
  
PREGLED DELA KARIERNE ORIENTACIJE V 9. RAZREDU- 

ŠOLSKO LETO 2021/22 

Zap.št. Mesec izvajanja 

aktivnosti (predvidoma): 

Vrsta aktivnosti z učenci Vrsta aktivnosti s starši Druge aktivnosti 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September-oktober 2021 

2 uri v razredu 

Predstavitev dela karierne orientacije in seznanitev 

z rokovnikom za vpis v srednje šole za šolsko leto 

2022/23 

 

 

Predstavitev dela karierne orientacije 

Seznanitev z merili za izbiro kandidatov v 

primeru omejitve in seznanitev z 

rokovnikom za vpis v srednjo šolo 2022/23. 

 

 

Delo s programom: 

»Kam in kako« 

Predstavitev 

posameznih poklicev 

zunanjih izvajalcev 

 

Naravoslovni dan 

Načrtujem karierno 

pot-Karierni center za 

mlade – VšečKam in 

GREM; 04. 10. 2021 

 

Naravoslovni dan na 

SGTŠ Radenci; 27. 09. 

2021 

Seznanitev z merili za izbiro kandidatov v primeru 

omejitve 

Uvodna razmišljanja o načrtovanju karierne poti 

Sistem izobraževanja v Sloveniji-ponovitvena 

delavnica 

Seznanitev s srednješolskimi programi 

Predstavitev zanimivih izobraževalnih programov 

za nadaljnje šolanje in predstavitev uspešnih 

podjetij;  

13. 10. 2021 v virtualni obliki 

 

2. November 2021 

 

2 uri v razredu 

Ponovitev znanja o dejavnikih poklicnega izbora  Spoznavanje poklicev 

Predstavitev 

posameznih poklicev 

zunanjih izvajalcev-

upoštevanje želja 

učencev 

Virtualni karierni sejem-  

15. 11. 2021- 21. 11. 2021 

Virtualni karierni sejem-  

15. 11. 2021- 21. 11. 2021 

Spoznavanje poklicev 

Program: » Kam in 

kako« Elektronski vprašalnik o poklicni poti 

3. December 2021 

 

1 ura v razredu 

Interpretacija rezultatov MFBT in timski 

razgovori, december 2021-januar 2022 

 

Interpretacija rezultatov MFBT in timski 

razgovori, december 2021-januar 2022 

 

Spoznavanje poklicev 



4. Januar 2022 

 

1 ura v razredu 

Pregled razpisa za vpis v srednje šole za šolsko leto 

2022/23 

Seznanitev z razpisom za vpis v srednje šole 

2022/23 

  

Program: » Kam in 

kako« 

5. Februar 2022 

 

1 ura dela v razredu 

Evalvacija informativnih dni Pregled razpisa za vpis v srednje šole, 

predstavitev trga delovne sile, informacije 

pomembne pred prijavo na srednjo šolo-

roditeljski sestanek 

(v okviru orodja MS Teams) 

 

 

 

Prijava na srednje šole 

Morebitni prenosi prijav 

 

6. Marec, april 2022 

 

2 uri dela v razredu 

Končna odločitev-delavnica 

Preizkusi posebnih nadarjenosti, znanja oziroma 

sposobnosti 

Morebitni prenosi prijav 

7. 

Maj, junij 2022 

 

1 ura dela v razredu 

 

Seznanitev z omejitvijo vpisa 

Seznanitev z omejitvijo vpisa 

Pomoč pri urejanju štipendije 
Vpis v srednje šole 

Štipendije –seznanitev z vrstami štipendij in  razpisi 

Tekom šolskega leta bodo učenci in starši imeli možnost dobivati informacije o srednješolskem izobraževanju, posameznih programih itd. preko najrazličnejše 

literature, ki je na voljo v šoli, preko kariernega središča v Murski Soboti, preko svetovalcev Zavoda za zaposlovanje, preko spletnih strani, itd. 

V okviru zgoraj omenjenih ur bodo učenci imeli delavnice predvsem pri urah oddelčne skupnosti, kjer bodo lahko:  

- obnovili svoje znanje dejavnikov kariernega izbora,  

- skozi delavnice bodo spoznavali samega sebe, svoje interese,  lastnosti, sposobnosti, spoznavali lastne kompetence,… 

- spoznavali bodo lahko različne poklice. 

V mesecu novembru je načrtovan Virtualni karierni sejem, v okviru katerega bodo učenci lahko spoznali različne izobraževalne programe srednjih šol ter 

perspektivne in zanimive poklice po katerih povprašujejo slovenska in mednarodna podjetja. 

Poleg ur karierne orientacije bo za učence in starše organiziran tudi roditeljski sestanek in sicer v mesecu februarju 2022 - Predstavitev razpisa za vpis v srednje 

šole in predstavitev trga delovne sile. 

