
Vpis v srednje šole za šolsko leto 

2021/2022
 Aktivnosti na področju poklicne orientacije.

 Šolski sistem po osnovni šoli.

 Potek vpisa v srednje šole.

 TEHNIŠKI DAN Spremljanje dela in spoznavanje
poklica v podjetjih/ustanovah (odpade zaradi
izrednih ukrepov).

 Zasvojenost z novimi tehnologijami.

Pripravila: Saša Pesrl



AKTIVNOSTI

 informacije na razrednih 
urah

 tehniški dan –
predstavitve srednjih šol

 vprašalnik o poklicni 
poti

kam in kako

razgovori

dnevi virtualno odprtih 
vrat predstavitev 
srednjih šol



ŠOLSKI SISTEM PO OŠ

3. stopnja

2. stopnja

1. stopnja - visokošolsko izobraž.: 

PM+MI

splošna matura                           poklicna matura                                zaključni izpit                      zaključni izpit

GIMNAZIJE
4 leta

SREDNJE TEHNIŠKO 
strokovno izobr. – 4 leta

SREDNJE POKLICNO
izobr. – 3 leta

NIŽJE POKLICNO
izobr. – 2 leti

POKLICNI
tečaj – 1 leto

MATURITETNI
tečaj – 1 leto

POKLICNO TEHNIŠKO
izobraževanje (3+2)

UNIVERZITETNA
3 – 4 leta (1. stop.)

STROKOVNA
3 leta (1. stopnja)

VIŠJE STROKOVNO
izobr.: 2 leti

MAGISTERIJ STROKE

DOKTORAT ZNANOSTI



ZAKLJUČEK SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA

ZAKLJUČNI IZPIT POKLICNA MATURA SPLOŠNA MATURA

Po končanih 3-letnih šolah Po končanih 4-letnih šolah Po končani gimnaziji

3 predmeti:
- slovenščina
- strokovni predmet
- izdelek/storitev + zagovor

4 predmeti:
- 2 obvezna: slovenščina,

strokovni predmet
- 2 izbirna: matematika/tuj j., 

izdelek/storitev/sem. 
naloga+zagovor / 4. predmet

5 predmetov (pisno in ustno): 
- 3 obvezni: matematika, 
slovenščina, tuj j. 
- 2 izbirna 



Razpisana mesta 19.191 (lani 18.053 
devetošolcev)



Vsebina Razpisa za vpis 

 Informacije o vsebini prilog, informativnemu dnevu po posameznih šolah in 

mednarodni maturi

 Priloga I: Razpis za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega 

izobraževanja, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in 

gimnazij 
 Priloga II: Razpis za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja 

 Priloga III: Razpis za vpis v poklicne tečaje

 Priloga IV: Razpis za vpis v maturitetni tečaj

 Priloga V: Razpis izbirnih predmetov splošne mature 

 Priloga VI: Razpis za sprejem učencev in dijakov v dijaške domove



INFORMATIVNI DAN

srednje šole, dijaški domovi

 PETEK, 12. FEBRUARJA, 

ob 9. 00 in ob 15. 00

 SOBOTA, 13. FEBRUARJA, 

ob 9. 00
(predstavitev šole, programov, predmetnikov, delavnice, potek preizkusov, možnosti

nadaljevanja študija, prisotnost pri pouku, pisna gradiva … informacije v zvezi s
sprejemom v dijaški dom, bivanjem …)

VSVSEBINA PRILOG, INFORMATIVNI DAN, MEDNARODNA MATURA

EBINA PRILOG, INFORMATIVNI DAN, MEDNARODNA MATURA



Tudi, če bi pouk potekal v šolah- SŠ izvedejo predstavitve na
virtualni način oz. s spletno predstavitvijo.

Podroben ogled spletne strani šol, v katere se želijo vpisati oz. jih
zanimajo

V dodatni priponki so informacije Na spletni strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport na naslovu:
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ bo najkasneje zadnji
teden v januarju 2021 objavljen seznam vseh SŠ skupaj s seznamom
izobraževalnih programov, ki jih te šole izvajajo, s povezavami do
njihovih spletnih strani. (PRIPONKA)

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/


Kaj vprašati na informativnem dnevu?

• Vključenost šole v mednarodne projekte in programe mobilnosti za dijake in
učitelje.

• Možnosti glede izbirnosti predmetov.

