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Ponudba aktivnosti za srednješolce 
na področju kariernega razvoja

Kdo smo? 

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam pomagati pri beleženju, 
predstavljanju in promoviranju neformalno pridobljenega znanja in kompetenc. Prav tako 
je namen Zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju in zaposlovanju.

Kaj počnemo?  

V sodelovanju s srednjimi šolami smo v preteklih letih izvedli številne »karierne aktivnosti«:
 Nefiks karierni dan, katerega častni pokrovitelj je predsednik države Borut Pahor
 Delavnice kariernega odločanja
 Karierni klubi 
 Natečaj Karierni heroji 
 Pomoč šolam pri roditeljskih sestankih na teme kariernega odločanja 

Za sodelovanje v šolskem letu 2019/2020 se lahko prijavite TUKAJ.
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V šolskem letu 2019/2020 bomo organizirali naslednje aktivnosti:

10 srednjim šolam po vsej Sloveniji bomo ponudili brezplačno izvajanje 
kariernega kluba za do 12 dijakov.
 
Karierni klubi potekajo tako, da se najprej izvede predstavitvena delavnica, nato 
pa se med 5 – 12 zainteresiranih dijakov, pretežno tretjih letnikov, 3 mesece enkrat 
tedensko sestaja. Skozi 12 srečanj si izoblikujejo karierne cilje, nato pa se srečujejo 
z nosilci poklicev v lokalnem okolju, ki opravljajo njihove potencialne poklice. Na 
tak način dobijo realen vpogled v določen poklic, odkrijejo svoje potenciale in 
razvijejo socialno mrežo. Klub vodi predstavnik Zavoda Nefiks ali pa ga šola določi 
sama, za usposabljanje pa poskrbi Zavod Nefiks. 

 
Izvedba Nefiks kariernega dne, ki bo v torek, 6. 1. 2020. 

Potekal bo pod geslom Pogumne odločitve. Aktivnosti, ki jih bomo sodelujočim 
šolam pomagali izvesti so moderirani pogovori z gosti, bodisi nekdanjimi dijaki, 
bodisi predstavniki poklicev prihodnosti.  Pričakujemo pa tudi častno pokroviteljstvo 
predsednika Boruta Pahorja in osrednji dogodek v predsedniški palači, na katerega 
bodo dijaki sodelujočih šol tudi povabljeni.

Šolam bomo ponudili brezplačno 45 minutno delavnico prepoznavanja 
kompetenc s pomočjo e-Nefiksa. 

Nefiks je vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji, 
ki mladim omogoča, da na enem mestu sistematično zberejo vse neformalno 
pridobljene in s strani organizacij potrjene kompetence. Bolj uporabljena je 
elektronska verzija, ki se nahaja na spletni strani www.nefiks.si. Dijaki pa se lahko 
na tak način naučijo prepoznavati lastne kompetence, kar jim zelo koristi, ko se 
morajo odločati za nadaljevanje izobraževanja. 

Delavnica mednarodnih priložnosti, traja 45 minut, izvaja se v angleškem jeziku. 

Dijaki spoznajo priložnosti mladinskih izmenjav in drugih oblik mednarodnega 
sodelovanja, ki ga ponuja Erasmus plus na mladinskem (ne šolskem) področju. 
Delavnico izvajata dva ESE prostovoljca, Španca Javi in David, ki na Zavodu Nefiks 
eno leto opravljata mednarodno prostovoljno delo. Z udeleženci delita osebno 
izkušnjo in jim predstavita, kako lahko tudi sami sodelujejo. Šola poravna potne 
stroške izvajalcev. 
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KOMPETENCE PRIHODNOSTI NA FAKULTETAH - KAKO JIH PREPOZNATI

Trajanje: 90 min
Izvajalec: Izvajalci Zavoda Nefiks pod strokovnim vodstvom Alenke Blazinšek Domenis
Namen in cilji:
- dijaki spoznajo kompetence prihodnosti,
- dijaki se znajdejo na spletnih straneh fakultet,
- dijaki znajo razbrati obsežnost predmetov. 
Primerno za: 3. in 4. letnike
Opis: V interaktivni delavnici dijaki najprej spoznajo kompetence prihodnosti, nato 
pa na podlagi izbranih študijskih želja, na dveh primerih skupaj z izvajalci pregledajo 
predmetnike posameznih študijskih smeri in jih na podlagi lastnih kriterijev ovrednotijo. 
Cena delavnice: 150 EUR + potni stroški 

KAKO SE ODLOČATI – MOJI KRITERIJI
 
Trajanje: 90 min
Izvajalec: Izvajalci Zavoda Nefiks pod strokovnim vodstvom Alenke Blazinšek Domenis
Namen in cilji:
- dijaki spoznajo kriterije, po katerih se je možno odločati,
- dijaki spoznajo, kaj vse (lahko) vpliva na njihovo karierno odločitev,
- dijaki spoznajo, skozi katere aktivnosti lahko razvijajo svoje kompetence in 
prepoznajo svoje potenciale. 
Primerno za: 3. in 4. letnike
Opis: V interaktivni delavnici dijaki najprej spoznajo, na podlagi česa se je sploh 
smiselno odločati in te kriterije prepoznavajo pri sebi. Nato spoznajo tehnike odločanja 
in dobijo tudi preprost obrazec, ki jim je lahko v pomoč. Dijaki dobijo spodbudo za 
nadaljnje raziskovanje področja, na katerem se želijo razvijati. 
Cena delavnice: 150 EUR + potni stroški

Izvajamo pa tudi delavnice za karierno odločanje:

Želite dopolniti karierne vsebine na vaši šoli?

Z veseljem vam svetujemo na področju kariernega razvoja mladih in vam pomagamo 
razviti primerne oblike dela, ki bodo mladim omogočale karierni razvoj ter jim podajale 
kakovostne in celovite infomacije. Poleg že izoblikovanih delavnic ponujamo možnost 
oblikovanja delavnic, ki ustrezajo vaši šoli in programom, ki jih izvajate.

Za dodatne informacije in povpraševanje nam pišite na nefiks@nefiks.si.
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