LETNO POROČILO ZA LETO 2016
Zavod sv. Stanislava je v projekt »Popestrimo šolo 2016-2021 –Izobraževanje strokovnih
delavcev za krepitev kompetenc šolajočih« vključen od 1. 11. 2016. Glavni cilj projekta,
ki smo si ga zastavili, je vzpostaviti sistem, kjer se enovito in sistematično izvaja
dejavnosti kariernega usmerjanja in razvijanja kompetenc od vrtca do
študentskega doma.
V prvih dveh mesecih nam je bil prednostni cilj predvsem dobro postaviti projekt in spoznati
želje in potrebe učencev ter dijakov pa tudi strokovnih delavcev. V prvem mesecu smo na
spletni strani zavoda postavili podstran s predstavitvijo projekta in sedaj redno objavljamo
dogodke ter obvestila, koristna za učence, dijake, starše in strokovne delavce. Pri
predstavitvi na spletni strani in tudi pri delovnem gradivu uporabljamo poleg logotipa
našega zavoda tudi logotipa ESS in MIZŠ. Pripravili smo samostojni logotipi za projekt POŠ,
ki ga bomo uporabljali poleg predpisanih dveh. Določene dejavnosti in obvestila objavljamo
na FB profilu Škofijske klasične gimnazije.
Z možnostjo zaposlitve dodatnega strokovnjaka smo se usmerili predvsem na področje
karierne orientacije in razvijanja kompetenc dijakov in osnovnošolcev. Vzpostavljati smo
začeli mehanizem, ki bi omogočil izvajanje večjega števila aktivnosti za dijake in učence
ter predvsem povečanje same kakovosti teh dejavnosti in večjo sistematiko na tem
področju.
Projekt je zastavljen v celotnem zavodu od vrtca do študentskega doma. Velik poudarek
dajemo celostnemu spremljanju in razvoju učencev in dijakov. Glavne projektne
aktivnosti so namenjene učencem OŠ Alojzija Šuštarja ter dijakom Škofijske
klasične gimnazije (ŠKG) in Jegličevega dijaškega doma, pomembno pa nam je tudi
mreženje in izmenjava izkušenj z vrtcem in študentskim domom. Pri mreženju z
vrtcem in študentskim domom nam je dragocen vpogled v življenje osnovnošolcev in
dijakov s predzgodbo in nadaljevanjem. Dragocena nam je tudi baza staršev, ki jim je
projekt predstavljen. Povabljeni so, da v njem sodelujejo s svojimi izkušnjami in znanji.
Vzpostavili smo strokovni tim POŠ, ki je sestavljen iz svetovalnih delavcev vseh enot in
šolskih kaplanov. Srečujemo se enkrat mesečno. Sodelujemo in vključujemo se v razvojna
tima OŠ in ŠKG.
V projekt se bodo vključili vsi strokovni delavci OŠ, ŠKG in JDD. Svoja znanja, ki jih bomo
pri izvajanju pridobili, pa bomo širili tudi na zunanje strokovne delavce.
V Osnovni šoli Alojzija Šuštarja smo projekt predstavili vsem učencem, prednostno pa
smo aktivnosti izvajali za učence 8. in 9. razreda (94 učencev). Z učenci devetih razredov
smo imeli individualne razgovore o njihovem nadaljnjem šolanju. Z učenci osmih
razredov pa smo se pripravljali na karierni dan, ki bo potekal 10. februarja 2017. Ta dan
učenci namesto pouka obiščejo osebo, ki opravlja poklic, ki jih zanima. Te osebe postanejo
mentorji učencev za 1 dan. Učenci delovni dan preživijo z mentorjem, ga opazujejo pri delu
in po možnosti kaj vprašajo. V pripravljalni fazi kariernega dneva smo imeli individualne
razgovore z učenci in prvo fazo iskanja mentorjev. Ob tem smo se že povezali z različnimi
podjetji (10 podjetij). izvedli delavnico o spoznavanju poklicev in delavnico v pripravi
na karierni dan. Začeli pripravljati niz predstavitev srednjih šol, ki bo potekal v januarju
in februarju 2017 (7 srednjih šol). Povabili smo tiste srednje šole, za katere so naši učenci

izkazali največ interesa. V prihodnosti pa načrtujemo tudi predstavitve tistih šol, ki jih
učenci morda še ne poznajo, in pa predstavitve različnih poklicev.