• 20% celotnega kurikula, ki ga šola sama oblikuje (povezovanje šole s podjetji, ipd.).

• Organiziranost praktičnega usposabljanja z delom (mentor, povezava med
mentorjem in učencem, podjetja, zaposlitev v podjetjih, kamor so bili vključeni
učenci).

• Kariere bivših dijakov, koliko jih je nadaljevalo šolanje, koliko jih je našlo zaposlitev,
ipd.

• Poklicna matura in opravljanje petega predmeta (možnost obiskovanja 
maturitetnega predmeta, ki ga zahteva nadaljnji izbrani študijski program npr. strojni 
tehnik želi nadaljevati šolanje na Strojni fakulteti. Pogoji za vpis je poklicna matura 
in maturitetni izpit iz predmeta matematika. Predmet matematika kandidat ne sme 
izbrati pri poklicni maturi.

• Možno vključevanje v tekmovanje Euroskills.



NOVOSTI – GORENJSKA REGIJA

• Gimnazija Franceta Prešerna, program Gimnazija (š);

• Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, program 
Kozmetični tehnik



POSEBNI POGOJI ZA VPIS 
priloga I,str. 2 – 4, 7

o Posebna nadarjenost oz. spretnost- program: Zobotehnik, Fotografski tehnik, Tehnik 
oblikovanja, Umetniška gimnazija – Likovna, Glasbena in Plesna smer

o Psihofizična sposobnost- program: Geostrojnik rudar, Geotehnik, Umetniška gimnazija –
Plesna in Glasbena smer

o Športni dosežki (status A/B/C)- program: Gimnazija s športnim oddelkom, Ekonomska 
gimnazija

DOKAZILA O ŠPORTNIH DOSEŽKIH: potrdilo NPŠZ- izvaja trenerja o sodelovanju s 
športnim koordinatorjem in podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih 2 
letih, razgovor s kandidatom; 

DO 4. MARCA POSREDOVATI ŠOLI, KI IZVAJA PROGRAM (tudi če obstaja kasnejša možnost 
prenosa!) OBRAZCI NA SPLETNI STRANI MIZŠ(Rubirka: Povezane storitve)

SŠ RAZGOVOR s kandidatom in starši (Waldorfska gimnazija) 

DO 26.3. POTRDILO KANDIDATU O IZPOLNJEVANJU POGOJEV.



PREIZKUSI POSEBNIH NADARJENOSTI IN 

SPRETNOSTI (priloga 1, str. 5, 6)

 Prijava za preizkus do 4.3. na posebnih obrazcih (splet MIZŠ, rubrika: 
Povezane storitve) na želeno SŠ

 Opravljanje: 11.3. – 20.3., na SŠ

 SŠ pred prijavo za vpis kandidatu potrdilo o opravljenem preizkusu (do 
26.3.) – velja le za to SŠ!

 Nujen pogoj za vpis, obvezni ne glede na št. prijav 

 Učenci lahko opravljajo različne preizkuse

 Tudi če obstaja možnost prenosa prijave 

 ZOBOTEHNIK: 11.3.

 FOTOGRAFSKI TEHNIK: 12.3. 

 TEHNIK OBLIKOVANJA: 13.3. (sobota)

 UMETNIŠKA GIMNAZIJA – program Likovna, Glasbena, Plesna smer, 12. 3. str. 6 



PRIJAVA ZA VPIS NA SŠ 

 Izpolnjen obrazec MŠŠ-2-1,20/08 (ali prijavo dobite na 

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-šolo/); prijavo 

učenci prinesejo v ŠSS do 22. 3.)

 Vsak učenec samo ENO prijavnico/eno SŠ (za 

vzporedno izobr. 2 prijavnici)+ dokazila

 Vpis v tujini + v Sloveniji 

 SŠ sprejemajo prijave do 2.4. 

 Objava številčnega stanja prijav – 8.4.

 Prenosi prijav – do 22.4.

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-šolo/


PRIJAVA ZA VPIS NA SŠ - omejitev 

vpisa (priloga I, str. 8, 9)

 Javna objava omejitev vpisa – do 21.5. 

 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa – do 27.5.

 ZAKLJUČNE OCENE OBVEZNIH PREDMETOV 7., 8. IN 9. RAZREDA 

OŠ : max. 175 TOČK.

 Če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi 

opravi na podlagi točk, doseženih na NACIONALNIH PREIZKUSIH ZNANJA IZ SLO in 

MAT (pisno soglasje staršev).

