklici. Serijo najdete na: Iskalnik (desno)/Napredno iskanje/Oddaja izberem: »To bo moj poklic«/Časovni okvir: »vseh časov«/Išči (na 8
straneh je možno izbirati med več kot 70 poklici). Za ogled oddaje se
je potrebno prijaviti.
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4. ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE: http://www.ess.gov.si
 NCIPS:
 Karierno središče: Karierna središča po Sloveniji (Kranj),
Opisi poklicev (okrog 500 različnih poklicev)
 NCIPS: tujina
 Trg dela:
 EURES: zaposlovanje in delo v Evropski uniji
 Storitve/Elektronske storitve/eSvetovanje - spletna svetovalnica pri izboru poklicne
poti (registracija)
 samoocena: interesi (Hollandovih 6 tipov ljudi glede na interese), lastnosti
(osebnostne lastnosti – vprašalnik in delovni list, sposobnosti, vrednote in motivi –
vprašalnik »motivi«, stil življenja – vprašalnik delovnih stilov), kompetence
(splošne – vprašalnik, poklicno specifične kompetence)
 zaposlitveni cilji: raziskovanje zaposlitvenih možnosti, določanje zaposlitvenih
ciljev
 veščine iskanja zaposlitve
 trg dela: aktualna prosta delovna mesta, povezava med izobrazbo in poklicem,
statistični podatki o izobrazbi/poklicu
Vse izpolnjene vprašalnike, delovne liste … shrani v osebno mapo.
5. ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI … SKLAD RS: http://www.sklad-kadri.si


Štipendije:
 Zoisove štipendije
 Kadrovske štipendije: izmenjevalnica, razpisane kadrovske štipendije
 Štipendije za deficitarne poklice
 Štipendije drugih ustanov: državne štipendije (ureja center za socialno delo)
 Druge štipendije

6. DIJAŠKI.NET: http://www.dijaski.net
 Srednješolski programi, štipendije, dijaški domovi …
 Omejitve vpisa: Študij/Visokošolsko izobraževanje/Računanje točk Izberi in računaj
 Izberi Univerzo (npr. Univerza v Ljubljani)  Izberi fakulteto (npr. Zdravstvena
fakulteta)  Izberi program (npr. Fizioterapija)  Vnos ocen (majhna slika žepnega
računalnika)
7. CENTER ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE: http://www.mojaizbira.si





Poklici
Šole
Programi
Za učence: napotki za učence, seznam štipendij
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