V Jegličevem dijaškem domu je bila predstavitev projekta v vseh vzgojnih skupinah ter
spoznavanje z vsemi vzgojnimi skupinami (220 dijakov). Za dijake smo pripravili anketni
vprašalnik, kaj na področju razvijanja talentov in poklicne orientacije že imajo in česa si
še želijo in potrebujejo.
Na Škofijski klasični gimnaziji smo se v prvih dveh mesecih prednostno usmerili v delo
s četrtimi letniki (132 dijakov). Tudi pri njih smo predstavili projekt in imeli spoznavna
srečanja. Izvajali smo individualne in skupinske pogovore na temo poklicnega odločanja.
V novembru smo zanje pripravili delavnico z naslovom: Kako lahko že sedaj načrtujem
svojo karierno oz. poklicno in izobraževalno pot? Decembra smo zasnovali delavnice
in aktivnosti za razredni vikend, namenjen tretjim letnikom. Vikendi bodo potekali od
januarja do marca 2017. Osrednja tema vikendov bo poklicanost, odločanje in načrtovanje
poklicne poti. Podobne vikende smo v preteklosti že pripravljali, sedaj pa smo jih nadgradili
z delavnicami, bolj orientiranimi na temo odločanja in izbire prave poti. S pomočjo
dodatnega strokovnega delavca pa se je ponudila dodatna možnost za intenzivno
individualno delo z dijaki v neformalnem okolju. Za dijake smo pripravili srečanje z
bivšimi dijaki, ki so na študiju v tujini. Namen srečanja je bila izmenjava izkušenj.
Načrtujemo nadgradnjo osebne mape Moja pot.
V letu 2016 se je na ravni zavoda izvajala raziskava med bivšimi generacijami nekdanjih
dijakov (20 generacij – več kot 3000 mladih). Z razmislekom o načrtovanem delu na
kariernem usmerjanju dijakov smo v raziskavo vključili vprašanja, s katerimi smo želeli
pridobiti vpogled v zaposlitveno situacijo nekdanjih dijakov. Ob tem smo želeli pridobiti
tudi informacije o njihovi pripravljenosti za vključevanje v delo gimnazije na področju
kariernega usmerjanja. Med anketnimi vprašanji je bilo tudi razvijanje talentov in
kompetenc ter poklicna orientacija. V analizi tega dela vprašalnikov sodeluje
multiplikatorka, saj bodo ugotovitve pomembne tudi za nadaljnji razvoj projekta. Bivše
dijake, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje, bomo vključili v različne dejavnosti, ki
bodo potekale v okviru projekta.
Uvodna dva meseca sta bila v prvi vrsti usmerjena v predstavitev projekta vsem
zaposlenim znotraj Zavoda sv. Stanislava ter vsem otrokom in mladim, ki znotraj zavoda
obiskujejo Osnovno šolo Alojzija Šuštarja in Škofijsko klasično gimnazijo in Jegličevega
dijaškega doma. Ob predstavitvi smo želeli postaviti neke nujno potrebne okvirje in
strukture za življenje in razvoj projekta. Skupno smo izvedli 5 različnih delavnic, 132
individualnih pogovorov, sodelovali smo z 17 zunanjimi ustanovami in navezali stik z
mnogimi drugimi. Pričeli smo se povezovati tudi mednarodno. Postavili smo ustrezno
ogrodje, znotraj katerega smo prepoznali nekatere potrebe deležnikov projekta in jih že
pričeli vključevati v projekt. V zavodu uvodna meseca izvajanja projekta ocenjujemo kot
izjemno uspešna in vidimo velik potencial za nadaljnji razvoj dejavnosti.
Za leto 2017 predstavitev projekta na Dnevu odprtih vrat. Karierni dan v OŠ in Karierni
dan na ŠKG. Vikende za dijake 3. letnikov in učence 8. razredov, kjer bo poklicna
orientacija osrednja tema. Spoznavanje poklicev na različne načine. Nadgradnja mape
Moja pot. Mreženje z institucijami in aktivno sodelovanje s straši in bivšimi dijaki.
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