
Karierne delavnice (zima 2021) 

OPIS DELAVNIC 

 

1. TINA KRULEC: ŠTUDIRAL/-A BI V TUJINI ... KAJ PA ZDAJ? Torek, 26. 1., 16.00, Zoom 

Tina Krulec se je po maturi na GCC odpravila na študij v daljni Abu Dhabi, ki ga trenutno zaključuje na 

New York University Abu Dhabi, v času študija pa si je pridobila tudi številne izkušnje na izmenjavah 

in praksah po vsem svetu. Predstavila vam bo svojo karierno pot in izzive, prednosti ter slabosti 

študija v tujini, na kaj vse je potrebno misliti in seveda bo odgovarjala na konkretna vprašanja glede 

prijavnih postopkov in razlik med študijem pri nas in v tujini. 

 

2. SOCIALNA AKADEMIJA: ZAKAJ JE POMEMBNO POISKATI SMISEL V NAŠEM ŽIVLJENJU? Sreda, 27. 

1., 15.00, Zoom 

Najti svoje mesto v družbi oz. odkriti svoje poslanstvo je temeljna naloga vsakega človeka. Ni lahka. 

Ni dovolj vzeti v roke seznam fakultet in se odločiti za nekaj. V svetu polnem besed in podob si je 

treba vzeti čas tudi za razmislek o oblikovanju svojih poklicnih in življenjskih ciljev. Pomembno se je 

vprašati, kdo sem, kaj si želim, kaj je tisto, kar je resnično moje, in se podati na pot odkrivanja sebe - 

pot v neznano. Pot, ki je pogosto polna dvomov, vprašanj, močnih občutkov, napotkov starejših ljudi, 

a prav zato, ker je moja, moram prevzeti odgovornost in se naučiti krmariti skozi življenje. Kako 

poiskati način, ki me bo pripeljal do tega, da bom imel/a občutek, da je to, kar počnem smiselno, in 

da se bom nekje na tej poti zavedel/a, da sem srečen/a? 

 

3. TJAŠA OGRIZEK, ANA BORŠIČ, KATJA BERČIČ: ŠTUDENTSKO ŽIVLJENJE IN TRPLJENJE. Četrtek, 28. 

1., 15.00, Zoom 

Dijakom si je najbrž težko predstavljati, kako izgleda študij in študentsko življenje. Delavnico, ki bo 

večinoma potekala v obliki diskusije, bomo vodile tri študentke psihologije in pedagogike, ki na GCC 

opravljamo prakso. Odgovarjale bomo na splošna (in življenjska) vprašanja o študiju, študijskih 

obveznosti in študentskem življenju, ki so univerzalna na vsaki fakulteti. Prvi del delavnice bodo 

vodila vaša vprašanja, ki ste jih že postavili v anketi o študijskem svetovanju: kako izgledajo izpiti, 

ocenjevanje, urniki na faksu, kako najti stanovanje, vsakdanje življenje študentov itd., drugi del pa je 

namenjen vašim vprašanjem. Voditeljice udeležence spodbujajo, da si pred tem tudi sami pripravijo 

vprašanja, ki jih zanimajo o študiju in o študentskem življenju. 

 

4. MATEJ DELAKORDA: UČINKOVITO SOOČANJE Z ŽIVLJENJSKIMI PRITISKI. Petek, 29. 1., 15.00, 

Zoom 

Naša sposobnost biti odporen na različne življenjske in šolske pritiske ter biti hkrati dovolj prožen in 

prilagodljiv za vse spremembe, ki se dogajajo okrog nas, postaja ena najbolj pomembnih veščin za 

uspešno življenje. Na delavnici si bomo pogledali različne načine in pristope, kako biti bolj odporen, 

kako okrepiti samospoštovanje in zaupanje v to kdo sem. Matej Delakorda, trener mehkih veščin, 

Learning & development konzultant in moderator, ki deluje kot samostojni trener in kot trener v 

podjetjih GROW Adriatik (Slovenija) in GROW GROUP (Madžarska), glavni trener mladih iskalcev 

zaposlitve v dvoletnem nacionalnem projektu „Made With Y“, so-organizator in voditelj TEDx 

dogodkov, dolgoletni TV voditelj, moderator in odgovorni urednik, bo skupaj z udeleženci te 

delavnice iskal odgovor na to, kako spremeniti pogled na ta zahteven proces. 

