V vrtec vstopi gospa, z roza prameni, roza
ustnicami in širokim nasmehom. Predšolski
otroci, ki jih obišče, zanimivo pojavo
spremljajo s mešanico zaskrbljenosti in
zanimanja. S seboj nosi velike torbe. So
darila za malčke? Skrivnost se končno
razkrije, vzgojiteljica predstavi gostjo: »To
je Nataša, frizerka. Danes bo z vami delila
skrivnosti svojega poklica. Danes boste
frizerji.« Otroci preživijo nekaj naslednjih
ur v česanju, ustvarjanju pričesk in
natikanju pentljic.

Prav to je namen Kariernega placa –
Kariernega centra za mlade, za katerega
na obali skrbi Ljudska univerza Koper, ki je
v preteklem šolskem letu v obalno-kraški
regiji izvedla 24 delavnic, sodelovala z 9
osnovnimi šolami, srednjo šolo, dijaškim
domom in ustanovo za otroke s posebnimi
potrebami. V svetovanje so vključili
preko 160 posameznikov. Projekt vodi
JZ Cene Štupar iz Ljubljane, sodelujejo
pa še Ljudska univerza Nova Gorica in
Regionalna razvojna agencija BSC Kranj.

Čeprav se izraz zgodnja karierna orientacija
sliši kot pregled pri specialistu, se lahko
dogaja zelo preprosto in neprisiljeno
kot v našem vrtcu. Otroci tako že zgodaj
odkrivajo različne poklice. Kasneje pa s
svojim učenjem in interesi neprisiljeno
nabirajo znanja, ki jih skupaj z njihovimi
talenti pospremijo do najpomembnejše
odločitve v življenju – izbire prave kariere.
Ta naj ne bo odvisna samo od razmer na
trgu dela in poklica staršev, ampak tudi
skladna z otrokovimi željami.

Projekt, ki ga sofinancirata Ministrstvo za
delo in Evropski socialni sklad je namenjen
mladim od 6. do 19. leta. S pomočjo
dejanskih in virtualnih predstavitev
poklicev in obiskov podjetij želijo dati
mladim priložnost za pravo odločitev
glede poklica. V tem času organizirajo
tudi virtualne dogodke. Za starše in
mladostnike pa je na voljo tudi portal
www.karierniplac.si s kvizi, igrami in
drugimi pripomočki. Izkoristite priložnost
in poklepetajte osebno ali preko Zooma s
svetovalci Kariernega centra za mlade na
Ljudski univerzi Koper.

Promocijsko sporočilo

Pomagajte svojemu
otroku izbrati zanj
pravi poklic

