DEJAVNIKI POKLICNEGA
USMERJANJA
Pripravila:
Saša Pesrl

POKLICNA ORIENTACIJA v 8. razredu
ČAS IZVEDBE

NAMEN

RU (maj, junij: 3 šolske
ure)

Priprava učencev na proces oblikovanja poklicne poti:
- razmišljanje o sebi (kdo sem jaz?, kaj si želim početi?),
- raziskovanje, zbiranje informacij (o SŠ, poklicih),
- tehtanje oz. presojanje o + in - vidikih posameznih
možnosti.
www.mojaizbira.si
http://filternet.si/
http://www.dijaski.net/

Izvajalci kariernega
svetovanja

- Zavod za zaposlovanje, območna enota Kranj,
Kolodvorska c. 3, Kranj (PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
SPOSOBNOSTI je zaradi zmanjšanja finančnih sredstev v
izvedbi ZRSZ odpovedano!)
Rezultati so namenjeni izključno ind. svetovanju oz.
pomoč pri presoji ustreznosti izbire SŠ programa.
- Karierni plac: Karierni center za mlade:
BSC Kranj, PE Kovačnica, Zupančičeva 22, Kranj
https://karierniplac.si/

POKLICNA ORIENTACIJA v 9. razredu
ČAS IZVEDBE

NAMEN

Sept.- okt.

Predstavitev šolskega sistema, SŠ programov na SŠ, trg dela, PO na šoli

Sept.

Računalniški program Kam in kako

Oktober

Tehniški dan- 2 uri raziskovanje poklicev, udeležba na prireditvi Vrtiljak
poklicev (poklici v srednjem strokovnem in poklicnem izobraževanju,
delavnice)

RU (sept.- febr.)

Učenec predstavi poklic, ki ga zanima (plakat)

Nov. (1. šolska ura)

Učne navade, učenje učenja

Okt.- nov.

TEHNIŠKI DAN- Predstavitev srednjih šol na naši šoli
Vprašalnik o izbiri poklicne poti (interesi, želeni poklici, poklicna namera,
izbira SŠ).

Torek, 15. 2. 2021

Predvidoma TEHNIŠKI DAN - Spremljanje in spoznavanje dela pri poklicih
(odvisno od zdravstvenih razmer)

Jan.-mar.

Individualni razgovori z učenci glede na poklicno odločitev izraženo v
vprašalniku o poklicni poti

Jan.- febr.

Predstavitev vpisnega in izbirnega postopka

Februar

INFORMATIVNI DAN

April

Vpis v SŠ

RODITELJSKI SESTANKI
ČAS IZVEDBE

NAMEN

9. razred- februar

Vpisni in izbirni postopek

IZPOSOJA DVD - TV serija TO BO MOJ POKLIC! Promocija poklicev (55 deficitarnih in perspektivnih
poklicev 2013)
Gastronom hotelir in turistični tehnik; Vinski svetovalec in barman
Turistični animator in vodja cateringa; Organizator v turizmu
Naravovarstveni tehnik in ekolog, Tehnik za geodezijo in geodet
Tehnik in ing. mehatronike, Ing. strojništva
Zobotehnik in zobozdravnik, Zdravnik in kirurg,
Veterinarski tehnik in veterinar
Častnik krova, stroja in varilec
Policist, Varnostnik in detektiv
Farmacevt tehnolog in lekarnar, Kemijski tehnik in ing. kemije
Arhitekt in ing. gradbeništva;
Vzgojitelj predšolskih otrok in učitelj razrednega pouka
Medijski tehnik
Inštalater hladilnih, ogrevalnih in vodovodnih naprav
Ing. lesarstva
Inženir informatike, ing. elektrotehnike in energetike
Fizioterapevt in delovni terapevt, Masker, vizažist in kozmetolog
Voznik, Avtoserviser
Komunalni ing., Fizik in meteorolog
Tehnik za logistiko, skladiščnik in viličarist

Poklicna odločitev - KAM NAPREJ?
1. Odločitev za delo oz. poklic oz. poklicno področje, ki ga bodo
otroci opravljali po končanem šolanju.
2. Odločitev za izbor srednješolskega izobraževalnega programa
in šole (bolj ali manj zahtevno, različno organizirano,
vsebinsko različno, odvisno od vrste šolanja - smeri, stopnje)
proces nadaljnjega učenja.

