INFORMATIVNI RAZGOVOR
lnformativni intervju razgovor z osebo, ki opravlja poklic, ki nas zanima, ali ta poklic zelo dobro pozna
(npr. vodja oddelka). lnformacije kritidno ovrednotite. Pazite, ljudje smo si razlidni in kar nekoga moti,
ne pomeni nujno, da bo motilo tudi tebe.
MoZNA VPRASANJA zA RAztsKovANJE poKLlcEV/DErovNtH MEsr
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Kak5no je vaSe delo? (Kaj obsega? KakSen je vai tipiien dan?)
Zakaj ste se odlodili za to delo (Dobimo informacije o vrednotah

- kaj je osebi pomembno v
je
iivljenju - to tudi meni pomembno, kak5en iivljenjskistilima ipd.)
Kako ste se odlodili za to delo? (Lahko dobimo koristno informacijo o nadinu odlodanja,
kljudnih podatkih ipd.)
Kakino izobrazbo potrebujete, da opravlja5 tako delo? ALI Kakina dela lahko opravlja5 s to
izobrazbo?
Kak5ne osebnostne znadilnosti potrebuje oseba, da lahko opravlja takino delo? (lmam, kar je

potrebno?)
Kak5en je vai delovni das? Kje delate, imate tudi kakine sluZbene poti? (Mi ustreza tak
iivljenjski stil?)
Katere so pozitivne strani vasega dela? (Ali bi to tudi mene veselilo?)
Katere so negativne strani va5ega dela? (Alije to nekai, kar lahko sprejmem? Pazite, ni nujno,
da te stvari motijo vse ljudi na enakem delovnem mestu)

Kak5na znanja, ve5dine so kljudna?

Koliko je dodatnega izobraZevanja pri va5em delu? Na katerem podrodju? (Dobimo
informacijo o tem ali se splada ie med Studilem pridobiti kakSna dodatna znanja.)
eesa vas je bilo najbolj strah, ko ste zaceli s prvo sluZbo?
Kak5ne so moZnosti za napredovanje? Kak5ne pa so okvirno plade na tem podroiju? (Ne
pridakujete natandnih zneskov).
Kako ste zadeli graditi karierno na tem podrodju? Kakina je bila vaia karierna pot?

VPRAsANJA ZA RAZISKOVANJE PROGRAMOV SREDNJIH
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Kakien je predmetnik tega programa?
Kateri so strokovni in obvezni izbirni predmeti, dodatne dejavnosti, projekti, izmenjave, ki jih

ponuja Sola?
zakaj si se ti odlodil-a za to srednjo 5olo/program?
Kakine so moZnosti za nadaljevanje izobraZevanja, so kak5ne omejitve, kam se lahko vpi5e5 po
zakljudku?
Kateri so najteiji predmeti? Kaj pa najbolj zanimivi?
Kaj

tije najbolj

vSed na

tej srednji Soli/programu? Kaj pa najmanj?

Alije kaj praktidnega dela vkljudenega v program?
Kak5na dela lahko opravljaS, ko kondai to Solo/program?

Ali morda ve5, kaj vse danes delajo tvoji biv5i soSolci/so5olke oz. starej5e generacije, ki so Ze zakljudile
Solanje?
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Alije potrebno imeti kakina posebne sposobnosti, biti dober pri kakSnih predmetih

.

matematika, kemija, tuji jeziki)?
Kaj je tebe prepridalo, da si se vpisal-a na to Solo? Zakaj

Ali 5e kakina druga Sola ponuja tak program

-

kje so razlike?

si

v 05 (npr.

jo izbral-a? A bi se danes odlodil-a enako?

