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Berufe und Arbeitswelt
Poklici in poklicno življenje

27

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Hörverstehen
DE Schülerinnen und Schüler können ...

mündlich erklärte Tätigkeiten verstehen und
mündlich oder schriftlich wiedergeben

in deutscher oder slowenischer Sprache gehörte
Informationen über Berufe und Arbeitswelt nutzen
und in der jeweils anderen Sprache wiedergeben

Ber
uf

eu
A
nd

einfache Informationen über Berufe (z. B.
Tätigkeiten, Arbeitsplatz, Arbeitsmittel)
verstehen und sie für mündliche oder
schriftliche Aufgaben nutzen

eine gehörte Arbeitsanwei
sung verstehen und mündlich
oder schriftlich wiedergeben

rb e i t

swelt

ANSPRUCHSVOLL

aus gehörten Texten
(z. B. Vorträgen,
Gesprächen, Medien)
Berufsbezeichnungen
und Berufsgruppen
erkennen

Berichten der
Mitschülerinnen und
Mitschüler über
Berufe folgen und
sich die wichtigsten
Informationen
notieren

mündliche Informatio
nen über die Arbeits
welt (z. B. Gehalt,
Arbeitszeit, Urlaub,
Arbeitsbedingungen,
Möglichkeiten der
Weiterbildung und der
Aufstiegschancen im
Betrieb) verstehen und
wiedergeben

LEICHT
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Slušno razumevanje
SL Učenke in učenci …

razumejo ustna navodila za dejavnosti
in jih podajajo v ustni ali pisni obliki

koristijo informacije o poklicih in pok
licnem življenju, ki so jih slišale/slišali v
nemškem ali slovenskem jeziku ter jih
znajo posredovati v drugem jeziku

in

cn o
k li
življenje

ZAHTEVNO

prepoznavajo v slušnih
besedilih (npr. predavan
jih, pogovorih, medijih)
poimenovanje poklicev

Pokli
ci

po

razumejo osnovne informacije o
poklicih (npr. dejavnostih, delovnem
mestu, delovnih sredstvih) in jih
koristijo za ustne in/ali pisne naloge

razumejo ustna delovna
navodila in posredujejo
informacije ustno ali pisno

sledijo poročilom
svojih sošolk in
sošolcev o poklicih
in si beležijo najvažnej
še informacije

razumejo ustne infor
macije o poklicnem
življenju (npr. o plači,
delovnem času, do
pustu, delovnih pogo
jih, možnostih nadalj
nega izobraževanja
in o poklicnem napre
dovanju v podjetju) in
jih znajo posredovati

LAHKO
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Sprechen
DE Schülerinnen und Schüler können ...

Arbeitsschritte beschreiben
Fähigkeiten, Talente erkennen und beschreiben

Informationen über arbeitsrechtliche Bestimmungen (z.
B. Gehalt, Arbeitszeit, Urlaub, Arbeitsbedingungen, Mög
lichkeiten der Aus- und Weiterbildung) einholen
und darüber diskutieren

Ber
uf

eu
A
nd

über die regionale Berufswelt
Informationen einholen und diese
den Mitschülerinnen und Mitschülern
präsentieren

Veränderungen in der Arbeitswelt
(z. B. bedingt durch den technischen
Fortschritt) darstellen

rb e i t

swelt

ANSPRUCHSVOLL

die Berufe den
Berufsgruppen zu
ordnen, sowie weib
liche und männliche
Berufsbezeichnungen
unterscheiden

Berufe
benennen

berufliche Anforder
ungen erfragen
und wiedergeben
(Interview, Bericht)

im Vorstellungs
gespräch über sich,
ihre Schulausbildung,
Fähigkeiten und
Motive berichten