Poklicna odločitev:
ne sme biti stvar trenutne odločitve
poklicna kariera = dlje časa trajajoč proces
poklicno usmerjanje, orientacija = proces, ki se dogaja vse življenje,
vloga posameznika v tem procesu se povečuje (išče, izbira, preizkuša …)
vseživljenjsko načrtovanje in vodenje kariere
Učna uspešnost v SŠ ob „normalnem“ delu za šolo – zaščitna vloga v času
šolanja (zadovoljstvo s sabo, zadovoljstvo staršev z učencem, manj konfliktov,
težav, včasih tudi strahu in razočaranj)
Učenec ni preobremenjen- ima še dovolj prostega časa zase.
Učenec ni premalo zaposlen- da ne bo nazadoval in postal nemotiviran,
neaktiven.
Učna neuspešnost v SŠ – rizični faktor za otrokov zdrs, vedenjske težave –
špricanje šole, alkohol, tudi droge …

Vloga staršev pri PO
• Starši
najpomembnejši svetovalci
svojemu otroku (otroka najbolje poznate, razumete).
• Nudite PODPORO pri procesu odločanja in USMERJANJE.
• Nudite pomoč pri presojanju in prepoznavanju njegovih
interesov, sposobnosti, ambicij, delovnih navad.
• Nudite pomoč pri iskanju informacij oz. spodbujajte otroka k
samostojnemu razmišljanju o karierni poti.
KONČNA ODLOČITEV NAJ BO OTROKOVA!

ODLOČITEV JE PREVEČ ODGOVORNA (pasti za starše):
-

da bi jo v celoti prepustili otroku („sam naj se odloči, da mi ne bo očital“) - otrok ima še
premalo znanja o življenju in o sebi, da bi se lahko v celoti samostojno in odgovorno
odločal sam, zato potrebuje podporo, usmerjanje in pomoč staršev

-

da bi se starši odločili namesto njega („saj še ni zrel, ne more presoditi, jaz vem kaj je
zanj najboljše“) - določeno stopnjo samostojnosti in odgovornosti mora otrok ob koncu
OŠ že doseči (dejavno odločanje o svojem izobraževanju in poklicni poti - s podporo in
pomočjo staršev)

-

da bi preko njega izživeli svoje neuresničene želje in ambicije („če jaz nisem imel
možnosti, naj jo ima moj otrok“) - otrok je samostojna osebnost z lastnimi interesi,
sposobnostmi, cilji

Starši s svojim modelom odnosa do dela in s svojimi prepričanji o posameznih poklicih
dajete otroku okvir, v katerem razmišlja o svoji poklicni poti (naši predsodki, preference,
želje, ambicije, mnenja, strahovi, slabe izkušnje nehote vplivajo na otrokovo razmišljanje).

Mladostniki
• Mladostniki – usmerjeni v sedanjost, bližnjo prihodnost.
• Usmerjeni v socialno vrednotenje poklicev (višje cenijo
poklice, ki so ugledni, spoštovani, dobro plačani).
• Že lahko opredelijo področje dela, ki jih zanima, ki bi
zadovoljilo njihove interese in pričakovanja.
• Raziskujejo sami sebe, lastne interese, sposobnosti, poklicne
možnosti ...
• Postopno, odvisno od zrelosti, so se sposobni usmeriti k
iskanju kompromisa- spoznajo, da je potrebno upoštevati
omejitve (sposobnosti, učni uspeh, trg dela, finančne
zmožnosti, itn.)

