Vpis v šolo
Odločitev za vpis na šolo ali fakulteto vpliva na naše nadaljnje življenje in na to, ali bomo
zadovoljni na delovnem mestu in v svojem poklicu. Kariera pa se začne že z izbiro šole oz.
študija. Ko se odločamo za vpis na fakulteto oz. šolo je pomembno, da dobro razmislimo o
svojih željah, osebnostnih lastnostih, poklicnih interesih, izkušnjah, zanimanjih in veščinah. Z
dobrim poznavanjem samega sebe bomo našli poklic, ki nam bo najbolj ustrezal.
Pri spoznavanju vaših lastnih interesov je pomembno razmisliti o tem, kaj za vas predstavlja
izziv in kaj počnete z veseljem. Postavite si vprašanje: Kaj je tisto kar rad/a počnem? Poleg
poznavanja svojih osebnostnih lastnosti in interesov morate spoznati poklic, za katerega se
boste odločili, izobraževalni program in razmere na trgu dela za ta poklic.
Najprimernejši načini pridobivanja informacij o želenem poklicu so informativni razgovori z
osebo, ki opravlja ta poklic. Viri informacij so lahko tudi prijatelji, znanci, različne spletne
strani, spletni forumi, programi za poklicno testiranje, kot so Kam in kako itd.
Ko se boste vpisali na študij, bodite pozorni na to, da obdobje študija ne pomeni samo
prisotnost na predavanjih in opravljanje izpitov, pač pa je to idealna priložnost za
pridobivanje delovnih izkušenj. S potencialnimi delodajalci lahko prihajamo v stik preko
strokovne prakse, prostovoljnega dela, dela na projektih in delom s pomočjo študentskega
servisa.
Določite si svoj karieri cilj, temu cilju sledite in naredite čim več, da ta cilj uresničite.
Obiščite Svetovalno središče Novo mesto, kjer vam bomo svetovalke pomagale pri določanju
vaših kariernih ciljev, ki se skladajo z vašimi specifičnimi željami, sposobnostmi, potrebami
in cilji. Dobili pa boste tudi pomoč pri odločitvi za določen izobraževalni program,
informacije o izobraževalnih programih, razpise in pomoč pri vpisu. Najdete nas v prostorih
RIC-a, na Ljubljanski 28 v Novem mestu ali na tel. št. 07/393-45-52, 031-701-191. Delujemo
v okviru Centra vseživljenjskega učenja Dolenjska, ki se financira iz Evropskega socialnega
sklada in Ministrstva za šolstvo in šport. Lahko nas poiščete tudi v Knjižnici Pavla Golie
Trebnje, Ljudski univerzi Kočevje, v Knjižnici Miklova hiša v Ribnici, Ljudski knjižnici
Metlika in v Občini Žužemberk. Več na www.cvzu-dolenjska.si.

»Operacijo delo financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za
šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.«

