
GCC KARIERNI DAN, 21. 12. 2021 

Časovnica in opisi delavnic 

 
Dragi dijakinje in dijaki 3. in 4. letnika,  

 

obdobje, ko se boste odločali o nadaljevanju študijske in poklicne poti, se hitro bliža (ne le za 

maturantke in maturante, ampak tudi za dijakinje in dijake 3. letnikov), zato je zdaj čas za tehten 

razmislek o tem, kam naprej.  

 

Da bo odločitev lažja, za vas v torek, 21. 12., pripravljamo tradicionalni karierni dan, ki je razdeljen na 

dva dela – obvezni dopoldanski (8.00-12.25; 6. in 7. uro boste imeli pouk po urniku) in izbirni 

popoldanski (14.00-15.30).  

 

URA 
RAZRED 

4PV + 4.i + 4GIM 3PV + 3.i 3GIM 

8.00-9.00 
 

Pregled razpisa za vpis na 
študij 
 

Poklici prihodnosti in 
kompetence 
 

Dostojno delo 

9.05-10.00 
 
 

Poklici prihodnosti in 
kompetence 
 

Dostojno delo 
 
 

Poklici prihodnosti in 
kompetence 

10.10-10.30 
 

 
MALICA, ON-LINE SEJEM* 

 
 

10.30-11.30 
 

On-line sejem* 
 

Pregled razpisa za vpis na študij (ŠPORTNA 
DVORANA GCC !!!) 

 

11.35-12.20 
 

Dostojno delo 
 

On-line sejem* 
 

On-line sejem* 

12.25-14.00 
 

 
PNM za 4. letnike/pouk za 3. letnike in dijake 4. letnikov PV 

 
 

14.00-15.30 
 

 
Prostoizbirne delavnice – PRIJAVE ZBIRAMO DO 17. 12. NA POVEZAVI 

https://forms.gle/doVCUHLA79jW7KVz7  
 
 

GCC Športna dvorana  

MFDPŠ** Velika predavalnica A (120 oseb) 

MFDPŠ** Predavalnica G (92+ oseb) 

 

* on-line sejem fakultet – dijaki zanj potrebujete mobilno napravo oz. prenosni računalnik ter 

slušalke z mikrofonom. V za to predvidenem času se lahko udeležite razgovorov s 

predstavniki fakultet oz. študijskih programov. Seznam s povezavami bomo objavili na 

https://www.gcc.si/informacije-za-maturante-2021-22/  in v MS Teams. Izkoristite priložnost 

in si vnaprej pripravite vprašanja. Predstavniki fakultet ne bodo predstavljali programov, 

ampak odgovarjali na vaša vprašanja. Med njimi bo tudi nekaj naših nekdanjih dijakov. 

https://forms.gle/doVCUHLA79jW7KVz7
https://www.gcc.si/informacije-za-maturante-2021-22/


 

** MFDPŠ – Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Mariborska cesta 7, 

3000 Celje – v poslovni stavbi Kovintradea (pri hotelu Celeia). Predavalnici A (3. b/c/č/d) in G 

(3. a/h/j/i) sta v 2. nadstropju. 

 

S spremljevalci se dijaki 3. letnikov dobijo pred vhodom (na parkirišču) ob 7.45. 

Spremljevalci bodo preverili prisotnost, skupine bodo potem skupaj odšle do predavalnic. 

 

Učitelji spremljevalci  

MFDPŠ 

3. a Metka Krajnc 

3. b Marko Zevnik 

3. c Alja Pristovšek 

3. č Alja Pristovšek 

3. d Marko Zevnik 

3. h Laura Kerin Jevtič 

3. i Andreja Džakušič 

3. j Laura Kerin Jevtič 

GCC ŠPORTNA DVORANA 

4. a Gregor Deleja 

4. b  Apolonija Jurkovšek 

4. c Iztok Stariha 

4. č Marjana Turnšek in Lučka Rednak 

4. d Sandra Marguč 

4. h Gregor Deleja 

4. i Bojan Kostanjšek 

4. j Anja Mlakar 

 

   Prostoizbirne delavnice na Kariernem dnevu 2021 
 

Prijave na izbirne delavnice zbiramo na povezavi https://forms.gle/doVCUHLA79jW7KVz7  do petka, 

17. 12. 2021, 14.00.  

 

DELAVNICA IZVAJALEC PROSTOR ČAS 

ŠTUDIRAL BI V TUJINI - KAJ PA ZDAJ? Go2uni MS TEAMS* 14.00-15.30 

ČUJEČNOST - ŽIVLJENJSKA ODLIČNOST V KARIERI Janja Rednak SL1 14.00-15.30 

TRENING RAZGOVORA ZA ZAPOSLITEV IN 
SAMOPODOBA 

Petra Škarja FI2 14.00-15.30 

ZAKAJ JE POMEMBNO POISKATI SMISEL V NAŠEM 
ŽIVLJENJU? 

Socialna akademija FI1 14.00-15.30 

IZDELAVA ŽIVLJENJEPISA IN KARIERNEGA PORTFOLIA Novus BIO 14.00-15.30 

DELAVNICA AKADEMIJE ZA LIKOVNO UMETNOST IN 
OBLIKOVANJE 

ALOU RIS 14.00-15.30 

    

 

Število udeležencev je omejeno (20 udeležencev). Opis delavnic si lahko ogledate spodaj.  

