Otroški parlament: Moja poklicna prihodnost
Razmeram primerno se je tudi otroški parlament preselil na spletno platformo. Svoje
moči smo združili mladi parlamentarci OŠ Žiri in OŠ Poljane. Učenci so si ogledali
intervjuje z osebami, ki opravljajo različne poklice in prisluhnili njihovim razlagam in
nasvetom. Predstavljeni poklici so bili motivacija, da so učenci zapisali svoja stališča,
mnenja in razmišljanja o tem, kakšen poklic bi želeli opravljati, katere lastnosti bi jim pri
tem pomagale, katere informacije bi si želeli, kaj jih skrbi…
Učenci so se odzvali z zanimivimi razmišljanji, nekaj je objavljenih spodaj. Svoja mnenja
pa so lahko delili tudi na spletni platformi:
https://opin.me/sl/orgs/slovenian-association-friends-youth/
Mladim parlamentarcem OŠ Poljane in OŠ Žiri se zahvaljujemo za njihova zrela
razmišljanja.

M. B., 8. r
OŠ Poljane

“Glede na to, kako se odločiti za poklic, imaš že sam neke želje. Pri tem ti
pomagajo na prvem mestu družina. Najbolje je, da se o šoli na katero želiš iti, že
prej pozanimaš. Vprašaš lahko tudi znanca, ki hodi, ali je hodil, na to šolo in kakšen
se mu zdi ta poklic. Seveda ti pri tem pomagajo tudi informativni dnevi. ”

S. T., 6. r
OŠ Žiri

V šoli na razredni uri smo se pogovarjali v poklicni prihodnosti in smo ugotovili, da
so bili včasih zelo bolj razviti obrtniški poklici (keramičarji, dimnikarji, pleskarji,
šivilije, peki...) v današnjih časih pa so bolj popularni računalniški poklici
(informatiki, programerji...)

A. L., 9. r
OŠ Poljane

“Za poklic, ki ga bom opravljala, se bom odločila glede na to, kaj me zanima in v
čem sem dobra. Trenutno še nisem popolnoma prepričana, kaj bi rada počela v
življenju. Ko sem se odločala za srednjo šolo so mi prav prišle vse informacije, ki
sem jih dobila (od staršev, brata, učiteljev, sorodnikov,...) prav tako sem šla na
informativni dan in izvedela veliko informacij od dijakov. Tudi pri izbiri poklica mi
bodo takšne informacije prišle prav, skrbi pa me, da bom izbrala napačen poklic ki
me nebo veselil, da ga nebom dobro opravljala,... Mislim, da je izbira poklica zelo
pomembna stvar, saj nas bo ta poklic spremljav skozi vse življenje.”

B. P., 9.r
OŠ ŽIRI

v 9.a razredu smo se kar veliko pogovarjali o poklicni prihodnosti. Prišli smo do
zaključka, da bo v prihodnosti večja potreba po računalničarjih in programerjih.
Dela ne bo manjkalo vodovodarjem, polagalcem ploščic, mizarjem, raznim
orodjarjem, okoljevarstvenikom. Nekateri poklici bodo verjetno počasi izginjali,
nekateri bodo ostali večno (npr. zdravniki, pogrebne službe, frizerji...), spet drugi
bodo nastali na novo. V prihodnosti poklicev ne bo manjkalo. Do izraza pa bodo
morale priti določene vrline (inovativnost, iznajdljivost, delavnost).

I. P., 6. r
OŠ Poljane

“Jaz se za poklic odločam: - z različnimi knjigami v katerih se pojavijo različni
poklici, - ko se pogovarjam s starejšimi, - ko vidim kaj znam in kaj mi gre slabše, ko razmišljam kaj imam rada.”

N. P., 6.r
OŠ Žiri

Izbrati poklic je zahtevno. Skozi otroštvo se želje neštetokrat spremenijo. Od
veterinarke do mehanika, pa spet od pevke do strojnika ... Vendar to ni mala
malica. Izbrati poklic, ki ga boš opravljal do konca življenja in te bo osrečeval ...?
Izbira je ogromna, sama sem se pri izbiri poklica, ki si ga trenutno želim opravljati
ozirala na to, da bo ta poklic pomagal reševati življenja. Obenem pa me tudi zelo
skrbi, kaj če bom kasneje ugotovila, da to delo ni zame, da me ne osrečuje? Kaj
storim potem? Pa boste rekli:'' Pač, stisni zobe in potrpi.'' To pa ni tako enostavno,
saj za sabo potegne več posledic, npr. človek, ki v delu ne uživa, ga posledično tudi
slabše opravlja. Če pa pustim dvome ob strani, se vprašam:''Kaj sploh so moja
pričakovanja o delu?'' Tudi na slednje vprašanje težko odgovorim, saj se
pričakovanja vedno razlikujejo od resnice. Vseeno pa si želim, da bi na svojem
delovnem mestu bila slišana ter, da bi me ljudje s katerimi bi delala spoštovali. Tu
pa nastopi še izobrazba, ki jo bom potrebovala, da bi prišla do željenega poklica.
Za delo zdravnice moram najprej doseči dovolj visoko število točk pri maturi, da
lahko odidem na medicinsko fakulteto. Sam dodiplomski univerzitetni študij
medicine traja 6 let. Poleg tega pa bi morala opraviti še 2 leti pripravništva in
strokovni izpit. S tem bi lahko pričela delati v splošni ambulanti. Če bi želela doseči
več, bi se morala odločiti za eno izmed specializacij, ki traja nekje od 3 do 6 let. V
primeru, da bi vse to opravila, bi se lahko zaposlila v bolnišnici ali ambulanti. Za ta
poklic sem se odločila na podlagi mojih trenutnih želja oz. stvari, ki jih želim v
življenju doseči. Zelo so mi pomagali različni opisi poklicev in dokumentarne
oddaje. Ni rečeno, da se bom za ta poklic na koncu res odločila, saj kot že prej
omenjeno se želje in ambicije spreminjajo skozi leta odraščanja. K dokončni
odločitvi bodo zagotovo doprinesle izkušnje ter želje.

B. Š., 7. r
OŠ Poljane

“Za poklic se odločim sam, za tisto kar me veseli, kar bi rad opravljal. Skrbi me da
ne bom izbral dobrega poklica in da bom odnehal.”

L. F. 7.r
OŠ Poljane

Jaz bi se za svoj poklic odločila na podlagi tega, v čem sem dobra/ kaj
znam/ kaj me zanima. Pri izbiri poklica bi se rada obrnila na svoje starše, da bi mi
tudi oni pomagali pri izbiri, mi povedali kaj je najboljše zame. Veliko je poklicev, ki
bi jih želela opravljati, zato me včasih skrbi, da se ne bom mogla odločiti, oz. ne
bom mogla izbrati. Mislim, da moram še malo počakati, da bom zares videla v
kateri stvari najbolj uživam, nato pa se bom na podlagi tega odločila.”