Predvidoma v mesecu januarju 2022 bodo izvedeni timski razgovori, kjer bomo skupaj s starši, učenci, razredniki in psihologinjo oblikovali karierno oziroma pot 

posameznika. 

S šolskim letom 2020/2021 smo na OŠ Kuzma ponovno uvedli tako imenovano e-MFBT testiranje (multifaktorska baterija testov), ki se je za vaše otroke izvedlo v 

mesecu juniju 2021. Testi so merili naslednje sposobnosti in sicer: hitrost  razumevanja besed, računsko sposobnost, prostorsko sposobnost, hitrost obdelave 

podatkov, koncentracijo in skupni rezultat. Na razpolago je tudi nova verzija elektronske oblike vprašalnika. Vprašalnik je namenjen ugotavljanju notranje 

motivacije učenca ter poklicni izbiri, izvajal pa se bo v devetem razredu in sicer v mesecu novembru. 

V pomoč pri izbiri poklicne poti bomo učence tudi seznanili z uporabo spletne aplikacije e-Svetovanje, ki ponuja vrsto informacij o poklicih in trgu dela ter 

pripomočke za samooceno in iskanje poklicnega cilja. 

Pripravila: Suzana FARIČ, soc. pedagoginja 



PREGLED DELA KARIERNE ORIENTACIJE V 8. RAZREDU- 

ŠOLSKO LETO 2021/22 

 

 

Zap.št. Mesec izvajanja aktivnosti Vrsta aktivnosti z učenci Vrsta aktivnosti s starši Druge aktivnosti 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

September- oktober 2021 

 

 

2 uri v razredu 

Predstavitev dela karierne 

orientacije  

Uvodna razmišljanja o izbiri 

karierne poti 

Seznanitev z dejavniki kariernega 

izbora 

Seznanitev z merili v primeru 

omejitve vpisa 

Predstavitev dela karierne orientacije 

 

Delo s programom: 

»Kam in kako« 

 

 

 

2. November-december 2021 

 

2 uri v razredu 

Dejavniki kariernega izbora 

 

 

 Predstavitev 

posameznih poklicev 

zunanjih izvajalcev-

upoštevanje želja 

učencev 

Obisk Kariernega 

središča-v kolikor bodo 

dopuščale 

epidemiološke razmere 

oziroma v e-obliki 

3. Januar –februar 2022 

 

2 uri v razredu 

Spoznavam poklicna področja in 

poklice 

Spoznavanje sebe-interesi, 

sposobnosti 

 Program: » Kam in 

kako« 



4. Marec, april 2022 

 

2 uri dela v razredu 

Seznanitev s srednješolskimi 

programi 

Sistem izobraževanja v Republiki 

Sloveniji-delavnica 

 

 

 Spoznavanje poklicev 

5. April, maj 2022  Predavanje na temo Načrtovanje kariere –v 

izvedbi zunanjega izvajalca 

 

Tekom šolskega leta bodo učenci in starši imeli možnost dobivati informacije o srednješolskem izobraževanju, posameznih programih 

itd. preko najrazličnejše literature, ki je na voljo v šoli, preko Kariernega središča Murska Sobota, preko svetovalcev Zavoda za 

zaposlovanje, preko spletnih strani, itd. 

 

V okviru zgoraj omenjenih ur bodo učenci imeli delavnice predvsem pri razrednih urah, kjer bodo lahko:  

- pridobili znanja o dejavnikih kariernega izbora,  

- skozi delavnice bodo spoznavali samega sebe, svoje interese, lastnosti, sposobnosti, spoznavali lastne kompetence,… 

- spoznavali bodo različne poklice, 

- se seznanili s srednješolskimi programi, sistemom izobraževanja v RS 

 

Poleg ur karierne orientacije bo organiziran obisk Kariernega središča v Murski Soboti, v kolikor bodo dopuščale epidemiološke 

razmere. Za starše pa bo v mesecu aprilu oziroma maju 2022 izveden roditeljski sestanek na temo Načrtovanje kariere. 

 

V mesecu maju 2022 bodo imeli možnost virtualnega načina spoznavanja poklicev v okviru dejavnosti Job Avatar v okviru Kariernega 

centra za mlade. 

 

S šolskim letom 2020/2021 smo na OŠ Kuzma ponovno uvedli tako imenovano e-MFBT testiranje (multifaktorska baterija testov), ki se 

bo za vaše otroke izvedlo v mesecu juniju 2022. Testi merijo naslednje sposobnosti in sicer: hitrost  razumevanja besed, računsko 

sposobnost, prostorsko sposobnost, hitrost obdelave podatkov, koncentracijo in skupni rezultat. 

V pomoč pri izbiri poklicne poti bomo učence tudi seznanili z uporabo spletne aplikacije e-Svetovanje, ki ponuja vrsto informacij o 

poklicih in trgu dela ter pripomočke za samooceno in iskanje poklicnega cilja. 
 

Kuzma, september 2021 

         Pripravila: SUZANA FARIČ, soc. pedagoginja 
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