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Šolsko leto 2018/19 
 
Datum: 15. 11. 2018 

 
 
 
 
Spoštovani starši učencev 8. in 9. razreda 
 

 
 
Aktualne informacije v zvezi s karierno orientacijo 
 
 
Poklicna odločitev na prehodu iz osnovne v srednjo šolo ni lahka naloga in pomeni veliko 
prelomnico v mladostnikovem življenju. Odločitev za izbiro nadaljnjega izobraževanja od 
učencev zahteva dobro poznavanje sebe (osebnostne lastnosti, interesi, sposobnosti), 
izobraževalnega sistema in specifičnih poklicev. V procesu odločanja je pomembno, da otroci 
prejmejo čim več raznolikih informacij, pomoči in podpore.  
 
Z učenci 8. in 9. razreda smo v letošnjem šolskem letu že namenili poudarek karierni orientaciji, 
in sicer v okviru ur oddelčnih skupnosti in dnevov dejavnosti. Do konca šolskega leta imamo 
načrtovanih še veliko aktivnosti. 
 
V mesecu novembru bodo izven šole potekali dogodki na temo karierne orientacije, zato vas 
želimo pravočasno obvestiti o aktualnem dogajanju, da boste lažje načrtovali aktivnosti, 
povezane z izbiro ustreznega poklica oz. srednje šole. 
 

 V sredo, 21. 11. 2018, bo v trgovskem centru Maximus v Murski Soboti potekal dogodek 
»Karierni potenciali Pomurja«, na katerem želijo pomurskim osnovnošolcem približati 
informacijo o potrebah gospodarstva ter o vpisnih možnostih v pomurske srednje šole. 
Od 15.15 do 16.00 bodo s strani Pomurske gospodarske zbornice predstavljene 
kadrovske potrebe z vidika podjetij in njihovih vodij, prav tako bo predstavljena Regijska 
štipendijska shema PORA Gornja Radgona. Od 16.00 do 18.45 bo potekala poklicna 
tržnica, na kateri se bodo predstavile vse srednje šole iz pomurske regije. Podrobnejše 
informacije o dogodku so na voljo na spletni strani:  
http://www.pgz.si/upload/File/2018_/right_profession_2_vabilo_na_okroglo_mizo_kadr
ovske_potrebe_regije_21-11-2018.pdf 
 
 

 V četrtek, 29. 11. 2018, ob 16.30 bodo slovenska podjetja odprla svoja vrata za učence, 
dijake in njihove starše. Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva je enkratni 
vseslovenski enodnevni dogodek, ko slovenska podjetja odprejo svoja vrata in 
obiskovalcem predstavijo delovne procese, naravo in pogoje dela v realnem okolju. V 
praksi boste lahko spoznali delodajalce, poklice in ljudi, ki te poklice že opravljajo. 
Dogodek je organiziran v popoldanskem času z namenom, da se obiskov podjetij 
udeležijo tudi starši oz. zakoniti zastopniki otroka. Vključenih je 133 podjetij, v Pomurju 
lahko izberete obisk naslednjih podjetij: Medicop d.o.o., Panvita d.d., Segrap d.o.o., 
Reflex Gornja Radgona d.o.o., Radenska d.o.o., XAL svetila, proizvodnja d.o.o., Arcont 
d.d., Terme Banovci, Terme Lendava, Zdravilišče Radenci, Terme 3000, Cleangrad 
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d.o.o., Varis Lendava d.d., Panvita, mesna industrija Radgona d.d. Več informacij o 
projektu in opis podjetij najdete na spletni strani www.odkrijsvojtalent.si. Na dogodek se 
je potrebno predhodno prijaviti. Starši oz. zakoniti zastopniki in otroci lahko prijavo 
oddate preko navedene spletne strani, lahko pa svojo udeležbo sporočite psihologinji 
šole. 
 

 Srednje šole organizirajo delavnice za mlade. Obvestila psihologinja šole sproti izobeša 
na oglasni deski »Poklicna orientacija« pred kabinetom K3. V mesecu novembru bodo 
organizirane naslednje delavnice: 
- v četrtek, 22. 11. 2018, vabi Prva gimnazija Maribor učence 8. in 9. razredov na 
tradicionalne Klasične dneve, kjer bodo učenci imeli možnost ustvarjati v petih različnih 
delavnicah. Delavnice se pričnejo ob 13.15 in bodo trajale 2 šolski uri. Organizacijo in 
prevoz otroka prevzamejo starši učenca oz. zakoniti zastopniki. Prijave ureja 
psihologinja šole. 
- v sredo, 28. 11. 2018, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer organizira delavnice 
»Znanje za mlade«. Delavnice so namenjene učencem 8. in 9. razreda in potekajo od 
8.00 do 13.00. Učenci, ki se nameravajo delavnic udeležiti so tisti dan opravičeni od 
pouka. Organizacijo in prevoz otroka prevzamejo starši učenca oz. zakoniti zastopniki. 
Prijave ureja psihologinja šole. 

       
                
 
Pripravila:          Ravnatelj šole: 
Nika Forjanič Huber         Dejan Kokol 
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