
NAVODILO: 
Pred teboj je 5 kariernih izzivov, ki jih je potrebno rešiti. Izzive lahko rešuješ sam/a ali skupina največ 5 -
ih sošolcev/k. Sodelujoči z rešitvami najdete 7 kod in tako dekodirate skrivno geslo ter se v
nagradnem žrebanju potegujete za praktične nagrade tj., vsak sodelujoči prejme kopalno brisačo iz
mikrofibre (160 x 80). 
Za sodelovanje v žrebanju je potrebno izpolniti spodnji del obrazca, in sicer tako, da se na eni strani zapiše dobljeno skrivno geslo,
na drugi strani pa podatke sodelujočega/ih in ime šole. Izpolnjen del obrazca se odtrga in odda na razstavnem prostoru številka 52,
kjer se predstavlja Fundacija PRIZMA in Zavod RS za zaposlovanje, OS Maribor. Nagrade prejme izžrebanih 20 sodelujočih s
pravilno ugotovljenim geslom. Obvestilo o izžrebanih nagrajencih in prevzemu nagrad pošljemo na šolo. 

___ a) Biotehniška šola Maribor

___ b) Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše

___ c) Izobraževalni center Piramida Maribor

___ d) Lesarska šola Maribor

___ e) Prometna šola Maribor

___ f)  Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

___ g) Srednja elektro-računalniška šola Maribor

___ h) Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

___ i)  Srednja šola Slovenska Bistrica 

___ j)  Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

___ k) Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

___ l)  Šolski center Rogaška Slatina

___ m)Tehniški šolski center Maribor

Pobeg s sejma 
z novimi poklicnimi priložnostmi!

Reši izzive, najdi skrivno geslo in sodeluj v
žrebanju za praktično nagrado!

�elim/o sodelovati v NAGRADNI IGRI!

GESLO:
Vpiši/te GESLO, tako da v vsak kvadratek vpišeš/te ustrezno črko! 
Na hrbtni strani ne pozabi/te na svoje podatke!

Karierni izziv 

1. KARIERNI IZZIV: Poveži srednjo šolo iz levega stolpca z izobraževalnim programom, ki ga posamezna
šola izvaja v desnem stolpcu.  

Pri reševanju izzivov obišči/te razstavljavce
sejma in si pomagaj/te s svetovnim spletom!

1) bolničar - negovalec

2) ekonomska gimnazija

3) farmacevtski tehnik

4) gastonom, hotelir

5) gozdar

6) mehatronik operater

7) mesar

8) metalurški tehnik

9) naravovarstveni tehnik 

10) pečar – polagalec keramičnih oblog

11) tehnik elektronskih komunikacij

12) tehnik optik

13) tehnik računalništva 

Uporabi kombinacije črk in števil, da rešiš spodnje račune. Zapiši številčne odgovore na črte.

PRILOŽNOST !

Spremeni vsako dobljeno število v črko glede na pozicijo v abecedi (na primer 1=a, 2=b, 3=c, 4=č) in dobil/a boš: 
prve tri črke skrivnega gesla. Dobljene prve tri črke po vrsti vpiši/te v kvadratke za geslo.  

  e - b + m = ____   h - a = ____   c   d - g - f = ____x

ŠOLA PROGRAM

Uspešno raziskovanje
in reševanje nalog !

Tukaj odreži/te!

Organizator nagradne igre je Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor



3. KARIERNI IZZIV: Pod kakšnim sloganom poteka letošnji karierni sejem - sejem poklicev in izobraževanja 2022? 

Slogan: ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____          ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Tretja črka druge besede je del kode oz. peta črka skrivnega gesla.
Dobljeno črko po vrsti vpiši/te v kvadratek za geslo. 

Zaporedno številko pravilnega odgovora pomnoži z 7 in dobil/a boš del kode.

2. KARIERNI IZZIV: Za raziskovanje poklicnih interesov in spoznavanje poklicev so na voljo številni pripomočki. Eden
izmed pripomočkov je Hollandov test poklicnih interesov, ki povezuje lastnosti posameznika in značilnosti dela ter glede
na posameznikove interese, sposobnosti in vrednote predvideva primerne poklice.

Kako se piše psiholog in karierni strokovnjak, ki je razvil Hollandov test poklicnih interesov?

Priimek strokovnjaka:  

Več informacij o štipendijah najdeš na povezavi:
https://www.srips-rs.si/stipendije. 

Želiš spoznati druge zanimive poklice? 
Obišči: www.kariera-mladi.si in www.mojaizbira.si

Tretja črka poklica je del kode oz. sedma črka skrivnega gesla. 
Dobljeno črko po vrsti vpiši/te v kvadratek za geslo.  

Skriti poklic: 

Seštej število vseh črk v priimku. Število pomnoži s 3 in dobil/a boš del kode. 

4. KARIERNI IZZIV: Za katero štipendijo ne moreš zaprositi v času izobraževanja? 

Moji oz. naši podatki: 
Ime in priimek sodelujočih:                                                     Razred:
1:
2:                                                                                                      Osnovna šola: 
3:
4:
5:                                                                                                         

POSKENIRAJ KODO 
in doma reši

poenostavljeno
različico Hollandovega

testa poklicnih
interesov in razišči

poklice. 

Spremeni število v črko glede na pozicijo v abecedi (na primer 1=a, 2=b, 3=c, 4=č) in dobil/a boš: 
četrto črko skrivnega gesla. Dobljeno črko po vrsti vpiši/te v kvadratek za geslo.  

Spremeni število v črko glede na pozicijo v abecedi (na primer 1=a, 2=b, 3=c, 4=č) in dobil/a boš:
šesto črko skrivnega gesla. Dobljeno črko po vrsti vpiši/te v kvadratek za geslo.  

5. Sprehodi se med stojnicami sejma, kjer se predstavljajo obrtniki in podjetja in poišči Jokerja    
    Skeniraj QR kodo, odigraj igro po sistemu vislic in ugotovi kateri poklic se skriva. 
    Igrico vislic lahko zaigraš večkrat, da odkriješ skriti poklic!

državno štipendijo 1. 2. kadrovsko štipendijo 3. prešernovo štipendijo 
 

4. zoisovo štipendijo

Želiš izvedeti, kateri so tvoji prevladujoči interesi? Poišči stojnico, kjer se
predstavljata Fundacija PRIZMA in Zavod RS za zaposlovanje, OS Maribor in
pridobi več informacij o testu ter drugih orodjih, ki so ti lahko v pomoč pri
odločanju glede izbire poklica in šole.  

Organizator nagradne igre je Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor


