NAGRADNI NATEČAJ »VEM, KAM GREM.« 2020

Kmalu se boš moral odločiti za poklic in srednjo šolo, kamor se boš vpisal, da bi v prihodnosti
opravljal delo, ki te bo veselilo in boš od njega lahko dostojno in zadovoljno živel. Nemogoče
je zanesljivo napovedati, kaj vse bo krojilo našo prihodnost, lahko pa si zamislimo njeno
najboljšo varianto in nato sledimo določenim korakom, da zamisel v največji možni meri tudi
uresničimo.
Ali sam že veš, kam greš? Kako si predstavljaš sebe v prihodnosti? Vabimo te k ustvarjanju
slike o tem, kakšen nekoč boš in kaj boš počel!
Pred teboj je zabavna naloga, ki ti bo pomagala spoznati, kaj si v življenju želiš.

NALOGA:
Ustvari vizualizacijsko tablo (visionboard)1 svoje
karierne prihodnosti
Sledi navodilom po korakih.

1.
Razmisli o tem, kako se vidiš v prihodnosti. Kakšno kariero boš imel, kakšen boš, ko boš
odrasel? Lahko si pomagaš tako, da se vprašaš sledeče:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaj sem po poklicu, kaj po izobrazbi, kakšno službo imam?
Kako sem do tega prišel, kakšna pot me je pripeljala do te točke?
Kje delam? V kakšnem delovnem okolju sem (v pisarni, v učilnici, na prostem,
v delavnici…)?
Ali delam sam ali sodelujem z drugimi, imam ekipo? Kakšni so moji sodelavci?
Ali moje delo vključuje tudi službena potovanja? Če da, kam in kako dolgo
potujem?
Ali imam svoje podjetje? Če da, s čim se ukvarjam? Kako sem ga ustanovil?
Koliko zaposlenih imam v podjetju?
Kje živim? V mestu, na podeželju, v kateri državi? V stanovanju ali hiši, na
kmetiji?
Katere so moje sposobnosti, veščine, v čem sem dober, kaj znam?
Kakšen je moj krog pomembnih drugih ljudi? Ali imam življenjskega sopotnika
oziroma sopotnico? Ali imam otroke?
Kdo so moji prijatelji? Kakšni so, kaj skupaj počnemo?
Ali imam kakšne hišne ljubljenčke, če da, katere?
Kaj počnem v prostem času? Kakšne hobije imam?
S katerim športom se ukvarjam?
Kakšno glasbo poslušam? Kakšne knjige berem?
Kaj še delam za zabavo?
Kaj mi je še pomembno v življenju? Kaj me najbolj veseli?
Kaj bi rad sporočil sebi v prihodnosti? Česa do takrat ne želim pozabiti? Česa
se želim tudi takrat spominjati?

2.
Pripravi si pripomočke in gradiva. Potreboval boš: tablo iz plute ali kovine (za magnete) ali
kakšno drugo čvrsto podlago ali večji plakat. Škarje. Bucike, magnete, lepilo, selotejp (odvisno
od podlage). Raznobarvna pisala. Markerje, flomastre, voščenke. Več različnih časopisov,
revij, reklamnih letakov ali fotografij, slik. Citate, motivacijske izreke, pregovore. Izberi podobe,
besede in simbole, predstavljajo naj stvari, ki so ti všeč, ki jih rad počneš ali si jih želiš početi
v prihodnosti. Izberi tisto, kar pritegne tvojo pozornost, kar te pokliče, odtrgaj ali izreži iz
materialov, ki so ti na razpolago. Lahko izbereš tudi besede ali barve, ki so ti všeč. Lahko tudi
sam napišeš ali narišeš nekaj na papir in nato izrežeš.
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Vir: aktivnosti 14.15 in 14.26 za tretje vzgojno izobraževalno obdobje iz Priročnika za strokovne delavce osnovnih šol: Novi
pristopi pri delu z mladimi na področju karierne orientacije, ki je nastal v okviru projekta Karierni Plac - Karierni center za mlade.
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3.
V sredini table pusti prostor za svojo podobo. Lahko se narišeš ali po želji uporabiš fotografijo,
važno je le, da ti je podoba samega sebe všeč. Lahko tudi samo napišeš svoje ime. V sredino
tudi obvezno vključi napis: »Vem, kam grem.«

4.
Izbrane slike, besede, podobe, simbole, pesmi ali citate, razporedi po tabli tako, da bo celota
odražala tvoje odgovore na zgornja vprašanja in bo iz nje zlahka razvidna povezava z
razpisano natečajno temo. Ko si zadovoljen z vsebino in razporeditvijo, izbrani material pritrdi
(zalepi ali pripni) na vizualizacijsko tablo. Potem jo lahko postaviš na vidno mesto npr. nekam
v svojo sobo, kjer te bo vseskozi opominjala, kam greš na svoji karierni poti. Najbolj ti bo
koristila, če jo v bodočih letih še naprej nadgrajuješ in dopolnjuješ.

5.
Vizualizacijsko tablo nato še poslikaj, lahko kar s telefonom, da boš imel pripravljeno
fotografijo za pošiljanje na natečaj. Enako stori z izpolnjenim prijavnim obrazcem.

Na natečaj lahko prijaviš fotografijo svoje vizualizacijske table, ki se navezuje na razpisano
temo. Skupaj z izpolnjeno prijavnico nam jo pošlji do 4. decembra 2020 po elektronski pošti
na naslov: natecaj@ess.gov.si. Tako sodeluješ na natečaju in se poteguješ za lepe praktične
nagrade.
Pomagaj nam širiti vest o natečaju med vrstniki, povej naprej, deli nalogo še s svojimi prijatelji
in znanci!

Uživaj pri ustvarjanju vizualizacijske table, mi pa ti
želimo uspešno uresničevanje zastavljene karierne
vizije!
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