 UČENCI z ODLOČBO O USMERITVI: doseči vsaj 90% točk na spodnji meji



7. r 8. r 9. r

OŠ - predmeti točke točke točke

 slovenščina 5 5 5

 matematika 5 5 5

 tuji jezik 5 5 5

 likovna umetnost 5 5 5

 glasbena umetnost 5 5 5

 geografija 5 5 5

 zgodovina 5 5 5

 dom. in drž. kult. in etika 5 5 /

 fizika / 5 5

 kemija / 5 5

 biologija / 5 5

 naravoslovje 5 / /

 tehnika in tehnologija5 5 /

 šport   5 5 5

SKUPAJ 55 65 55
SKUPAJ 175

TABELA ZA IZRAČUN TOČK je objavljena na spletni strani MIZŠ



OMEJITEV VPISA na gimnazijah 

 Umetniška gimnazija: Veljajo prej navedena merila, po 

USPEŠNO opravljenem preizkusu nadarjenosti 

 Gimnazija športni oddelek - točkam iz ocen prišteje za:

-status športnika A: 10 točk,

-status športnika B: 5 točk 

Status določi NPŠZ na osnovi športne uspešnosti



SREDNJE ŠOLE Z OMEJITVIJO VPISA V PRETEKLIH 

ŠTIRIH ŠOLSKIH LETIH - GORENJSKA REGIJA 

2018/2019 2019/2020 2020/21

Max. 175 točk (ocene), 200 točk (NPZ slo, mat)                        

Gimnazija Franceta
Prešerna Kranj, program
- Gimnazija: 

140 ocene
- Ekon. gimn.: 

127 ocene 
- Ekon. gimn. – športni odd.: 

143 ocene +status,
113 NPZ 

ŠC Kranj, Srednja tehniška šola, 
program
- Tehnik mehatronike: 
106 ocene

Gimnazija Franceta Prešerna 
Kranj, program:
- Gimnazija: 
151 ocene
106 NPZ
- Ekon. gimn.: 1
130 ocene 
101 NPZ
- Ekon. gimn.- športni odd.: 
143 ocene
124 NPZ

ŠC Kranj, Srednja tehniška šola, 
program
- Tehnik računalništva:
100 ocene

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj,

program:

- Gimnazija: 135 ocene

- Ekon. gimn.: 128 ocene

- Ekonomska gimn. šp. odd: 141

ocene+šp.dosežki

ŠC Kranj, Srednja tehniška šola, pr.

- Tehnik računalništva: 98 ocene

- Tehnik mehatronike: 97 ocene

- Računalnikar: 84 ocene

ŠC Kranj, Strokovna gimnazija, pr.:

- Tehniška gimnazija: 128 ocene

Srednja šola Jesenice, program:

- Predšolska vzgoja: 98 ocene

Ekonomska gimnazija in srednja šola 

Radovljica, program:

- Medijski tehnik: 107 ocene



Naziv šole Program - poklic 2018/2019 2019/2020 2020/2021

BIC - Gimnazija in 
veterinarska šola

Veterinarski
tehnik*

Tehniška 
gimnazija

127 ocene 139 ocene
104 NPZ

153 ocene

131 ocene
27 točke iz ocen 
treh predmetov

131 ocene
27 točke iz ocen 
treh predmetov

Srednja medijska in grafična
šola Lj. 

Medijski
tehnik*

115 113 120

Srednja zdravstvena šola Lj.  

Bolničar -
negovalec

/ /
/

Zdravstvena 
nega

117 /
/



Srednja šola za 
farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo

Farmacevtski
tehnik

135 ocene

132 npz

140 ocene

98 npz

125 ocene, 

31 točke iz ocen 3 

predmetov

Kozmetični    
tehnik*                  

136 ocene

134 ocene

71 npz 138 ocene

T.laboratorijske me
dicine

138 ocene

128 npz

147 ocene
125 ocene

Zobotehnik* 136 ocene

117 npz

/ 128 ocene

Srednja šola za 
oblikovanje in 
fotografijo

Tehnik oblikovanja 136 ocene

90 npz

127 ocene

92 npz

132 ocene

Fotografski tehnik 116 ocene 118 ocene 130 ocene

Umetniška gim. 
likovna smer 

144 ocene

120 npz

/ /



Srednja frizerska šola 
Ljubljana 

Frizer 97 103

87 npz

97

Srednja vzgojiteljska šola 
in gimnazija Ljubljana

Predšolska
vzgoja

112 130

97 npz

118

Gimn. in sred. šola  Rudolfa 
Maistra 

Predšolska 
vzgoja

123 113
113

Gimnazija Želimlje * Gimnazija 
/ 169

/

Zavod Sv. Stanislava, 
škofijska klasična gimnazija 
*

Klasična 
gimnazija 

/
/

/



IZBIRNI POSTOPEK (str. 9,10)
Šole brez omejitve vpišejo vse prijavljene (16.6.-19.6.)

