TEHNIČNI DAN 8. RAZRED, 2.6.2020
Cilj :
- Iskanje povezav med posameznikovimi lastnostmi ter poklici;
- Razvijanje spretnosti za raziskovanje možnosti usposabljanja,
izobraževanja in zaposlitev;
- Spoznavanje programov srednješolskega izobraževanja;
- Spoznavanje poklicev;

UVOD K RAZMIŠLJANJU O POKLICNIH ODLOČITVAH
V življenju se nenehno odločamo. Odločitev glede nadaljnjega šolanja in
posredno poklica je zagotovo med pomembnejšimi v življenju.
Zanjo si je treba vzeti čas ter o njej premišljevati.
V okolju nas nevede neprestano obkrožajo informacije, ki nas učijo za
prihodnost, tudi profesionalno, poklicno. V družini se učiš skupnega
življenja, domačih opravil in odnosa do dela. Starše in druge člane
družine opazuješ pri njihovem delu in se po njih zgleduješ. Spoznavaš
odnos staršev do dela, njihov poklic, počutje in učenje ter si soočen z
izzivi in težavami, ki spremljajo tvoj vsakdan. Ko greš v knjižnico,
na pošto, v trgovino, banko, na bencinsko črpalko in drugam,
spoznavaš poklice, ki jih opravljajo zaposleni v tvojem okolju.
Za tvoje nadaljnje izobraževanje je pomembno tudi, kakšen je tvoj odnos
do znanja, šole in učenja. Tvoj učni uspeh je odvisen od tega, kako
dobro se znaš učiti, koliko truda vlagaš v učenje ter kako dobro
znaš premagovati težave in neuspehe. Za napredovanje iz razreda
v razred in z ene stopnje šolanja na drugo pa so pomembni tudi
tvoji rezultati, ocene.

Spretnosti in sposobnosti ter poklicne interese razvijaš tudi v prostem
času, zato ni vseeno, kako ga preživljaš. Interesne dejavnosti, krožki in
tečaji so možnosti, da spoznaš in razvijaš svoje interese ter jih uresničuješ.
Koristno je veliko brati, se igrati in družiti s prijatelji. Včasih prav iz
nekdanjega hobija zraste poklicna odločitev. Poznaš mogoče koga, ki je
svoj hobi spremenil v poklic?
Danes boš razmišljal-a o svojih lastnostih, interesih, spretnostih ter
sposobnostih in delovnih navadah. Ljudje se po teh značilnostih zelo
razlikujemo med seboj. Prav tako se medsebojno razlikujejo poklici.
Ker v službi preživimo kar polovico aktivnega dneva, je pomembno,
da najdemo poklic, v katerem bomo lahko kar najbolje uresničili
svoje osebnostne karakteristike. Zato boš danes razmišljal-a tudi o
svoji prihodnosti – nadaljnji izobraževalni poti in o poklicih.

NAVODILA ZA DELO
VAJA 1: MOJI INTERESI
Naštej 3 svoje interese (pomisli na krožek, interesno dejavnost, ki jo
obiskuješ). Spomni se kako dolgo že gojiš te interese in kako si
napredoval na tem področju. Katere sposobnosti in veščine si razvijal, kaj
si se naučil? Kako ti lahko te spretnosti in znanja koristijo pri opravljanju
poklica? Se mogoče spomniš poklica, ki je na kakršen koli način lahko
povezan s tvojim interesom?
Odgovore vnašaj v TABELO 1, ki jo najdeš v priponki.

VAJA 2: IZOBRAZBA
Za opravljanje poklica ni dovolj le interes. Večina poklicev zahteva tudi
določeno izobrazbo. S pomočjo spletnega iskalnika:
https://dijaski.net/srednje-sole/srednje-sole-v-sloveniji
poišči srednjo šolo v bližnjem kraju (namig: slovenjgraške in ravenske
šole najdeš pod regijo KOROŠKA, velenjske in celjske pod regijo
SAVINJSKA, mariborske pod regijo PODRAVSKA, ljubljanske pa pod
OSREDNJO SALOVENIJO).
Ko izbereš šolo, naštej vse izobraževalne programe, ki jih izvaja. Poišči
tudi spletne strani šole in si jih preglej.

Odgovore vnašaj v TABELO 2, ki je v priponki.

VAJA 3: KAM IN KAKO
Splošne informacije:
Program Kam in kako ponuja informacije, ki jih nujno potrebujemo za
pomembne odločitve o prihodnjem poklicu: katere izobraževanja in
usposabljanja moramo izbrati, da dosežemo svoj karierni cilj. Na podlagi
vaših interesov vam Kam in kako pomaga izbrati primeren poklic. Prav
tako lahko preverite, kateri izobraževalni programi vas pripeljejo do
želenega poklica.

Navodila za delo:
Na povezavi https://www.kaminkako.si/kudos#/ se registriraj za uporabo
aplikacije KAM IN KAKO. Za registracijo potrebuješ REGISTRACIJSKO
KODO: manyhelp7364. Po registraciji se prijaviš in ustvariš svoj profil
(uporabniško ime in geslo si shrani za prihodnjo uporabo).

Ob vstopu ti aplikacija ponudi različne opise del. Odgovori KAKO TI JE
(posamezen opis, naloga) VŠEČ. Pri tem bodi iskren in ne hiti, saj bo
porgram na podlagi tvojih odgovorov pripravil predlog 'tvojih' poklicev.
Ko odgovoriš na vse predloge klikni na PREDLAGANI POLICI. Dobil boš
izpis poklicev, ki se najbolj ujemajo s tvojimi odgovori, torej tvojimi
interesi.
Svojemu profilu dodaj vse poklice, ki so ti resnično zanimivi. Izberi jih
najmanj 5. (Izbereš jih s klikom desno od poklica.)
Zvezdice (ob poklicu) ti pokažejo kako dobro so tvoji interesi povezani s
tem poklicem.
S klikom na puščico dobiš opis posameznega poklica. Preberi si ga.

Preberi tudi kako pridobiš ustrezno izobrazbo za opravljanje poklica in
kje se lahko zaposliš.
Izberi enega od poklicev, tistega, ki ti je najbolj všeč, in razmisli, kako
lahko prideš do tega poklica. Korake vnesi v AKCIJSKI NAČRT (klikneš
gumb AKCIJSKI NAČRT).
Vse informacije tudi shrani (klikni VEČ O POKLICU in shrani pdf
dokument).

Nato razišči ŠE PODROČJA DELA in označi tista, ki so ti všeč.
Preberi si tudi VRSTE DELA.

Z izbirami, ki si jih opravil-a do sedaj si gradil-a svojo KARIERNO POT, ki
si jo lahko še enkrat pregledaš s klikom na istoimenski gumb.

Za konec mi na email: mojca.verhovnik@guest.arnes.si pošlji:
Izpolnjeni TABELI 1 in 2
Kopije izpisov 5-ih poklicev
Karierno pot
Akcijski načrt

Če imaš pri delu težave me pokliči na 02 88 56 617 ali piši na email:
mojca.verhovnik@guest.arnes.si

Želim ti veliko uspeha.

