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Razred: Predlagane teme: 

 
 
 
 

7. 
razred   

 

1. Nastavitev mapic Moja karierna pot. 

2. Intervju - spoznavanje samega sebe (moji interesi, sposobnosti, učne navade, temperament) . 

3. Poklicev je veliko; spoznavam sebe. 

4. Razvrščanje poklicev. 

5. Shema opazovanja poklicev.  

6. Socialne igre; pantomima poklicev; poklicne karte. 

7. Drugo (ogledi podjetij, srednjih šol, sejmov, individualno svetovanje, predstavitev poklicev na oglasni deski…). 

 

 

 
 
 

8. 
razred 

 

1. Predstavim se - moja močna področja  (Pismo namišljenemu prijatelju).  

2. Moj prosti čas in Kaj rad delam.  

3. Poklici (medpredmetna povezava s TJN). 

4. Socialne igre; poklicne karte; pantomima poklicev. 

5. Predstavitev SŠ programov, srednjih šol, sistema izobraževanja. 

6. Predstavitev srednjih šol Pomurja (učenci in starši) – v okviru festivala IZUM. 

7. Tržnica poklicev. 

8. Drugo (ogledi podjetij, srednjih šol, sejmov, Dan odprtih vrat slov gospodarstva, individualno svetovanje, 

predstavitev poklicev na oglasni deski…). 

  

 



 
 
 
 
 
 

9. 
razred 

 

1. Poklicno kolo, Osebno kolo  (skupinsko delo). 

2.  Rokovnik za vpis v srednjo šolo. 

3.  Dejavniki izbire poklica. 

4. Predstavitev SŠ programov, srednjih šol, sistema izobraževanja. 

5. Obisk Kariernega središča in računalniški program KAM IN KAKO (naravoslovni dan). 

6. Seznanitev s spletnimi stranmi, ki so v pomoč pri poklicnem odločanju. 

7. Predstavitev srednjih šol Pomurja (učenci in starši) – v okviru festivala IZUM. 

8. Tržnica poklicev. 

9. e-VPP (izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti). 

10. Pred vstopom v srednjo šolo:  individualni razgovori s starši in učenci, priprave na informativni dan. 

11.  Izpolnjevanje prijav za vpis v srednje šole. 

12 . Drugo (sprotne informacije, ogledi podjetij, srednjih šol, sejmov, Dan odprtih vrat slov gospodarstva, 

individualno svetovanje, predstavitev poklicev na oglasni deski…).  

  

 

Ure karierne orientacije se izvajajo v okviru nadomeščanj, razrednih ur…  , zato lahko pride do manjših odstopanj glede izvedbe programa. 

Zgoraj navedene delavnice se izvajajo po priročniku POKLICNA ORIENTACIJA v 7. in 8. razredu (B.P.Arčon, N.S.Leban) ter Delovnem 

gradivu seminarja Kadrovske asistence (S. Klemenčič).      


