
 

Moji načrti za prihodnost 
 

1. UVOD 

 misli o prihodnosti, načrtih 

 kaj je prihodnost? kaj so načrti?  

 zakaj ljudje načrtujemo? kdaj načrtujemo? 

 si v preteklosti že kdaj načrtoval? so se načrti uresničili? kako? če ne, zakaj 

ne? 

 kdo ti pomaga, svetuje pri načrtovanju tvoje prihodnosti? 

 imaš vzornika? kdo je tvoj vzornik? zakaj je tvoj vzornik?   

 … 

 

2. JEDRO 

 

a) LETOŠNJE ŠOLSKO LETO 

 si naredil načrt za to šolsko leto?  

 kakšen učni uspeh si želiš? zakaj ravno takšnega? 

 se načrt letošnjega leta že uresničuje? kaj boš še moral storiti, da ga boš 

uresničil? verjameš v to, da ga boš uresničil? 

 si ti zdi, da si uspešen? če ne, zakaj ne? 

 si zadovoljen s svojim učnim uspehom? če ne, zakaj ne? kaj lahko izboljšaš? 

 kdo ti ob tem pomaga, ti stoji ob strani, ti svetuje? 

 … 

 

b) VPIS V SREDNJO ŠOLO 

 kam po končani osnovni šoli? 

 katero srednjo šolo boš izbral? zakaj? 

 s kom se boš posvetoval o izbiri srednje šole? 

 kaj pričakuješ od srednje šole? 

 kaj pričakuješ od sebe v srednji šoli? 

 se srednje šole veseliš? zakaj? (zakaj ne?) 

 te je česa strah, te obhajajo dvomi? zakaj? 

 zakaj je izbira srednje šole pomembna? 

 … 

 

 

 



 

 

 

c) ZAPOSLITEV 

 kam po končani srednji šoli?  

 boš študiral? na katero fakulteto si želiš?  

 se boš po končani srednji šoli zaposlil? 

 je poklicna odločitev pomembna? zakaj? (zakaj ne?) 

 kaj vse boš upošteval pri izbiri poklica? 

 kateri poklic te veseli? zakaj? 

 kaj pričakuješ od poklica? 

 … 

 

d) PROSTI ČAS, HOBIJI, DRUGE DEJAVNOSTI 

 kakšni so načrti za tvoje obšolske dejavnosti (šport, prosti čas, potovanja … ) 

 

3. ZAKLJUČEK 

 kje se vidiš čez 15 let? 

 lahko vsak posameznik vpliva na svojo prihodnost? 

 je posameznikova prihodnost odvisna samo od posameznika ali nanjo vpliva še 

kaj drugega? 

 kaj meniš o načrtih mladih v današnjem času? 

 … 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


