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Senčenje na delovnem mestu
Področje karierne orientacije ter 

priprava mladih na njihovo poklicno 
pot je ena od pomembnejših 
nalog sodobne šole. Razumevanje 
karierne orientacije dobiva pod 
vplivom nenehno spreminjajočega 
se trga dela nove razsežnosti in 
seže od razvijanja osebnostnih in 
socialnih značilnosti posameznika, 
prepoznavanja lastnih močnih in 
šibkih potencialov ter talentov, 
raziskovanja lastnih interesov in 
poklicnih ciljev do spoznavanja 
obstoječih in perspektivnih delovnih 
okolij ter razvijanja zmožnosti za 
samostojno vodenje poklicne poti. 
Nujnosti prevetritve dejavnosti 
na področju KO se zavedajo tako 
strokovnjaki na ravni države kot 
tudi vsi, ki vsakodnevno delamo z 
mladimi. 

Kot eno od oblik sodobnega 
pristopa znotraj karierne orientacije 
smo v letošnjem šolskem letu na 
gimnazijskem programu uvedli 
senčenje na delovnem mestu. Gre 
za pristop, ki je v delovnem okolju 
že uveljavljen in omogoča vpogled 
v realno delovno okolje oziroma 
poklic. V našem šolskem prostoru 
še ni prisoten, ga pa ZRSŠ umešča v 
svoj predlog za posodobitev smernic 
karierne orientacije kot eno od 
dejavnosti šole. 

Pri sami zasnovi projekta smo 
izhajali iz dosedanjih izkušenj ter 
narave gimnazijskega programa. 
Vsi dijaki se namreč po zaključku 
srednješolskega izobraževanja 
odločajo o nadaljnjem študiju. 
Zavedajo se pomena in resnosti svoje 
odločitve, obenem pa sam program, 
čeprav omogoča zelo dobro podlago 
za nadaljevanje študija, ne daje 
vpogleda v posamezna delovna 

okolja. Znotraj projekta želimo 
dijake spodbuditi, da pričnejo 
dovolj zgodaj aktivno razmišljati o 
svoji nadaljnji poklicni poti, o tem, 
kaj jih veseli, kje se vidijo v bodoče. 
Tako čez leto dni lažje sprejmejo 
odločitev o samem študiju. 

Zaradi povezave in sodelovanja z 
lokalnim okoljem smo k projektu 
povabili Inštitut za mladinsko 
politiko, ki je prevzel sodelovanje 
z mentorji znotraj podjetij in 
organizacij, podporo pa smo dobili 
tudi s strani Občine Ajdovščina.

Ob začetku šolskega leta so dijaki 
podali želje glede posameznih 
delovnih mest. Medtem ko je 
koordinatorka IMP navezovala 
stike z delodajalci, so se dijaki pod 
mentorstvom šolske svetovalne 
delavke pripravili na obisk. Seznanili 
so se s potekom samega obiska in 
njihovimi zadolžitvami (razgovor 
z mentorjem, priprava poročila). 
V februarju in marcu so dijaki 
posamezno odhajali na delovna 
mesta. Po zaključku vseh obiskov 
bomo izvedli evalvacijo, dijaki pa 
bodo svojo izkušnjo predstavili 
ostalim sošolcem.

Med samo pripravo smo se 
razveselili pripravljenosti podjetij 
in organizacij iz lokalnega okolja za 
sodelovanje.  Vrata so dijakom odprli 
Taxa d.o.o., Studio Pikaplus, Net 
računalniški sistemi d.o.o., Pipistrel 
Vertical Solutions d.o.o., odvetnica 
Mali Lemut Vida, Primorske novice 
d.o.o., Osnovna šola Danila Lokarja, 
Osnovna šola Šturje in Zdravstveni 
dom Ajdovščina, za kar se jim 
iskreno zahvaljujemo.

 
 

Čeprav je še nekaj dijakov, ki še 
niso opravili obiska, vtisi dijakov 
pričajo, da je projekt uspešen in na 
pravi poti:

»Senčenje se mi zdi dobra ideja, 
to bi lahko izvedli tudi naslednja 
leta. Tako lahko spoznamo poklic 
in vidimo, ali je res pravi, preden 
izberemo študij.« 
(Tina)

»Senčenje je bila zame res izjemna 
izkušnja. Želela bi, da bi senčenje 
potekalo več dni, da bi pridobila še 
več znanja in nove izkušnje.« 
(Zala)

»Senčenje mi je bolj približalo, 
kakšno je pravzaprav delo učitelja, 
četudi sem že veliko vedela o tem.«
(Ajla)

»Na delovnem mestu sem se 
počutila lepo in sprejeto, mentorica 
mi je z veseljem odgovorila na vsa 
vprašanja in mi predstavila poklic.«  

 (Karolina)

»To je odlična izkušnja za dijake, ki 
se bodo morali odločiti za nadaljnji 
študij.« 
(Anej)

V prihodnjih letih želimo projekt 
nadgraditi in obogatiti ter upoštevati 
mnenja dijakov, ki pravijo, da bi 
želeli poklic senčiti več dni. Tako 
bi lahko poglobljeno spoznali samo 
delo ter se, če bi bilo mogoče, tudi 
sami preizkusili v kateri od nalog. 
Prav tako si želijo, da bi lahko senčili 
več poklicev. 

Tina Vrčon, svetovalna delavka

Podnebni štrajk
Pretekli petek so se v več kot 100 

državah po svetu dogajali protesti 
mladih proti politični neaktivnosti 
na področju okoljske problematike. 
V Sloveniji so protesti v osmih 
mestih s skupno udeležbo preko 
12 500 pokazali stališča mlajših 
generacij in predstavili predloge za 
odločne spremembe zakonodaje. 
Skupina dijakov in dijakinj Srednje 
šole Veno Pilon Ajdovščina se je 
po podrobnejšem spoznavanju s 

tematiko pridružila protestnikom v 
Ljubljani. 

Ob nujnosti novega pristopa 
za reševanje tako vseobsegajočih 
problemov pa smo prepoznali tudi 
možnosti za razvoj in izboljšanje 
načina življenja na državni in 
lokalni ravni z razvojem dostopnosti 
javnega prevoza, skupnostnim 
upravljanjem naravnih virov, 
lokalizacijo prehrane in agrarnega 
sektorja, obsežnimi čistilnimi 

akcijami in prehodom na trajnostne 
vire energije. 

Mladi smo se angažirali, ker gre za 
našo prihodnost in so za hiter odziv 
na to grožnjo potrebne sistemske 
spremembe. Upamo, da bodo 
resnost naše situacije razumele 
starejše generacije vključno z 
izvoljenimi predstavniki. 

Jakob Remškar, 4. b

Razglednica z Nizozemske
Dijakinje in dijaki iz 2. a in b razreda pošiljamo pozdrave z Nizozemske! 

Več o izmenjavi pa v naslednji številki ... 
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