
za pedagoške delavce osnovnih in srednji šol, karierne svetovalce
nevladnih organizacij in javnih/zasebnih zavodov, ki pokrivajo
delo z otroki in mladostniki na področju karierne orientacije

PREDNOSTI IN UPORABNOSTKREATIVNIH TEHNIK TER INOVATIVNIHPRISTOPOV ZA DELO Z MLADIMI 

Kako razvijati

strokovno delo 

za karierni razvoj

mladih?

Vabljeni na strokovni posvet na katerem bomo praktično osvetlil i  kako poiskati notranje vire
moči, razvijati zavzetost in odnos do dela ter udejanjati smisel poslanstva pri delu, da mlade z

novimi pristopi poučevanja spodbujamo k ustvarjalnosti, inovativnosti in razvijanju spretnosti, ki
bodo vplivale na njihov nadaljnji osebni ter poklicni razvoj.

SPOZNALI BOSTE:

Kako do notranje motivacije, ki osmisli vsako delo?

Tehniko preverjanja odločitve iz srca.

Uporabne kreativne tehnike in orodja iz programa CoRT1 za
karierni razvoj mladih po dr. Edward de Bono. 

Osnove paralelnega razmišljanja in raziskovalna vprašanja, ki 

Primere dobrih praks poučevanja inovativnih pristopov v
posameznih obdobjih osnovnošolskega in srednjega 

     se skrivajo za kraticami PNZ, UVD, NCD, PiN, PPP, AMI in SDL.

     izobraževanja.
 

8. MAREC 2022
         ob 10:00

 

na ZOOM povezavi:

BREZPLAČNI
STROKOVNI

POSVET

https://us02web.zoom.us/j/86847957067

https://us02web.zoom.us/j/86847957067
https://us02web.zoom.us/j/86847957067


10:00 – 10:10  Uvodni pozdrav 

10:10 – 10:40  Imejmo se radi in zaživimo svoj poklic

10:40 – 11:00  Primer dobre prakse 1 – Predstavitev izvedbe celoletnega     
                       partnerskega pilotnega programa »Vem, kam grem« 

ODMOR

11:05 – 12:25  Primer dobre prakse 2 - Kako voditi karierni razgovor z  
                       mladostnikom s pomočjo tehnik dr. Edward de Bono 

12:25 – 12:30  Sklepne misli in zaključek posveta

Fundacija PRIZMA

Florence Maria Bratuž ,  čustveno inspiracijski coach, trenerka
dobrih medosebnih odnosov in avtorica knjige «Odzovi se na
klic, zaživi svoj poklic!«

Sonja Gomboc ,  karierna svetovalka, Zavod RS za zaposlovanje
in Erika Zabret ,  svetovalna delavka, Gimnazija Kamnik 

mag. Nastja Mulej ,  trenerka de Bonovih (in drugih) metod
(kreativnega ter kritičnega) razmišljanja in 
Neža Kos ,  svetovalna delavka na osnovni šoli Mislinja ter
Nataša Koprivnik ,  svetovalna delavka na osnovni šoli Loče

Operac i jo  f inanc i rata  Republ ika  S loveni ja  in  Evropska  uni ja  i z  Evropskega soc ia lnega sk lada.

PROGRAM POSVETA:

OZADJE DOGODKA:
Na območ ju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) je vzpostavljen Karierni center za mlade, kjer mladim med 6. in 19. letom starosti nudimo informiranje, individualno 

karierno svetovanje in poučne delavnice za razvijanje poklicih interesov, za uč inkovito načrtovanje njihove kariere. Aktivnosti kariernega centra za mlade so namenjene tudi staršem in
svetovalnim/strokovnim delavcem osnovnih in srednjih šol, zato da mladim laž je nudijo podporo pri nadaljnjih kariernih odloč itvah. Več  informacij na https://www.kariera-mladi.si .

Vse aktivnosti so za udeležence BREZPLAČNE, saj karierna centra za mlade sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v obdobju 2019 – 2022.

»Kreativnost je odličen motivator, ker sproži zainteresiranost pri
ljudeh za tisto, kar počno. Kreativnost da upanje, da obstaja ideja, ki
ima vrednost. Kreativnost omogoči,  da vsakdo lahko nekaj doseže.
Kreativnost naredi življenje bolj zanimivo in zabavno.«

 d r .  Edward  de  Bono

PO DOGODKU UDELEŽENCI  PREJMEJO POTRDILO S  POSVETA.

PRIJAVA NA DOGODEK
UDELEŽBA JE BREZPLAČNA.

PREDHODNA PRIJAVA UDELEŽBE JE OBVEZNA.
4.3.2022 JE ZADNJI ROK ZA VAŠO PRIJAVO.

 
 

 

SPLETNI PRIJAVNI OBRAZEC:

PRIJAVA TUKAJ

V primeru, da se prijavite in se
dogodka ne boste mogli udeležiti, nam

vašo spremembo sporočite na e-naslov:
 k.rijavec@fundacija-prizma.si

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoo_-q2gov3WU3iLS5sQiiKXmhhNakhA1zZgbdLmbEZH2qpA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoo_-q2gov3WU3iLS5sQiiKXmhhNakhA1zZgbdLmbEZH2qpA/viewform?usp=sf_link