DEJAVNIKI POKLICNE IZBIRE
INTERESI

SPOSOBNOSTI

Kaj ga zanima?

NAVADE

Kaj zmore?

S čim se ukvarja?

Kaj in koliko dela?

Koliko zmore?

ZNANJA IN
SPRETNOSTI

ZNAČAJSKE LASTNOSTI
Kakšen je?

Kaj zna?

AMBICIJE , CILJI
ŽIVLJENJSKI NAČR.
Kaj hoče?

POKLICNO ODLOČANJE
RAZMIŠLJA
IŠČE INFORMACIJE
SPRAŠUJE, SE POGOVARJA
SE POSVETUJE
O SEBI

O POKLICIH

O ŠOLAH

Kaj ga veseli?
Kaj zmore?
Kaj hoče?
Kaj zna?
Kakšen je?

Vrsta dela
Zahtevnost dela
Pogoji dela
Potrebne lastnosti
Možn. za zaposlitev

Vrste šol
Predmetniki
Težavnost
Vpisni pogoji
Nadaljevanje
šolanja

INTERESI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaj otroka zanima?(KROŽKI, HOBIJI, PRILJUBLJENI ŠOLSKI PREDMETI, IZBIRNI PREDMETI, INTERESNE
DEJAVNOSTI)
O čem se rad pogovarja? Kaj bere? Kaj gleda?
Kaj vaš otrok najraje počne?
K čemu ga ni treba posebej priganjati?
Pri katerih dejavnostih je najbolj vztrajen?
S čim se ukvarja samostojno, tudi dlje časa?
Koliko interesov ima in katere?
Koliko so ti interesi stalni ali morda kratkotrajni?
Ali ima otrok več širokih interesov ali se poglobljeno zanima le za eno ali dve področji?
Ali morda njegovih interesov ne poznamo, morda jih celo nima?
Pri katerih hišnih in gospodinjskih opravilih rad sodeluje?
Kako preživlja prosti čas (aktivno, ustvarjalno ali računalnik, tv)?
S čim se otrok ukvarja le zato, ker to počnete vi oz. njegovi prijatelji?
Kaj zna zelo dobro oz. bolje kot drugi?
Kje hitro napreduje in kateri predmeti mu gredo dobro?
Česa še ni imel priložnosti poskusiti?

ŽELJE
↓↑

DEJAVNOSTI

NEAKTIVNOST

ZANIMANJE

INTERES

POKLICNI INTERES
poklic(anost),
služba=hobi
↑ USPEH,
+ vpliv na družino

• Otrokova želja še ni interes!
je le prvi korak na poti, da se nek interes razvije
(dolgoročno lahko postane poklicni interes)
• Otrok potrebuje priložnosti, da bo ob dejavnosti interes razvil.
• Potrebuje spodbudo, podporo, da ne odneha ob prvih ovirah in da vztraja.

STARŠI: POMOČ PRI IZBORU ZAHTEVE

PODPORA, SPODBUDA

AKTIVNOSTI, ko se otroku porodi želja

ZAHTEVA ob zač. ovirah, krizah

OTROK: ZASTAVLJANJE CILJEV

POHVALA

VLAGANJE NAPORA

DOSEGANJE CILJEV

AKTIVNOST,
VZTRAJNOST

IZKUŠNJE, NAVADE

AKTIVNOST:
Pri sleherni dejavnosti (pomoč pri delu, hobiji, glasbena šola, tuj jezik …) otrok:
- preizkuša samega sebe, svoje zmožnosti,
- odkriva svoje interese,
- razvija sposobnosti,
- pridobiva izkušnje,
- razvija delovne navade.
Pomembno je, da otrok opravlja tudi opravila, ki mu niso všeč, a morajo biti
opravljena (ne le tisto, kar mu je všeč).
Učenje prilagodljivosti, vztrajnosti, pomaga jim prebiti se skozi snovi v SŠ, ki
jim niso všeč, vzdržati na delovnem mestu.