 I. krog: 

- Šole z omejitvijo vpisa izberejo učence za 90% razpisanih mest (do 

21.6.)

 II. krog:

- Neizbrani učenci kandidirajo na 10% prostih mest šol z omejitvijo in na 

prostih mestih šol brez omejitve (rangiranje 10 šol – do 24.6.). Objava 

29.6. na šoli, na katero so oddali svoje namere za 2. krog

- in vpis do  30.6.

- Šole s preostalimi prostimi mesti sprejmejo učence do 31.8. oz. do 

zasedbe prostih mest.



VAJENIŠTVO (priloga 1, str. 4, 5)
 poklicne šole 

* mizar (Škofja Loka …), kamnosek (Lj.), oblikovalec kovin – orodjar (Lj., Šk. Loka …), 

gastronom hotelir (Izola, Radenci), steklar (Rogaška Slatina), papirničar (Lj.), 

slikopleskar – črkopleskar (Kranj, Maribor), strojni mehanik (Šk. Loka …), zidar (Kranj, 

Lj …), elektrikar (Kranj, …), mehatronik operater (Lj …), klepar (Ptuj), krovec, 

avtoserviser (Šk. Loka), avtokaroserist (Šk. Loka)

 vsaj 50 % izobr. programa pri delodajalcu 

  več praktičnih izkušenj, stik s potencialnim delodajalcem, 

vajeniška nagrada, prednost pri vpisu (vajeniška pogodba do 

16.6.)

 vajeniška in šolska oblika = standard izobrazbe

 pripis na prijavnici pri navedbi izobraževalnega programa: 

MIZAR- OBLIKA VAJENIŠKA



Iskani poklici 

Mednarodne napovedi zaposlovanja do l. 2025:

- pametni stroji in nove tehnološke rešitve nadomestile enega od treh 

zaposlenih

- določeni poklici v zaton (administracija, pisarniško delo)

- priljubljene zaposlitve: urbani kmetovalci, specialisti socialnega izobr., podatkovni 

znanstveniki, varnostni specialisti v kibernetiki, negovalci za odrasle, specialisti zdr.nege, 

med.sestre, fizikalni terapevti, upravljalci zasebnosti, specialisti za 3-D spletno 

oblikovanje, oblikovalci izkušenj virtualne realnosti, neodvisni profesorji. 

- Prilagodljivost človeka, razvijanje kompetenc: rač. pismenost, računske, bralne 

in pisane sposobn., znanje tujih jezikov, organizacijske sposobn., timska naravnanost, 

sposobnost reševanja problemov, ustrezen odnos do strank, telesne sposobn., poklicno 

specifična znanja 



ZNANJE IN SPRETNOSTI
Znanje je rezultat otrokovih sposobnosti za učenje in vloženega truda ter podlaga za nadaljnje šolanje.

Znanje je pomembna vrednota v svetu dela.

GIMNAZIJE: pričakuje se široko splošno znanje, poučenost in radovednost.

• V kolikšni meri otrok v OŠ izkorišča potencial svojih sposobnosti? Najbolje je, da učenec z optimalnim
delom dosega znanje po sposobnostih.

• Nekateri učno dobro uspešni učenci v OŠ izkoristijo ves potencial svojih sposobnosti (v SŠ se jim lahko
zgodi, da ne zmorejo zahtevanega programa, učni uspeh jim pade- učenje v noč, inštrukcije), nekateri
imajo še rezervo potencialov!

• Učenci, ki v OŠ počivajo, ne izkoriščajo v tolikšni meri svojih sposobnosti- vpis v zahteven program,
lahko se zgodi, da ne uspejo (znanje v OŠ so mimogrede osvojili, nimajo dovolj dobro razvitih učnih
navad, v SŠ se jim nabere preveč dela in obupajo). Najbolje, da začnejo z delom, če so motivirani, če
jim je šola in program všeč (motiv, interes, pogovor).