 

5. TIPOVEJ! OSEBNI MODEL RAZVOJA. Ponedeljek, 1. 2., 15.00, Zoom 

Delavnica temelji na metodologiji »Business Model You« ki ti bo omogočil boljše razumevanje sebe in 

svoje vrednosti ter aktiven premik v želeno poklicno smer. Ta metoda predstavlja svež pristop pri 



prvih korakih do izbire študija oz. zaposlitve, lahko se uporablja za (re)definiranje svoje poklicne poti 

ali obšolskega projekta. Model nudi jasen pregled nad tem, kaj imamo, kaj znamo in kaj lahko 

doprinesemo svetu. Proces izpolnjevanja modela pa prinaša inspiracijo in motivacijo za naslednje 

korake. 

 

6. TJAŠA OGRIZEK: TO SEM JAZ. Delavnični tris za raziskovanje vsega, kar je pomembno pri meni, da 

najdem pravi študij zase ... Sreda, 3. 2., četrtek, 11. 2., in četrtek, 18. 2., vsakič ob 15h na Zoomu 

Serija treh delavnic bo namenjena dijakom, ki se še ne vedo, kaj bi študirali.  

Prva delavnica bo na temo VREDNOT, ki jih ima vsak posameznik - kaj so vrednote in kako te vplivajo 

na naše odločitve. Med delavnico bodo dijaki odkrivali lastni sistem vrednot, ki jim bo pomagal pri 

raziskovanju samih sebe in lastni poti naprej. 

Druga delavnica bo na temo KRITIČNEGA RAZMIŠLJANJA, ki je ena najpomembnejših kompetenc v 

vsakdanjem življenju in jo zlahka preslikamo na našo življenjsko pot in različne motive, ki nam lahko 

pomagajo pri lažjem sprejemanju težjih in težkih odločitev.  

Zadnja delavnica bo namenjena refleksiji in pridobivanju povratne informacije na prehodna 

vprašanja, ki jih bodo prejeli za zadnjo delavnico, ob tem pa bo namenjena tudi različnim vprašanjem 

in predstavitvam on-line orodij, ki so namenjena raziskovanju interesov.  

Zaželeno je, da se dijaki sodelujejo na vseh treh delavnicah, se pa seveda lahko s predavateljico 

dogovorijo tudi za odsotnost pri kateri od delavnic. 

 

7. PETRA ŠKARJA: TRENING RAZGOVORA ZA SLUŽBO. Četrtek, 4. 2., 15.00, Zoom 

Delavnica bo osredotočena na vprašanja kot so kaj je delodajalcem najbolj pomembno, ko 

zaposlujejo, česa NE početi, najpogostejše napake, priprava na razgovor za službo, zakaj je tako 

pomemben fokus na rezultat, o kratkosti, jedrnatosti in jasnosti, o raziskovanju delodajalca in kaj 

pomaga, če si živčen.  

 

8. MATIJA GOLJAR: TRI BISTVENE POTI NA VSAKI POTI. IN ŠE ENA ... Petek, 5. 2., 15.00, Zoom 

Matija Goljar je ustanovitelj Ustvarjalnika, kjer bodočo generacijo voditeljev učijo miselnosti, veščin 

in samozavesti, da znajo resnično izkoristiti priložnosti, ki jim jih ponuja naš svet. Na tak način 

ustvarjajo svet, kjer nihče ni omejen s svojimi okoliščinami, saj zna vedno ustvariti priložnosti. 

Vabljeni na #enostavnodrugačno spletno delavnico, ki je namenjena spodbudi, da vaše sanje začnete 

živeti tudi v resničnosti. 

 

 


