MLADINSKA MREŽA ZA KARIERNI RAZVOJ

PRIPOROČILA:
SODELOVANJE MED ŠOLAMI IN
MLADINSKIM SEKTORJEM
MLADE KARIERE 2019 – POSVET ORGANIZACIJ MLADINSKEGA
SEKTORJA S ŠOLNIKI

ZA:
Mladinske delavce
Organizacije mladinskega sektorja
Mrežo KROJ
Osnovne šole in srednje šole
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Urad RS za mladino
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O MREŽI KROJ
Mladinska mreža za karierni ravzoj, Mreža KROJ v slovenskem prostoru združuje osem
organizacij, ki spodbujajo mlade, da ustvarijo svojo karierno pot, s tem da jim
omogočajo dostop do kvalitetnih informacij in si prizadevajo biti prostor za razvoj
potencialov.
Mreža KROJ je vez med ključnimi akterji na mladinskem polju, ki spodbuja mlade, da
ustvarijo svojo karierno pot.
Mreža KROJ je ključen akter na področju kariernega razvoja mladih. Je relevanten
sogovornik odločevalcem, povezovalec reprezentativnih organizacij, postavlja
standarde kakovosti na področju, mladim pa omogoča dostop do kvalitetnih informacij
ter je prostor za razvoj potencialov.
Organizacije Mreže KROJ: Zavod Nefiks, Zavod Mepi, Zavod Bob, Mladinska postaja
Moste, Zavod Voluntariat, Mreža MaMa, Zavod TiPovej, JZ Mladi zmaji.

O MLADIH KARIERAH
IN KARIERNEM TEDNU
Posvet Mlade kariere je namenjen
ustvarjanju povezav med deležniki na
področju kariernega razvoja mladih. Na
posvetu smo iskali priložnosti za
konstruktivno sodelovanje, obenem pa
vzpostavili konkretne povezave med šolami
in mladinskimi organizacijami.
Posvet je potekal v sklopu Kariernega
tedena v organizaciji Mreže KROJ med 4. in
7. 2. 2019. Karierni teden je namenjen
podpori mladim pri izzivih, ki jih prinašajo
poklicne odločitve. Z dogodki in
delavnicami smo ustvarjali nove
medsektorske povezave ter mlade
spodbujali, da spoznajo različne priložnosti
in skrojijo lastnim talentom primerne
kariere.
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KAKO VZPOSTAVITI
SODELOVANJE S ŠOLO?

Splošna shema za vzpostavljanje stika: e-sporočilo
– telefonski stik – sestanek in osebni nagovor.
1. Mladinske organizacije redno pošiljajo

6. Mladinske organizacije se lahko

informacije o aktualnih dejavnostih

predstavijo na aktivu ravnateljev in na

(delavnice, usposabljanja, priložnosti za

sejah društva svetovalnih delavcev.

sodelovanje) na e-naslove učiteljev in
ostalih strokovnih sodelavcev.

7. Mladinske organizacije se povežejo pri
vzpostavljanju sodelovanja s šolami in

2. Mladinske organizacije naredijo anlizo

ustvarijo skupne smernice, stališča na

stanja osnovnih in srednjih šol v svojem

področju vseživljenjske karierne

lokalnem okolju in glede na to prilagodijo

orientacije, ki jih posredujejo šolam.

svojo ponudbo.
8. Mladinske organizacije preko Urada RS
3, Mladinske organizacije na šoli

za mladino vzpostavijo možnost za

vzpostavijo odnos z osebo, s katero

predstavitev svojega delovanja osnovnim

naprej komunicirajo glede sodelovanja

in srednjim šolam (npr. konferenca

(npr. ravnatelj, svetovalna služba).

ravnateljev srednjih šol v Portorožu).

4. Mladinske organizacije lahko svoje

9. Mladinske organizacije lahko

dejavnosti predstavijo na dnevu odprtih

spodbudijo udeležence svojih programov,

vrat. Pri tem je pomembno, da svoje delo

da na podlagi lastnega izkustva

predstavijo “v živo” (npr. izvedejo

predlagajo ravnatelju ali svetovalni službi

delavnico z učenci).

sodelovanje z organizacijami
mladinskega sektorja.