POSAMEZNI PROGRAMI: šolanje se usmeri v specifična strokovna znanja.

Osvojene spretnosti: branje, pisanje, računanje, uporaba računalnika, pravopis, ročne spretnosti,
oblikovne, glasbene, plesne …



SVET DELA IN POKLICEV

Velike spremembe oblikujejo: globalizacija, bliskovit tehnološki razvoj, tržno
gospodarstvo, konkurenčni boj.

Posledica je hitro spreminjanje potreb na trgu, ki zahteva prilagajanje, novi
poklici (okoljevarstveni tehnik, naravovarstveni tehnik, medijski tehnik, tehnik
varovanja, mehatronik, živilsko prehranski tehnik).

Pomembna je POSLOVNOST – sposobnost ponuditi svoje znanje,
sposobnosti, spretnosti, izkušnje.

Pri ustvarjanju delovnih mest je pomembna kreativnost, ustvarjalnost- koliko
smo oz. se še vedno vzgajamo k ustvarjalnosti.

Zaradi pričakovanj delodajalcev mladi potrebujejo dobro mero SAMOZAVESTI,
ki bo temeljila na osvojenih znanjih in spretnostih in SAMOZAVEDANJE
lastne vrednosti.



PRIČAKOVANJA DELODAJALCEV

- poleg veliko šolskega znanja, dodatna znanja in veščine (tuji jeziki, komunikacijske spretnosti,
računalniško znanje);

- obvladovanje komunikacije, sodelovanje, timsko delo, ustvarjalnost, osebna odgovornost,
samostojnost pri delu, sposobnost prilagajanja- fleksibilnost na spremembe v okviru stroke in izven
stroke (delodajalci izbirajo kandidate z želenimi osebnostnimi lastnostmi za uspešnejše timsko delo,
pogajanja, uveljavljanje podjetja navzven … 75%-osebnostne lastnosti, 25 % strokovno znanje);

- visoka delovna učinkovitost, ODLIČNOST- kvalitetno opravljeno delo, predanost podjetju, delu;

- pripravljenost za sprotno usposabljanje in nadaljnje izobraževanje (znanje pridobljeno v formalnem
izobr. se v 2 letih po diplomi prepolovi, v računalništvu v 6 mesecih).

Zaradi vseh teh razlogov je pomembno biti uspešen, odličen na določenem področju (dober mehanik,
frizer, vrtnar, zdravnik , kuhar, prodajalec …).

NAJDI področje, kjer bo otrok lahko dosegel to odličnost (interes, sposobnosti, lastnosti, ambicije)



Zaradi prostovoljnega dela prednost pri iskanju 
zaposlitve?

Pri iskanju zaposlitve je prostovoljno delo lahko dobro priporočilo. S prostovoljnim
delom se pridobijo:

• nove delovne izkušnje,

• neformalno izobrazbo,

• nova znanja in veščine,

• nova prijateljstva,

• in nova poslovna poznanstva.

Preko prostovoljnega dela se lahko širi mreža poznanstev in tako spoznajo tudi
svojega novega delodajalca.

Prostovoljno delo poleg vsega daje tudi občutek zadovoljstva in ima pozitiven
vpliv na človeka. Prostovoljno delo je odlična priložnost tudi za koristno
preživljanje prostega časa.

http://www.zaposlen.com/iskanje-zaposlitve-v-casu-recesije.html


SPLETNE STRANI V POMOČ UČENCEM PRI ODLOČITVI
Informacije o osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah, opisi poklicev…

www.mojaizbira.si
https://karierniplac.si/

http://www.dijaski.net/

Razpis za vpis, rokovnik, obrazci, podatki o omejitvi vpisa, izračun točk   
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Kako do štipendije? 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

https://www.srips-rs.si/
https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/

Kaj znam, kaj me zanima, kakšen sem, kaj naj delam?
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

http://www.ess.gov.si/mladi

http://www.mojaizbira.si/
https://karierniplac.si/
http://www.dijaski.net/
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
https://www.srips-rs.si/
https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/
http://www.ess.gov.si/mladi


TEHNIŠKI DAN -
spremljanje dela in spoznavanje poklica v podjetjih/ustanovah za učence 

9. r. (odpade)

SPODBUDA

Individualno se starši z delodajalci dogovorite, da vaš otrok spozna delovni dan pri poklicu, ki
ga zanima.