NEAKTIVNOST:
•
•
•
•
•

ovira otrokov napredek oz. povečuje zaostanek;
ovira realno spoznavanje sebe, to nadomestijo izgovori, „bi, če bi“;
kvari samopodobo in zaupanje vase (nadomestila!)
sproža apatijo, depresijo
znižuje občutke smisla, zadovoljstva z življenjem

Če se otrok ne uči, naj dela (veliko, ker zmore).
Če otrok večinoma gleda TV, se zabava, igra igrice, to ne pomaga pri iskanju njegovih
interesov.

Otrok, ki razvija interese, ima zelo dobro izhodišče za poklicno odločanje.

Zabava na rač., mobitelu, playstationu, i-pod, tablici, ipd. na
dan (samo zabava, ne delo za šolo in izvenšolske dejavnosti):
predlagam, da se vaš otrok oceni oz. ga lahko tudi sami
MED TEDNOM

Št. učencev

MED VIKENDOM

NIČ

NIČ

do 15 min. na dan

do 15 min. na dan

od 15 do 30 min.

od 15 do 30 min.

od 30 min. do 1 ure

od 30 min. do 1 ure

od 1 ure do 2 ur

od 1 ure do 2 ur

od 2 ur do 3 ur

od 2 ur do 3 ur

več kot 3 do 5-ih ur

več kot 3 do 5-ih ur

še več kot 5 ur

še več kot 5 ur

Št. učencev

Pomoč: Miha Kramli, vodja novogoriške Ambulante za
zdravljenje odvisnosti
»Imamo pa primere kjer že osnovnošolci niso funkcionalni zaradi nekemične
zasvojenosti. Ne morejo končati osnovne šole, niso sposobni učenja. Na tem
področju zelo čutimo pomanjkanje organiziranega zdravljenja, potrebovali bi kliniko,
kjer bi se ukvarjali samo s to vrsto problematike,« opozarja Kramli.
Kako lahko prepoznamo nekemično zasvojenost? »Starši moramo ločiti med "biti
aktiven" na socialnih omrežjih in igricah in med "biti visoko aktiven",« odgovarja
Kramli.
Otrok, ki sodi v kategorijo "aktiven", bo, če mu nekaj naročimo medtem, ko igra igrice,
to tudi naredil.
Ta, ki je visoko aktiven, niti slišal ne bo, kaj naj naredi.
»Če pri prvi stopnji ne ukrepamo, sledi druga: otrok bo moral brez cilja in namena v
prazno srfati po internetu ali igrati igrice na kateremkoli monitorčku, da se pomiri.
Če ne ukrepamo pri drugi, preide zadeva v tretjo stopnjo: v otroku se oblikuje notranje
prepričanje, da ga čaka neverjetno presenečenje. Na vsakih pet minut bo odpiral
tablico, telefonček, računalnik … v pričakovanju tega presenečenja. Neka 15-letnica mi
je dejala: če mi to odvzamete, se bom kar ubila. V Sloveniji imamo letos že pet smrtnih
primerov zaradi nepravilne uporabe nove tehnologije - pretirane uporabe socialnih
omrežij, računalniških igric,« grozljivo statistiko povzema Miha Kramli.
Citirano iz članka na internetu “Če mi vzamete mobilni telefon, so bom ubila!“, 22.
oktober, 2018

Pomoč: LOGOUT, Špela Reš
Zavoda Nora, Center pomoči pri prekomerni rabi interneta,
Kranjska cesta 4, Radovljica
www.logout.si
Samostojna ambulanta/svetovalnica specializirana tudi za:

psihološko pomoč pri prekomerni rabi spleta - BREZPLAČNA POMOČ

psihološko pomoč pri zasvojenosti s spletom - BREZPLAČNA POMOČ

pomoč družinam pri oblikovanju družinskih e-dogovorov-BREZPLAČNA
POMOČ
V kolikor pri svojem otroku opažate posledice preobremenjenosti z zasloni, ki
se kažejo:

v zmanjšani motivaciji za šolsko delo,

v težavah s pozornostjo in koncentracijo,

v povečanju prekomerne rabe zaslonov in tudi zasvojenosti z zasloni,

v povečanju medvrstniškega spletnega nasilja in šikaniranja,
predlagam, da poiščete pomoč.

