
 

KAKO LAHKO POMAGAM OTROKU PRI IZBIRI SREDNJE ŠOLE 

 
• Z otrokom se pogovarjajte o svojem poklicu in delu. Povejte, kaj delate, kako ste se 

šolali za vaš poklic, opišite prednosti in slabosti. 
 

• Pokažite mu svoje delovno mesto in mu omogočite, da vas spremlja ob delu. 
 
• Otroku omogočite obisk različnih podjetji in delovnih okolji, da bolje spozna različne 

poklice. 
 
• Otroku omogočite, da pridobiva delovne izkušnje. Naj opravlja raznovrstna domača 

dela, ki jih zmore. 
 
• Sprašujte ga, kaj ga pri nekem delu zanima, kaj si želi delati, česa ne mara početi. 
 
• Ne presojajte poklicev po plači, družbenem priznanju ali trenutni zaposljivosti. 
 
• Z otrokom se pogovarjajte o veščinah in kompetencah potrebnih za različne poklice. 
 
• Bodite pazljivi na to, da v otroku spodbujate njegove interese in talente in ne vaših 

lastnih. 
 
• Z otrokom sodelujte pri odločitvi, kam naj gre po končani osnovni šoli, vendar se ne 

odločite namesto njega. 
 

• Poiščite informacije o različnih srednjih šolah in trgu dela. Peljite otroka na ogled 
Karierno središče Zavoda RS za zaposlovanje, kjer vam lahko ponudijo dodatne 
informacije glede izobraževanja. 

 
• Pri izbiranju srednje šole se posvetujte s svetovalci, saj vam lahko ponudijo dodatne 

informacije glede vpisa. 
 
• Čeprav šole izvajajo iste programe, se med seboj razlikujejo po kvaliteti 

izobraževanja. Izkoristite informativne dneve in dneve odprtih vrat za obisk čim 
večjega števila različnih šol. 

 
• Preverite, ali izbrana šola ponuja izvajanje petega predmeta na maturi. 
 
• Sodelujte z učitelji in svetovalnimi delavci. 

 
• Pogovarjajte se z otrokom o učnem uspehu in drugih, tudi izven šolskih dosežkov, v 

luči njegovega nadaljnjega šolanja. 
 

• Različni programi imajo različne vpisne pogoje. Preverite, da jih otrok izpolnjuje. 
 



• Programi se razlikujejo po času trajanja kot tudi po možnosti nadaljevanja študija. 
Preverite, ali dokončanje programa omogoča prehod v višjo oziroma visoko šolo. 

 

• Pogovorite se z otrokom, če mu ta karierna pot ustreza. 
 
• Šole ponujajo prehode med različnimi programi, zato je tudi med šolanjem možno 

spreminjati program. 
 


