OSNOVNA ŠOLA
BOŽIDARJA JAKCA
( INTERNO GRADIVO )

PRI NAČRTOVANJU POKLICNE POTI
POTREBUJEJO MLADI POMOČ!
STARŠI ste prvi, ki boste stali otroku ob strani,
ko si bo izbiral svojo poklicno pot.
Morda ne bo odveč nekaj NASVETOV:


KARIERNA ORIENTACIJA
( šol. leto 2018/19 )









Opazujte, kako otrok preživlja »delovni
dan«, da boste razumeli njegova
zanimanja, sposobnosti in potrebe,
Z otrokom se pogovarjajte, kateri šolski
predmeti ga veselijo, kako uspešen je pri
njih,
Skupaj z otrokom pretehtajte, kako je z
njegovo voljo za učenje; ali je ta v skladu z
zahtevnostjo določene srednje šole?
Pomagajte otroku pri spoznavanju
poklicev in sveta dela na sploh. Ali pozna
vaše delo in vašo poklicno pot, poklice
sorodnikov, znancev?
Analizirajte otrokove želje za nadaljevanje
šolanja in skušajte najti vzroke zanje. Ali
so otrokove želje ta trenutek tudi
uresničljive?So morda posledica njegovega
trenutnega razpoloženja?
Spodbujajte otroka k samostojnemu in
odgovornemu odločanju. Pomagajte mu
preveriti vse »za« in »proti« določeni
izbiri.
To je spretnost, ki jo bo potreboval tudi
kasneje v življenju.

Pomagali vam bomo tudi na ŠOLI.
Program poklicne orientacije, ki ga izvajamo v
šoli v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje,
zajema številne dejavnosti za učence in starše:
spoznavanje otrokovih interesov, sposobnosti in
drugih lastnosti, informiranje o šolah, poklicih,
štipendijah, svetovanje pri izbiri poklicne poti,
izvedba vpisa v srednje šole.
DEJAVNOSTI ZA STARŠE
Predstavitev programa poklicne orientacije na
1. roditeljskem sestanku (oktober)
Predstavitev rokovnika ( november )
Dnevi odprtih vrat, ki jih za starše pripravljajo
srednje šole v Ljubljani
Informativni dnevi na srednjih šolah
( 15. in 16. 2. 2019 )
Individualni svetovalni razgovori s šolsko
svetovalno delavko Karmen Vergolin
( tel. št. 52 06 653 )
Razgovori pri poklicni svetovalki, psih. Željki
Toličič Drobež, ZRSZ, Ljubljana, Parmova 32

DEJAVNOSTI ZA UČENCE
Naravoslovni dan » Moja poklicna pot «
4.10. ( 9.a ), 18.10. 2018 ( 9.b )
Ponovitev dejavnikov izbire poklicne poti
Vprašalniki poklicnih interesov
Obisk Kariernega središča - delo z
računalniškim programom »Kam in kako«
Predstavitev srednjih šol
Informiranje o sistemu šolanja, merilih za vpis,
zahtevnostjo srednjih šol, predmetniki, ipd
Izpolnjevanje vprašalnika o poklicni poti
Individualni razgovori z učenci
Informativni dan za učence na srednjih šolah

Pri šolski svetovalni delavki si učenci lahko
izposodijo publikacije posameznih srednjih
šol in opise poklicev. Nekaj koristnih
spletnih naslovov:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport:
http://www.mizs.gov.si//
(razpis za vpis v srednje šole, podatki o
številu prijav,omejitve vpisa, srednješolski
izobraževalni programi, poklicni kažipot)
Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti:
http://www.mddsz.gov.si/
( državne štipendije )

Aktivno sodelovanje UČENCEV, STARŠEV in
ŠOLE bo gotovo pripomoglo k temu, da bo tako
pomembna odločitev, kot je izbira poklicne in
izobraževalne poti, dobro premišljena in pravilna.

Zavod R Slovenije za zaposlovanje:
http://www.ess.gov.si/
(poklicno svetovanje, zaposlovanje)
https://www.kaminkako.si/kudos#/

Izpeljava postopka prijavljanja za vpis v
srednje šole, posredovanje gradiv učencem

( vprašalnik o poklicnih interesih,
reg. št. newsjoin4764 )

Pomoč učencem pri morebitnih preusmeritvah

Javni sklad RS za razvoj kadrov in
štipendije:
http://www.sklad-kadri.si/
( štipendije za nadarjene )
Državni izpitni center (RIC)
http://www.ric.si/
( NPZ - informacije za učence in starše )
Center RS za poklicno izobraževanje:
www.cpi.si, www.mojaizbira.si
( pomoč pri karierni orientaciji )

Za starše in učence 9. razreda pripravila K. Vergolin, oktober 2018

