
 
 

Gre za mapo, v kateri hranimo vse, kar dokazuje naše izobraževalne, učne, poklicne in življenjske 

dosežke in tako spremljamo svoj lasten karierni razvoj, hkrati pa je mapo vredno oblikovati še iz 

naslednjih razlogov: 

 

Pomen karierne mape  

 Priložnost, da uredimo svoje dokumente in jih pospravimo na eno mesto – tako jih vedno 

najdemo, ko jih potrebujemo.  

 Spremljanje lastnega razvoja – tako na osebnem, izobraževalnem kot poklicnem področju. 

Namen osebne mape seveda ni v tem, da jo naredimo enkrat za vselej, ampak je bistveno, da 

jo ves čas dopolnjujemo.  

Povečanje samozavesti – ko izdelamo mapo, se nam lahko poveča samozavest, saj vidimo, da smo v 
življenju že marsikaj dosegli. Če pa je mapa bolj prazna, pa je to lahko znak, da se odločimo narediti 
še kaj več v osebnem in poklicnem razvoju.  
 Lahko nam pomaga pri iskanju zaposlitve. V njej že opredelimo svoja znanja in izkušnje in 

potem lažje in hitreje oblikujemo življenjepis ali ponudbo za delo. Lahko pa nam koristi tudi 

na razgovorih za službo – morda si nas bodo delodajalci zapomnili ravno po mapi, ki kaže na 

to, da smo urejeni, organizirani, da spremljamo svoj razvoj in se želimo še izpopolnjevati.  

 Lahko vam osebna mapa koristi tudi pri priznavanju formalno in neformalno pridobljenega 

znanja. Pri slednjem gre za znanje, ki ste si ga pridobili na najrazličnejše načine izven šolskega 

sistema – na raznih tečajih, usposabljanjih, samoizobraževanjem, ali pa z delom, hobiji ... Tudi 

to je znanje, ki pa ni ovrednoteno in javno priznano. Nimamo nobenega papirja, vemo pa, da 

so papirji še vedno pomembni.  

 

Vsebina karierne mape 

1. OSEBNI PODATKI – to sem jaz 

Gre za naslovno stran, kjer zapišemo in predstavimo podatke o sebi. Vpišemo: ime in priimek, rojstni 

datum, izobrazbo oz. poklic, svoj moto oz. vodilo v življenju, svoje največje dosežke v življenju, 

fotografije sebe, družine, dosežkov ... Priložimo tudi naš življenjepis.  

2. FORMALNO IZOBRAŽEVANJE 

Sem sodijo vsi javno-veljavni programi, po katerih se pridobi formalna izobrazba. Sem sodijo tudi 

vajeniški programi, program izpopolnjevanja za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe, 

programi stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev, dokvalifikacija, specializacija, dokončevanje 

že začete šole, izobraževanje za vodilna delovna mesta.  



V ta del mape boste vložili svoja spričevala oz. potrdila, ki dokazujejo pridobitev formalne 

izobrazbe. Sem priložimo tudi osebni izobraževalni načrt, če se trenutno šolamo. V načrtu napišemo, 

katere obveznosti smo že opravili in katere še moramo opraviti do zaključka izobraževanja ter kdaj 

nameravamo izobraževanje zaključiti, lahko pa tudi, kako, kdaj in kje se bomo učili, pri katerem 

predmetu pričakujemo težave in kako jih bomo reševali in čemu smo se zaradi učenja pripravljeni 

odpovedati in čemu ne. Priložimo lahko tudi predmetnik.  

3. NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE 

Neformalno izobraževanje je organizirano izobraževanje, po katerem pa ne pridobite formalne 

izobrazbe. Sem sodijo npr. tečaji tujih jezikov, tečaji računalništva, plesni tečaji, tečaji retorike, tečaj 

izdelovanja nakita ... Sem sodi tudi uvajanje v delo pod vodstvom mentorja.  

V ta del mape boste vložili potrdila, ki ste jih prejeli ob zaključku neformalnega izobraževanja.  

4. PRILOŽNOSTNO UČENJE 

Tu gre za učenje, ki ni organizirano, ampak določena znanja dobimo povsem slučajno, npr. z obiskom 

sejma, muzeja, na potovanjih, ob ogledu televizijske oddaje, poslušanju radia, brskanju po internetu, 

v pogovoru s prijatelji, kroženju po delovnih mestih, popravljanju česa po priročniku ...  

Za ta znanja po navadi ne prejmemo potrdil, kar pa še ne pomeni, da teh znanj nimamo. Zato je 

prav, da jih opišemo in jih na ta način predstavimo v tem delu mape.  

Primeri: Bili ste na potovanju, naučili ste se veliko novih stvari o tuji državi, ljudeh, kulturi ... in to 

opišete. Zanima vas področje osebne rasti, zato ste o tem že veliko prebrali, gledali televizijske 

oddaje, se pogovarjali z drugimi in prišli do določenih spoznanj. Radi kuhate, zato spremljate 

kuharske oddaje, si izmenjujete recepte s prijatelji, iščete recepte na internetu in preizkušate nove 

jedi.  

5. DELOVNE IZKUŠNJE 

V tem delu mape na kratko opišemo svoje delovne izkušnje in priložimo morebitna dokazila o 

delovnih izkušnjah, npr. fotografije izdelkov, storitev, nastopov, projektov, tekmovanj in ostalih 

dosežkov, opišemo nekatere naše projekte, pri katerih smo sodelovali. Lahko dodamo tudi reference 

delodajalca in priloge, s katerimi kandidat po lastni presoji dodatno utemelji svojo usposobljenost.  

 

6. DRUGO 

V zadnji del mape lahko vložimo npr. članke, ki smo jih napisali, potrdila o sodelovanju na raznih 

tekmovanjih, v raznih projektih, priznanja, pohvale, potrdila o prostovoljnem delu, športnem 

udejstvovanju ipd.  
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