POKLICNO USMERJANJE- KARIERNA ORIENTACIJA

Ena izmed pomembnih nalog svetovalne službe je pomoč otroku pri izbiri in
načrtovanju izobraževalno-poklicne poti. Karierna orientacija je proces, ki
zajema:
•
•
•
•

poklicno vzgojo, izvajajo jo učitelji in vzgojitelji skozi vsa leta otrokovega
šolanja,
poklicno informiranje,
diagnosticiranje,
poklicno svetovanje,

8. razred
S poklicno orientacijo začnem v 8. razredu meseca januarja. Temeljito raziščemo
interese, sposobnosti, temperament in učne ter delovne navade. Spoznavamo
orodja za predstavitev poklicev in srednjih šol, vsaka tri leta obiščemo sejem poklicev
Informativa v Ljubljani, na šolo povabimo predstavnike srednjih šol in vsako leto eno
šolo v okviru tehniškega dne tudi obiščemo. Z vsakim učencem opravim individualni
razgovor meseca junija, da preverimo kje smo na poti oblikovanja poklicne namere.
Predavanje za starše: DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA OTROKOVO POKLICNO
ODLOČITEV, INTERESI, SPOSOBNOSTI, UČNE NAVADE IN POKLICNA
ODLOČITEV, PREDSTAVITEV MREŽE SREDNJIH ŠOL
Zanimive povezave:
http://www.mojaizbira.si/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_t
er_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako

9. razred
-

spletni vprašalnik o poklicni poti (izvede se v mesecu oktobru ali novembru):
namenjen je ugotavljanju notranje motivacije učenca, njegovih interesov in je
podlaga za individualno svetovanje učencu;

-

predstavitev srednjih šol in njihovih programov, rokovnika ter novosti na področju
štipendij učencem in staršem;

-

timski sestanki (v mesecu decembru ali januarju): pogovor o namerah zapisanih v
anketnem vprašalnik - tim sestavljata šolska pedagoginja in razrednik;

-

individualno svetovanje (v mesecu decembru ali januarju): na razgovoru so
prisotni starši, učenec in šolska pedagoginja;

-

predstavitev razpisa za vpis v srednje šole učencem in staršem;

-

izpolnjevanje prijavnic za vpis v srednje šole skupaj z učenci.

Skozi celo šolsko leto imajo učenci možnost individualnih razgovorov pri šolski
pedagoginji, rešujejo pa lahko tudi računalniški program Kam in kako. Poleg tega se
skozi celotno šolsko leto urejajo tudi oglasna deska, šolska spletna stran
Predavanje za starše - PREDSTAVITEV MREŽE ŠOL, MOŽNOSTI
NADALJNJEGA
ŠOLANJA, PREDSTAVITEV ROKOVNIKA ZA VPIS, BIVANJE V DIJAŠKEM
DOMU, ŠTIPENDIJE..
Zanimiva povezava:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_t
er_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/
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