SPOSOBNOSTI
Kaj otrok zna?
Kaj otrok zna zelo dobro oz. bolje kot drugi?
Kaj otrok zmore?
Kje je dober/-a v šoli?
Kaj dela dobro?
Katere so njegove močne točke?

Vsaka poklicna dejavnost zahteva določene sposobnosti in znanja, te pa so
zelo različne, od poklica do poklica (intelektualne, telesne, umetniške,
osebnostne- čust. int.)

Pomembno je vedeti:
1. katere sposobnosti opažamo pri svojem otroku,
2. katere sposobnosti zahteva posamezni poklic oz. šola, študij.
Ko pri otroku opažamo, da ima posamezne sposobnosti zelo dobro razvite, se
vprašamo kje - na katerem področju dela bi jih najbolje uporabil?
Ko se otrok odloča za posamezni poklic, je potrebno preveriti ali ima za to
potrebne sposobnosti (realna ocena!!!), ki se skladajo z njegovimi interesi.
Za uspešno delo na posameznih področjih dela so določene sposobnosti nujno
potrebne.

Katere sposobnosti ima moj otrok najbolj razvite, kje
je močan?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telesna moč, zdravje,
Ročne, telesne spretnosti,
Pozornost, zbranost, umirjenost,
Sposobnost besednega izražanja,
Spretnost računanja,
Prostorska predstavljivost,
Spretnost besednega izražanja,
Hitrost, urnost, natančnost,
Ustvarjalnost, izvirnost, ideje,
Umetniški talenti- likovno, glasbeno, plesno izražanje, izražanje v igri in
besedi.

RAZVOJ SPOSOBNOSTI

VADI, TRENIRA, DELA, VZTRAJA

POKLICI POVEZANI S SPOSOBNOSTMI OTROKA
SOCIALNA ZMOŽNOST
Poklici za ljudi z razvito socialno zmožnostjo:
- poklici, v katerih sta izrazitejša socialni čut in pomoč, (želja pomagati ljudem v
stiski, učiti - vzgoja, izobraževanje, svetovanje, zagovorništvo, negovanje),
- dober prodajalec oceni, kako naj se obnaša, da bo kupca prepričal v nakup,
- ljudje na vodilnih položajih bi morali biti soc. zmožni (drugače se ne morejo
odzivati trezno, človeško, spodbudno ter biti uspešni).
PROSTORSKO RAZMIŠLJANJE
Poklici povezani z osnutki, risanjem in shemami: tehnični poklici (gradbeništvo,
strojništvo, arhitektura), oblikovalec, gradbeni inženir, elektrotehnik arhitekt, notranji
oblikovalec, gradbeni tehnik, zdravnik.
LOGIČNO RAZMIŠLJANJE
Poklici: tehnično področje, računalniški programer, ekonomist, matematik, fizik, filozof,
psiholog.

JEZIKOVNE SPOSOBNOSTI
Poklici: prodajalec, komercialist, zavarovalni zastopnik, novinar, učitelj, filozof,
pravnik, terapevt, simultani tolmač, jezikoslovec.
TELESNE SPRETNOSTI
Poklici: mizar, policist, natakar, trener, učitelj športne vzgoje, vaditelj, športni
novinar ali komentator, specialist za medicino športa, fizioterapevt, vrhunski
športnik.
ROČNE SPRETNOSTI

Poklici: zobozdravnik, kirurg, arhitekt, inženir, glasbenik, delavec, mehanik,
zlatar, frizer, mizar, vrtnar, cvetličar.
GLASBENA NADARJENOST
Poklici: skladatelji, solisti, glasbeniki v orkestru, dirigenti, pevci, učitelji glasbe,
muzikologi, tonski tehniki.

