
SPLETNO PODPORNO SREČANJE ZA STARŠE  

»KAKO LAHKO POMAGAM MLADOSTNIKU PRI NAČRTOVANJU KARIERE« 

TOREK, 9. 2. 2021, OB 17:00 

Organizator: Karierni Plac – Karierni center za mlade, Cene Štupar-CILJ, Šmartinska 134 a, Ljubljana 

Opis: Starši imamo pomembno vlogo pri kariernem načrtovanju in odločanju svojih otrok, zato je prav, da smo na 

podporo in pomoč mladostnikom dobro pripravljeni ter opremljeni z različnimi informacijami, znanji in veščinami. 

Namen spletnega srečanja za starše je na izkustven in konkreten način predstaviti vlogo staršev pri kariernem 

načrtovanju in odločanju mladostnikov. Osvetlili bomo tako ključne informacije, ki so pomembne za mladostnike pri 

izbiri njihove karierne in izobraževalne poti, kot tudi omogočili staršem, da preizkusite konkretna orodja in metode, ki 

jih lahko takoj prenesete v prakso. Imeli boste možnost, da si med seboj izmenjate vaše dosedanje izkušnje ter nam 

postavite konkretna vprašanja, ki jih imate glede izbire poklica/šole vaših mladostnikov. Srečanje je namenjeno tistim 

staršem, ki želite podporo pri vodenju oziroma usmerjanju svojega otroka. Za udeležbo je obvezna predhodna prijava, 

saj je število mest omejeno. Skupina bo manjša, zato bo več možnosti tudi za individualna vprašanja. Delavnica je za 

vse starše brezplačna.  

Okvirne vsebine delavnice: 

 Vloga staršev pri kariernem načrtovanju in odločanju mladostnikov. 

 Pomen pravočasne priprave mladostnika na karierno odločanje. 

 Spoznavanje ključnih področij, ki so pomembna za karierno načrtovanje mladostnikov. 

 Kako pomagati otroku pri kariernem načrtovanj in odločanju ter čemu se izogniti. 

 Ključne veščine staršev za učinkovito komunikacijo z mladostniki. 

 

Prijave: do 5. 2. 2021 oziroma do zapolnitve mest na: sabina.zupan@cene-stupar.si (po prijavi boste preko povratne 

elektronske pošte prejeli povezavo do dogodka) 

O predavateljici: Petra Založnik je univerzitetna diplomirana pedagoginja in sociologinja kulture, ki zadnjih petnajst let deluje na 

področju formalnega in neformalnega učenja ter izobraževanja. Odlikujejo jo raznolike izkušnje znotraj šolskega prostora, tako na 

področju praktičnega poučevanja na srednji šoli, dela svetovalke na Zavodu RS za šolstvo, pa tudi vodenja mednarodnih programov 

Erasmus+ (za učitelje in ravnatelje iz evropskih držav). Petra je tudi nosilka izobraževanj s področij aktivnih in sodelovalnih pristopov 

poučevanja, participativnega vodenja, razvoja kompetenc podjetnosti, trajnostnega razvoja, karierne orientacije in dela z 

zgodbami. Šolam, ravnateljem in učiteljem pomaga pri vpeljevanju sprememb, pri razvijanju sodelovalne šolske klime ter pri 

razvoju inovativnih-sodelovalnih načinov poučevanja in učenja. 
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