
PROGRAM POKLICNE ORIENTACIJE  
 
 
 
Ciljna skupina: program poklicne orientacije na OŠ III Murska Sobota se izvaja za 
učence od 7. do 9. razreda. 
 
Program zajema naslednje sklope:  
Sodelovalno delo z učenci: 
- Izvedba delavnic za učence 
- Zbiranje podatkov o učencih za namen poklicnega svetovanja; 
- Individualno in poklicno svetovanje 
 
Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji in drugimi strokovnimi delavci 
- Sodelovanje z učitelji pri izvedbi ur poklicne vzgoje (v okviru nadomeščanj, ur 
oddelčne skupnosti oz. pri predmetu DKE); 
- Sodelovanje pri timskih sestankih o nadaljnji izobraževalni oz. poklicni poti 
učencev. 
 
Svetovalno in posvetovalno delo s starši 
- Individualni razgovori; 
- Predstavitev možnosti štipendiranja; 
- Seznanitev z rokovnikom za vpis; 
 
Sodelovanje z vodstvom 
- Sodelovanje z vodstvom šole pri načrtovanju  
in organizaciji aktivnosti poklicne orientacije; 
 
Sodelovanje in koordinacija dela z zunanjimi institucijami 
- Sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje in Kariernim središčem; 
- Povezovanje s Srednjimi šolami; 
- Sodelovanje s podjetji in drugimi organizacijami. 



NAČRT POKLICNE ORIENTACIJE  
 

7. razred 
 

 
1. 

- predstavitev mapic za poklicno orientacijo 
- kaj si želim od ur poklicne orientacije? 
- kaj vpliva na izbor poklica? 
- kaj so kompetence? 
- vprašalnik in ocena lastnih kompetenc 

 
2.  

- pantomima poklicev 
- vprašalnik poklicnih interesov 
- intervju sošolca 

 
3.  

- predstavitev iskanih in neiskanih poklicev  
- delovni list "kje najdem informacije o prostih delovnih mestih" 
- pregled spletnih strani zavoda za zaposlovanje, mojaizbira.si,… 
- domača naloga: poiskati zanimiv oglas prostega delovnega mesta 

 
 
Drugo: 

- sodelovanje v projektih ali delavnicah zunanjih izvajalcev 
- dodatne delavnice glede na potrebe in interese 
- filmi v katerih so predstavljeni poklici  
- individualno svetovanje glede na potrebe in interese 



8. razred 
 
 
1. 

- igra poklicev 
- delo v skupinah - Kateri poklic ti pristaja? 

 
2.  

- izpolnjevanje spletnih vprašalnikov na strani  
Zavoda za zaposlovanje 
 

3.  
- predstavitev srednješolskih programov 

 
4. 

- skupna delavnica za starše in učence 
 
 
Drugo: 

- sodelovanje projektih ali delavnicah zunanjih izvajalcev 
- dodatne delavnice glede na potrebe in interese 
- filmi v katerih so predstavljeni poklici  
- individualno svetovanje glede na potrebe in interese 

 
 

 



9. razred 
 
 

1. 
- pregled mapic in dosedanjega dela 
- delanje povzetkov iz mapice 
- kaj bi bil v tem trenutku najraje po poklicu? 
- žreb poklicev za delanje plakata 

 
2. 

- predstavitev plakatov 
- razstava plakatov 

 
3. 

- roditeljski sestanek - rokovnik, štipendije, ... 
 
4. 

- izpolnjevanje vprašalnika o poklicni poti 
 
5. 

- individualni razgovori ŠSS, razredniki, učenci in njihovi starši 
 
6. 

- predstavitev razpisa za vpis v srednje šole 
 
7. 

- pomoč pri izpolnjevanju prijavnic za vpis 
 
 
Drugo: 

- sodelovanje v projektih ali delavnicah zunanjih izvajalcev 
- dodatne delavnice glede na potrebe in interese 
- filmi v katerih so predstavljeni poklici  
- individualno svetovanje glede na potrebe in interese 

 
 

 