Namen seznanjanja z bodočim poklicem:

- učenec zazna utrip delovnega dne,

- dovolj zgodaj začne razmišljati o svoji poklicni poti,

- na delovnem mestu ugotovi ali se njegove predstave o poklicu ujemajo z dejanskimi zahtevami,

- jasen poklicni interes je dobra motivacija za učenje v šoli.



Poškodbe možganov enake kot pri zasvojenosti s heroinom:

- spremembe pri dojemanju čustev, odločanju, samokontroli,

- epileptični napadi,

- otroci so ponoči nemirni, se zbujajo,

- nerealnost življenja,

- zanemarjanje šole, higiene,

- sprememba vedenja,

- otrok ne je več pri mizi.

Pretirano igranje videoiger zmanjša sivo možganovino na področju hipokampusa, kar je sicer pojav značilen za

starostnike, ki se ne učijo novih stvari.

Modra svetloba z monitorjev vpliva:

- na spanje,

- v mladih možganih tudi topi strast in povečuje naveličanost, zdolgočasenost, otopelost,

- manjša se sposobnost koncentracije,

- otrok iz množice podatkov ne bo znal izluščiti podatkov, ki so odločilni za njegovo življenje.

Posledice zasvojenosti s pretirano rabo 
interneta



• Mladi izgubljajo fizično kondicijo; vedno več je ortopedskih,
okulističnih in srčno-žilnih težav (ne zmorejo preteči niti petsto
metrov, ne znajo več narediti prevala, gibalno so vedno bolj
nesposobni).

• V fizični aktivnosti se vse to krepi, pri igranju iger pa nazaduje.
Podobno je tudi z mentalno koncentracijo.

• Ob odvzemu možen napad panike, težja oblika agresivnosti kot
pri kemičnih zasvojencih, ki nimajo na dosegu alkohola ali droge.

• Pri otrocih, ki večino prostega časa v virtualnem svetu pobijajo
ljudi, se možgani adaptirajo na nasilje.



Smernice za uporabo tehnologije med otroki in mladostniki

Cris Rowan, delovna terapevtka na področju pediatrije, dr. Andrew Doan, nevroznanstvenik, Hilarie Cash, direktorica programa za zdravljenje 
odvisnosti od interneta reSTART, so s sodelovanjem Ameriškega združenja pediatrov in Združenja kanadskih pediatrov (ameriški in kanadski 
pediatri zavzemajo strogo stališče prepovedi uporabe mobilnih naprav med otroki starimi do 12 let)



Kakšni so ukrepi, ki bi preprečili zasvojenost z novimi 
tehnologijami? 

Otrokom (in sebi) moramo postaviti prostorsko in časovno omejitev. Do konca osnovne
ali celo srednje šole ne smejo biti lastniki telefona, tablice in računalnika. Vse to
lahko zgolj uporabljajo, ne more pa vaš otrok spati s telefonom, v sobi imeti
računalnika. Desetletni lastniki naprav ponoči pogosto surfajo po družabnih omrežjih,
namesto da bi spali. Starši ne vedo, da so ti otroci tudi do štirih zjutraj aktivni na spletu,
zjutraj pa so – iz njim neznanega razloga – skrokani in pri pouku ne sledijo.

Otroška in mladinska soba morata biti zaščiteni pred vdorom nove tehnologije!

Dogovorjeno mesto za odlaganje telefona.

Časovna omejitev poskrbite, da se otrok drži omejitve pod vašim nadzorom.

Prostorska omejitev: dnevna soba.

Po omejitvi tehnologije vedno poskrbimo, da bo tisti čas nadomeščen z neko drugo
aktivnostjo in da otrok ne bo prepuščen samemu sebi

Kaj je zaželeno, kaj je dovoljeno, kaj ni zaželeno in kaj je prepovedano, določite,
kaj je rezultat dela (določanje PRAVIL glede uporabe računalnika; razložiti, da je
računalnik delovni pripomoček, ni namenjen zabavi) M. Juhant



IZBIRA 

 Naj bo otrokova, saj bo on obiskoval šolo in opravljal 
poklic. Starši ste otroku v oporo in pomoč.

 Naj bo realna. Upoštevajte otrokova zanimanja, 
sposobnosti, osebnostne lastnosti, delovne navade in 
učni uspeh.

„Kamorkoli greš, pojdi z vsem svojim srcem“ (Konfucij)


