
Kako pomagamo otroku pri izbiri 
poklica– delavnica za starše in 

učence



9. RAZRED
1. Učenci bodo pridobili informacije o: 

- šolskem sistemu

- vrstah srednjih šol in programov

- pogojih in merilih za vpis v srednje šole

2. Vprašalnik o poklicih Kam in kako 

3. eVPP (vprašalnik o karierni poti – ZRSZ)

4. Hollandov test interesov

5. Seznanitev s SŠ programi in poklici: 

- tehniški dan – OKT. ali NOV., - sodelovanje s projektom Karierni center za mlade ali Vrtiljak 

poklicev

- predstavitve gimnazij – OKT. do DEC. 

6. Odločanje o nadaljnjem šolanju (učenec, starši) – DEC. do FEB. – govorilne ure pri ŠSS

7. Razpis za vpis v SŠ – JAN. 

8. Roditeljski sestanek za starše (NPZ, vpis in izbirni postopek, štipendije) - FEB.

9. Informativni dnevi – FEB. 

10. Uresničevanje kariernega cilja (vpis v želeno SŠ) – MAREC
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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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HOLLANDOVA KLASIFIKACIJA 

POKLICNIH TIPOV

SOCIALNI: razumevajoč, potrpežljiv, 

družaben, empatija, dobre govorne 

sposobnosti

učitelj, svetovalec, soc. delavec

REALISTIČNI: telesno razvit, praktičen, 

iskren, vztrajen, dobra motorika

avtoserviser, strojni tehnik, agronom

UMETNIŠKI: izrazit talent, neodvisen, 

samostojen

umetnik, ustvarjalec, učitelj, svetovalec, 

soc. delavec

KONVENCIONALNI: prilagodljiv, 

metodičen, odgovoren, natančen

računovodja, tajnik, knjižničar

PODJETNIŠKI: voditeljske in govorne 

sposobnosti, energija, prepričljiv, 

gospodovalen

direktor, vodja, upravnik, odnosi z 

javnostjo

RAZISKOVALNI: razumski, kritičen, 

analitičen, samostojen, išče povezave

arheolog, zgodovinar, matematik, 

računalniški programer
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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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KARIERNO 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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KORISTNE POVEZAVE

• https://www.oskrize.si/poklicna-orientacija/

• 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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Trkaj: Znanje je lajf

https://www.youtube.com/watch?v=qBuso2selQg&fe
ature=youtu.be
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