5. Mladinske organizacije pripravijo "info
paket" za učitelje, kjer opredelijo vsebine,
ki jih lahko izvajajo pri določenem
predmetu.
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KAKO IN KDAJ SODELOVATI?
Sodelovanje šol in mladinskega sektorja poteka
kontinuirano!
10. Šole poznajo in razumejo področje

12. Organizacije mladinskega sektorja

dela mladinskega sektorja ter s tem

naredijo nabor vsebin, ki jih lahko

zgradijo zaupanje v strokovnost

ponudijo šolam in so relevantne glede na

mladinskega sektorja pri delu z učenci in

področje delovanja ter potrebe

dijaki.

specifične šole. Vsebine smiselno
dopolnjujejo program formalnega

11. Šole prepoznajo, da organizacije

izobraževanja, kot tudi dodajo aplikativno

mladinskega sektorja vsebinsko

vrednost znanja, ki ga učenci ter dijaki

dopolnjujejo kurikulum formalnega

usvojijo pri pouku.

izobraževanja. Šole razvijejo zavedanje,
da sodelovanje odpira možnost za

13. Pri oblikovanju programa organizacije

razvijanje programov in naslavljanje tem,

mladinskega sektorja sodelujejo s šolo!

kjer so šole sicer kadrovsko podhranjene.

Oba deležnika imata glas. Skupaj najdeta

Mladinske organizacije dopolnjujejo
program na t. i. področju splošnega
izobraževanja (npr. poznavanje svojih
interesov, šibkosti, virov moči, razvoj
osebnih talentov, krepitev socialnega
in kulturnega kapitala, opolnomočenje
za upravljanje z lastnim življenjem,
aktivno družbeno udejstvovanje).
Mladinske organizacije ozaveščajo o
družbeno aktualnih temah.
Mladinske organizacije spodbujajo in
podpirajo karierni razvoj na vseh
področjih, ne zgolj na področju
izobraževanja, in s tem dopolnjujejo
klasično karierno svetovanje, ki se
sicer izvaja na šolah.

možnost financiranja.
14. Šole in mladinske organizacije
vzpostavijo delovne skupine, kjer
sodelujejo različne organizacije, ki s
svojim delom naslavljajo mladostnike in
mlade.
15. Šole uvedejo projektne tedne, kamor
vključijo organizacije mladinskega
sektorja iz lokalnega okolja.
16. Izvedba aktivnosti: razredne ure,
dnevi dejavnosti, interesne dejavnosti,
obvezne interesne vsebine, projektni
tedni, delovne sobote − začetek ali konec
šolskega leta. Načrtovanje aktivnosti:
februar do maj eno leto pred izvajanjem!
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PODPORNI ELEMENTI ZA
USPEŠNO SODELOVANJE!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
umesti vsebine mladinskega sektorja v kurikulum
osnovnih in srednjih šol.
17. Ministrstvo za izobraževanje, znanost

20. Ministrstvo za izobraževanje, znanost

in šport in Urad RS za mladino poskrbita

in šport postavi smernice za povezovanje

za informiranost šol o mladinskem

mladinskega sektorja in osnovnih ter

sektorju (npr. katalog dobrih praks se

srednjih šol.

pošlje vsem šolam).
21. Urad RS za mladino zagotovi finančne
18. Urad RS za mladino informira

spodbude za mladinski sektor,

ravnatelje o tem, kaj je mladinski sektor,

namenjene financiranju aktivnosti na

kako je zakonsko opredeljen, kako je

šolah tudi izven kraja, kjer imajo

sistemsko podprt. Pri tem jasno

organizacije sedež (financiranje potnih in

predstavi, da so mladinski delavci

drugih stroškov).

strokovni, priznani in certficirani − torej
usposobljeni, da lahko vstopajo v šolski

22. Sodelovanje šol in mladinskega

prostor in v delo z mladimi.

sektorja se enakomerno vzpostavlja po
celi Sloveniji (decentralizacija aktivnosti).

19. Urad RS za mladino informira
ravnatelje, da je zastopnik mladinskega

23. Mreža KROJ sodeluje v strokovni

sektorja in da je del Ministrstva za

skupini za vseživljenjsko karierno

izobraževanje, znanost in šport ter kot

orientacijo.

tak kompetenten sogovornik formalnemu
izobraževalnemu sistemu.