USTVARJALNOST, IZVIRNOST
Poklici: cvetličar, oblikovalec, arhitekt, umetnik.

MOTIVACIJA
• Notranja (radovednost, interesi, zanimanja, …)
• Zunanja (nagrade, pohvale, kazni, ocenjevanje)
Slabost: Nagrada, ki se ne povečuje, je mlačno priznanje za naš trud in včasih pozabimo, da
nam je marsikaj v veliko veselje, čeprav za to nismo nagrajeni.
Kakšen je moj otrok?
- Zelo ambiciozen pri učenju novega.
- Večinoma vadi tako dolgo, dokler nečesa ne obvlada.
- V šoli hoče imeti dobre ocene.
- Zaradi slabe ocene je razočaran ali jezen.
- Temeljito se pripravi na preizkuse znanja in spraševanje.
- Raje ima tekmovalne športe.
Vpliv staršev na motivacijo:
- Delovni dosežki veliko veljavo.
- Mnenje staršev, da se trud izplača.

NOTRANJA MOTIVACIJA JE KLJUČ DO KAKOVOSTNEGA PROCESA IN
REZULTATA. Žal pa ne navdihuje vseh učencev.

ZNAČAJSKE LASTNOSTI, TEMPERAMENT
• Kakšen je otrok po naravi? (družaben, zgovoren, živahen, umirjen,
zadržan, plah, prijazen, vljuden, pogumen, prilagodljiv, natančen, urejen,
redoljuben, odločen, potrpežljiv, zanesljiv, skrben, vesten …)
Za uspešno delo v posameznih poklicih so določene lastnosti nujno potrebne:
-

medicinski tehnik/ca: potrpljenje za delo z ljudmi, skrb za ljudi, odgovornost;
turistični vodič: zgovornost, iznajdljivost, potrpljenje za delo z ljudmi;
policist: pogum, odločnost, odpornost na stres.

• Ali ima otrok osebnostne lastnosti, ki so v določenem poklicu nujno
potrebne?

• Katere osebne poteze otroka bi bile lahko prednost v posameznem poklicu
(omogočajo lažje in uspešnejše delo?)
PREVERIMO, ali morda otrok razmišlja o poklicu, kjer bi ga določena osebna
poteza lahko ovirala (npr. umirjen značaj- dinamično in razgibano delo v
turizmu ali dinamična nemirna narava- delo v pisarni- računovodja, govorna
napaka- učitelj).

UČNE IN DELOVNE NAVADE
Poznati moramo otrokove učne navade, delavnost, vztrajnost,
trud, ki ga je pripravljen vložiti za dosego ciljev.

Pomembno je, da vemo, koliko dela si otrok lahko zastavi in
opravi, če so njegove delavne navade slabo razvite (postopno jih
lahko veča- napreduje). Če otroku naložimo preveč, se zlomi in
izgubi zaupanje vase.
Če so njegove delavne navade slabo razvite, je še vedno čas, da
jih postopno razvija (organiziranost!!).

GIMNAZIJE, STROKOVNE ŠOLE - POTREBNE DOBRE UČNE
NAVADE (redno, temeljito, sprotno učenje, ponavljanje,
utrjevanje, redne domače naloge)
Koliko časa posveti učenju in domačim nalogam?
Kakšno je razmerje med vloženim trudom (učenjem) in rezultati
v šoli?

•

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).

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - POTREBNE DOBRE DELOVNE
NAVADE
(vestnost, točnost, odnos do materiala in delovnih sredstev, spoštljiv
odnos do mentorjev, delo dokonča ali ne)
Koliko in kaj otrok dela, sodeluje pri domačih opravilih, drugem delu,
pomaga …?
Kako opravi naloženo delo (temeljito, površno, na hitro …)?

Kako si postavlja cilje, katere aktivnosti opravi za dosego ciljev, če jih ne
dosega, česa ne opravi?
Koliko je samostojen oz. koliko spodbude, podpore ali kontrole
potrebuje?

