
Kako pomagamo otroku pri izbiri 
poklica– delavnica za starše in 

učence



8. RAZRED 9. RAZRED

1. spoznavanje svojih interesov, 

želja ter sveta dela

2. odkrivanje kariernega načrta

3. informacije o šolskem sistemu

4. (MFBT testiranje) UKINJENO

5. testiranje Kam in kako (MAJ,

JUN.)

6. seznanitev s srednješolskimi

programi in poklici (teoretično)

1. eVPP (vprašalnik o poklicni poti –

ZRSZ)

2. seznanitev s SŠ programi in poklici: 

- tehniški dan – OKT. ali NOV., -

sodelovanje s projektom Karierni 

center za mlade

- predstavitve gimnazij – OKT. do DEC.) 

3. roditeljski sestanek za starše (NPZ, vpis in 

izbirni postopek, štipendije) - FEB.

4. odločanje o nadaljnjem šolanju 

(učenec, starši) – DEC. do FEB. –

govorilne ure pri ŠSS

5. razpis za vpis v SŠ – JAN. 

6. informativni dnevi – FEB. 

7. uresničevanje poklicnega cilja (vpis 

v želeno SŠ) – MAREC
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MFBT

= multifaktorska baterija testov
- Merjenje nekaterih sposobnosti kot pomoč pri izbiri

poklica.
- Testiranje izvaja Center za psihodiagnostična sredstva v

Ljubljani – PLAČLJIVO ali v okviru projekta Karierni
center za mlade

- Test meri naslednje sposobnosti:
• matematične (operacije s števili)
• logične
• besedne
• prostorske
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KAM IN KAKO
Cilj računalniškega programa Kam in kako je:

• spodbuditi učence, da si zastavijo določena
vprašanja o poklicih,

• učenci podrobneje raziščejo poklice, ki jih
zanimajo,

• učenci dobijo nove

zamisli o poklicih.
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VPP

= vprašalnik o poklicni poti

S spletnim vprašalnikom želimo spoznati
poklicne želje in načrte učencev.
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DELAVNICA 1

1. Naloga za učence

Starše vprašaj naslednje:

- Kaj so po izobrazbi.

- Kateri poklic opravljajo.

- Katera dodatna znanja so morali pridobiti za 
opravljanje svojega poklica.

- Kakšna je težavnost njihovega dela.

- Osebnostne lastnosti, ki so potrebne, da ta poklic lahko 
dobro opravlja.

- Katero drugo delo lahko opravlja s svojo izobrazbo.
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DELAVNICA 2

2. Naloga za starše

Razmislite o naslednjih vprašanjih:

- S čim se vaš otrok rad ukvarja, kaj ga veseli.

- Katere sposobnosti ima vaš otrok dobro 
razvite, v čem je dober.

- Ali se vaš otrok rad uči, je pri učenju vztrajen.

- V katerih poklicih trenutno vidite svojega 
otroka.
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POKLICNO ODLOČANJE

RAZMIŠLJA
IŠČE INFORMACIJE

SPRAŠUJE, SE POGOVARJA
SE POSVETUJE

O SEBI O POKLICIH O ŠOLAH
Kaj ga veseli?                  Kaj dela?                           Vrste šol
Kaj zmore?                     Zahtevnost dela              Predmetniki
Kaj hoče?                        Pogoji dela                       Težavnost
Kaj zna?                        Potrebne lastnosti          Vpisni pogoji
Kakšen je?                   Možnosti za zaposlitve Nadaljevanje šolanja
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DEJAVNIKI POKLICNE IZBIRE

INTERESI
Kaj ga zanima, veseli?

SPOSOBNOSTI
Kaj zmore?

Koliko zmore?

ZDRAVSTVENO STANJE
Zdravstvene posebnosti 

in ovire.

ŠOLSKE OCENE
Kakšen uspeh dosega?

OSEBNOSTNE LASTNOSTI
Kakšen je? (temperament in 

značaj)

UČNE IN DELOVNE 
NAVADE

Kaj dela, koliko se uči?
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MERILA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE V 
PRIMERU OMEJITVE VPISA

Če se za posamezen program prijavi preveč učencev (več kot jih šola lahko sprejme),
pride do omejitve vpisa. To omeni, da je sprejeto samo določeno število učencev. Pri
tem se upoštevajo določena merila oz. kriteriji, in sicer:

1. KRITERIJ - ZAKLJUČNE OCENE IN UČNI USPEH
- zaključne ocene obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu (vsi obvezni predmeti razen
gospodinjstva, nemščine in izbirnih predmetov)
Z zaključnimi ocenami in uspehom se lahko zbere največ 175 točk.

2. REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA
( slovenščina in matematika)
Rezultati NPZ se upoštevajo samo v primeru, če je na spodnji meji več
kandidatov z istim številom točk iz ocen in uspeha.

3. KRITERIJ - MERILA POSAMEZNIH ŠOL
Merila posameznih šol se upoštevajo samo v primeru, če je po upoštevanju rezultatov
NPZ še vedno več kandidatov z istim številom točk.
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ŠTIPENDIJE

1. ZOISOVA
- za dijake, študente
- merila: izjemni dosežki IN učni uspeh (od 4,7 naprej)
- javni poziv junij 2016, rok za prijavo je september 2016
- višina štipendije je 120€
2. DRŽAVNA
- za dijake, študente
- prijava kadar koli med letom na CSD
3. KADROVSKA
- poklici, ki so štipendirani:
www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica
4. ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
Več informacij: www.sklad-kadri.si
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KORISTNE POVEZAVE

• http://www.oskrize.si

• http://www.mojaizbira.si

• http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/

• http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/
direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_iz
obrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazev
anje/poklicni_kazipot/
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https://www.youtube.com/watch?v=qBuso2selQg&fe
ature=youtu.be
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