Vabljeni, da se delavnic udeležite in odkrijete kakšen svoj nov potencial, dobite nove ideje, motivacijo 

ali si odgovorite na kakšno (študijsko ali osebno) vprašanje.  

 

* povezava za delavnico Študiral bi v tujini, kaj pa zdaj, ki bo potekala v MS TEAMS: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTQzN2E3YmQtYmM0NC00MjQ2LWEzMTgtYzI3YTY2ZDcyZGNm%40thr

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22515dd17f-5ec0-4da0-ad94-

2105f9fdcf4a%22%2c%22Oid%22%3a%22cb050d1d-5beb-4d0b-8402-eff20e2b59bf%22%7d  

 

 

https://forms.gle/doVCUHLA79jW7KVz7
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQzN2E3YmQtYmM0NC00MjQ2LWEzMTgtYzI3YTY2ZDcyZGNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22515dd17f-5ec0-4da0-ad94-2105f9fdcf4a%22%2c%22Oid%22%3a%22cb050d1d-5beb-4d0b-8402-eff20e2b59bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQzN2E3YmQtYmM0NC00MjQ2LWEzMTgtYzI3YTY2ZDcyZGNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22515dd17f-5ec0-4da0-ad94-2105f9fdcf4a%22%2c%22Oid%22%3a%22cb050d1d-5beb-4d0b-8402-eff20e2b59bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQzN2E3YmQtYmM0NC00MjQ2LWEzMTgtYzI3YTY2ZDcyZGNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22515dd17f-5ec0-4da0-ad94-2105f9fdcf4a%22%2c%22Oid%22%3a%22cb050d1d-5beb-4d0b-8402-eff20e2b59bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQzN2E3YmQtYmM0NC00MjQ2LWEzMTgtYzI3YTY2ZDcyZGNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22515dd17f-5ec0-4da0-ad94-2105f9fdcf4a%22%2c%22Oid%22%3a%22cb050d1d-5beb-4d0b-8402-eff20e2b59bf%22%7d


OPIS DELAVNIC 

 
ŠTUDIRAL BI V TUJINI - KAJ PA ZDAJ? 

Predavateljica bo predstavila možnosti študija v Evropi in po svetu: vrste študijev, možnosti štipendij, 

postopek oddaje prijave, sprejemni pogoji … Delavnica je namenjena vsem, ki razmišljate o 

dodiplomskem ali podiplomskem študiju v tujini.   

 

ČUJEČNOST - ŽIVLJENJSKA ODLIČNOST V KARIERI 

V prvem delu bomo spoznali teoretične osnove področja čuječnosti, namena, ključnega področja 

dihanja in tehnik (tehnika 7-11), sprostitvenih tehnik, soočanja s stresom in premagovanje z namenom 

dosege zastavljenega cilja, področje tapkanja in spoznavanja tehnik uporabe EFT). V drugem delu bo 

sledil praktični prikaz tehnik in prenos tehnik na individualno raven posameznega dijaka. Prisotni dijaki 

bodo prejeli delovno gradivo z vajami za sproščanje po metodi EFT (sproščanje in čuječnost) po 

dogovoru s predavateljico.  

 

TRENING RAZGOVORA ZA ZAPOSLITEV IN SAMOPODOBA 

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. 

 

ZAKAJ JE POMEMBNO POISKATI SMISEL V NAŠEM ŽIVLJENJU?  

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? 

 

IZDELAVA ŽIVLJENJEPISA IN KARIERNEGA PORTFOLIA 

Na delavnici boste spoznali oblike kariernega portfolia in kako nam je lahko portfolio v pomoč pri 

načrtovanju kariere. Spoznali boste tudi izdelavo življenjepisa kot sestavnega dela portfolia 

(terminologija, oblike življenjepisa, elementi življenjepisa, uporaba in primeri iz prakse). Drugi del 

delavnice bo namenjen načrtovanu kariernih ciljev s portfoliom. 

 

DELAVNICA AKADEMIJE ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE 

Na ALUO so za dijakinje in dijake Gimnazije Celje-Center pripravili tri različne mini delavnice, ki 

ponazarjajo raznolikost njihovih študijskih programov. Vse tri aktivnosti bodo potekale vzporedno v 

istem prostoru, dijaki se boste lahko priključili eni od njih za dlje časa ali večim zaporedno za krajši čas.  

1. Delavnica IZDELAVE ZINA s študentom Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij, smeri 

Ilustracija 

Spoznali boste vlogo ilustracije v formi Zina. Vsak od vas bo prispeval svoj motiv pri skupnem 

ustvarjanju unikatne avtorske publikacije. 

2. Delavnica FRESCO BUONO s študentom Oddelka za restavratorstvo, smeri Konserviranje-

restavriranje stenskih slik in kamna 

Spoznali boste fresko, vrsto stenskih poslikav, ki jih slikamo na še svež omet, se preizkusili v tej tehniki 

slikanja ter Izvedeli, kakšne kemijske in mehanske analize tovrstnih poslikav delajo konservatorji-

restavratorji. 

3. Delavnica IZDELAVE SVETILKE s študentkama Oddelka za industrijsko in unikatno oblikovanje, 

smeri Unikatno oblikovanje / steklo in keramika 



Preizkusili se boste v načrtovanju, oblikovanju in izdelavi ambientalnega svetila iz najlonk in jeklene 

žice, s tem pa spoznali tudi neskončne možnosti igranja s svetlobo in sencami. 

 

 

 