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.
PROGRAMI POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA: 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.
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
podjetna 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 …).
NAJTI za otroka področje, kjer bo lahko dosegel to odličnost (interes, sposobnosti,
lastnosti, ambicije)

O ČEM NAJ SE POGOVARJAM Z OTROKOM?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O šoli, učenju, delu, o njegovih ciljih, načrtovanju aktivnosti za dosego
ciljev, o razlogih za doseganje ali nedoseganje ciljev;
O interesih, hobijih, najljubših šolskih predmetih, o njegovih
pričakovanjih …;
O samopodobi (o njegovih talentih, samospoštovanju, zaupanju vase in v
svoje sposobnosti …);
O osebnih kvalitetah (odgovornosti, socialnem čutu, poštenosti,
sodelovanju, prilagodljivosti, empatičnosti, vestnosti …);
O osebnih spretnostih (sposobnosti reševanja problemov, sposobnosti
pogajanja, sposobnosti poslušanja in govora, urejenosti …);
O načinih reševanja problemov (kako sprejema pomembne odločitve,
kako se loti problema …);
O tem, kaj želi sporočiti staršem (o njegovih osebnih pričakovanjih,
videnju prihodnosti, strahovih, dilemah, ambicijah).

KAKO NAJ SE LOTIMO ISKANJA PRAVE POTI OZ.
PREVERIMO ŽE ODLOČENO?
1. Odkrivamo in razvijamo otrokova močna področja (po interesih,
sposobnostih, del. navadah, osebnih kvalitetah):
- iščimo poklice in izobraževalne programe, kjer bi otrok svoja močna področja
najbolje uporabil in jih nadalje razvijal.
ALI
2. Otrok se zanima za določene poklice.
- Poiščemo zahteve posameznega poklica in jih primerjamo z lastnostmi
našega otroka.
- Ugotovimo, ali ima otrok ustrezne lastnosti za želeni poklic.
- Preverimo njegov interes za to področje, če je dovolj močan, podprt z voljo
in pripravljenostjo vlagati trud.
3. Izberemo več poti (ne le 1).
4. Nato iščemo SŠ program, ki bo otroka pripeljal do želenega poklica, nato
izberemo šolo (več poti, možnosti, o katerih bo otrok razmišljal in se med
njimi odločil).

TEHNIŠKI DAN - torek, 15. 2. 2021
spremljanje in spoznavanje dela pri poklicih v podjetjih/ustanovah za
učence 9. r.
• 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.
• Mentorji:
- dva do tri tedne pred začetkom tehniškega dne prejmejo osnutek
za poročilo za učence, ki bodo na tehniškem dnevu ter se
dogovorimo o uri prihoda in odhoda učenca v podjetje/ustanovo,
- omogočijo zaposlitev z enostavnejšimi, nenevarnimi opravili iz
stroke,
- omogočijo, da jih učenci opazujejo pri delu,
- na šolo sporočijo, če pri kakšnem učencu zaznajo poseben talent za
določen poklic oz. jih učencu izrečejo neposredno.

September:
-obrazec s soglasjem staršev (možnosti: obiskanje podjetja oz. ustanove, srednje šole)
Po e-mailu dobite:
-seznam poklicev, za katere se zanimajo otroci, v kolikor opravljate poklic ali poznate
osebo, ki ga opravlja vas bom prosila, da ga vprašate, če bi lahko omogočila vašemu
otroku ali njegovemu vrstniku tehniški dan (sporočite po e-mailu),
-navodila za izvedbo, ki jih posredujete zainteresiranim podjetjem.
December, januar 2021:
- dogovor med osnovno šolo, zakonitim zastopnikom in družbo.

Obveznosti učencev:
-

v podjetje/ustanovo prinese zvezek, pisalo, osnutek za poročilo (dobi v šoli), malico, pijačo, denar v
primeru, da gre na malico z zaposlenimi (KONTROLA S STRANI STARŠEV),
- spoštljivo vedenje, saj je delo mentorja brezplačno,
- prepovedano je delo s stroji,
- primerna obutev, oprema glede na navodila podjetja/ustanove,
- prepovedano je zapuščanje podjetja,
- prepovedana je uporaba mobitela tudi v primeru, ko je učenec nekaj časa prost (spoštovanje do
dela drugih zaposlenih),
- prepovedan je odhod iz podjetja do prihoda staršev,
- osebna zahvala ob odhodu,
- tehniški dan zaključijo ob koncu delovnega dne,
obvezno shranijo navodila za tehniški dan- spremljanje in spoznavanje dela pri poklicih (podjetje,
naslov, mentor, tel. št. mentorja, začetek, predviden zaključek), saj ga bodo potrebovali pri pisanju
zahvale,
- napišejo poročilo na podlagi osnutka za poročilo o tehniškem dnevu,
- na razrednih urah kratko poročajo o tehniškem dnevu tudi ostalim sošolcem,
- lastnoročno napisana zahvala po tehniškem dnevu.

NAVODILA za starše:
-

-

-

se z otrokom pogovorijo o primernem obnašanju ter njegovih obveznostih na
tehniškem dnevu (igra vlog)!
1 dan prej pokličejo v podjetje/ustanovo zgolj informativno (da preverijo ali drži
začetek tehniškega dneva, kje v podjetju naj se otrok zglasi, preverijo predviden
zaključek),
v primeru bolezni, sporočijo otrokovo odsotnost mentorju,
otroka oddajo mentorju, v kolikor se zgodi, da je ravno odsoten, poveste, da ste
dogovorjeni za tehniški dan - spremljanje in spoznavanje dela pri poklicih za
vašega otroka preko šolske svetovalne delavke Saše Pesrl,
otroka pripeljete v podjetje/ustanovo ter ga pridete iskat ob dogovorjeni uri,
poskrbite, da otrok v 1. tednu napiše poročilo.

TEHNIŠKI DAN so lani omogočili:
Mehatronik:
Oblikovalec
- Obdelava kovin svetlobe:
Gorenjska
- Event lighting
Pesjak, PREVOZI,
d.o.o.,
- Tehnomat

Grafični
oblikovalec:
- DSPOT d.o.o.,
- Umetniško
ustvarjanje
Mitja Bokun s.p.

Strojnik:
- ALP d.o.o

Mizar:
HR specialist:
- Mizarstvo Stare - Styria Digital
trade d.o.o.
Markepiaces,
d.o.o

Arhitekt:
- PROTIM
RŽIŠČNIK
PERC
arhitekti in
inženirji
d.o.o.,

Računalniški
programer:
- NiceLabel/Eu
Plus d.o.o.,
- OŠ Predoslje
Kranj,
- Flexkeeping

Veterinar:
- Medicovet,
oskrba in
varstvo živali,
d.o.o.

Avtomehanik:
- AMZS Kranj

Igralec:
- Prešernovo
gledališče Kranj

Novinar:
- RTV
Slovenija

Gasilec:
- Gasilsko
reševalna
služba Kranj

Kozmetičarka:
- Kozmetični salon
SPA NATURA Kranj

Zobozdravnik:
- Implantološki
center d.o.o.
- Šolska zobna
ambulanta

Kemijski tehnik:
- Melamin d. d.
Kočevje

Farmacevt:
- Gorenjske
lekarne Kranj

Medicinski
zdravstvenik:
- Splošna
bolnišnica
Jesenice

Vzgojiteljica
predšolskih otrok:
- Vrtec pri OŠ
Predoslje Kranj

Fotograf:
- Foto Čebron,
Čebron Anton
s.p.

Učitelj športne
vzgoje:
- OŠ Predoslje
Kranj

Socialni
pedagog:
- Vzgojni
zavod Kranj
(Stanovanjska
skupina
Črnava)