über Berufe sprechen
(Wer macht was wo
womit?)
LEICHT
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Govorno sporočanje
SL Učenke in učenci …

opisujejo delovne postopke
prepoznavajo svoje talente in sposobnosti ter jih opisujejo

pridobivajo informacije o delovno-pravnih predpisih
(npr. o plači, delovnem času, dopustu, delovnih pogojih,
možnostih nadaljnjega izobraževanja, poklicnem
napredovanju v podjetju) in razpravljajo o njih

Poklici in

po
k
lic

no

se informirajo o regionalnem
poklicnem življenju in informacije
predstavijo svojim sošolkam in
sošolcem

predstavljajo spremembe v
poklicnem življenju (npr. zaradi
tehničnega napredka)

življenje

ZAHTEVNO

poklice razvrščajo
po poklicnih skupinah
in razlikujejo ženska
in moška poimeno
vanja poklicev

poimenujejo
poklice

govorijo o poklicih
(Kdo s čim kje kaj dela?)

poizvedujejo, kakšne so
delovne zahteve
in informacije
posredujejo drugim
(intervju, poročilo)

poročajo v
predstavitvenem
pogovoru o sebi,
šolanju, svojih
sposobnostih in
motivih

LAHKO
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Leseverstehen
DE Schülerinnen und Schüler können ...

grundlegende Informationen über Berufe und
Ausbildungsmöglichkeiten in Texten verstehen

aus aktuellen Texten, Statistiken und Graphiken
Informationen über arbeitsrechtliche Bestimmungen
entnehmen und dazu Stellung beziehen

Ber
uf

eu
A
nd

literarische Texte zum Thema
Arbeits- und Berufswelt lesen
und interpretieren

eine Arbeitsanweisung lesen
und sie mündlich oder
schriftlich wiedergeben

rb e i t

swelt

ANSPRUCHSVOLL

Bezeichnungen für
Berufe, Arbeitsplät
ze und notwendiges
Werkzeug aus Texten
herausfiltern

weibliche und
männliche Berufs
bezeichnungen in
Texten unterscheiden

in unterschiedlichen
Medien Stellen
angebote finden

in deutscher und/
oder slowenischer
Sprache gelesene
Informationen über
Berufe und Arbeits
welt nutzen und in
der jeweils anderen
Sprache wiedergeben

LEICHT
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Bralno razumevanje
SL Učenke in učenci …

v besedilih razumejo osnovne informacije
o poklicih in možnostih izobraževanja

iz aktualnih besedil, statistik in grafik
razberejo delovno-pravne predpise
in o njih razpravljajo

Poklici in

po
k
lic

no

berejo in interpretirajo
literarna besedila na temo
poklicev in poklicnega življenja

berejo delovna navodila
in jih znajo ustno in / ali
pisno posredovati

življenje

ZAHTEVNO

iščejo v besedilih
izraze za poklic,
delovno mesto in
primerno orodje

v besedilih razlikujejo
žensko in moško
poimenovanje poklicev

najdejo v različnih
medijih razpise prostih
delovnih mest

koristijo informacije
o poklicih in poklicnem življenju, ki
so jih slišale/slišali
v nemškem ali slo
venskem jeziku in jih
znajo posredovati v
drugem jeziku

LAHKO
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Schreiben
DE Schülerinnen und Schüler können ...

graphische und statistische
Daten in Textform wiedergeben

slowenische- bzw. deutschsprachige
Informationen über Berufe und Arbeits
welt für die eigene Textproduktion in der
jeweils anderen Sprache nutzen

Berufsbezeichnungen in einer Tabelle den
entsprechenden Berufsgruppen zuordnen
einen inneren Monolog (z. B. über
Begabungen, Interessen, Berufswünsche,
Fähigkeiten und Eigenschaften, über
den weiteren Bildungsweg) verfassen

rb e i t

swelt

ANSPRUCHSVOLL

aus einer Berufs
beschreibung die
wichtigsten Inhalte
in einer Mind-Map
darstellen

eine Bewerbung
schreiben

eu
A
nd

sich mit Veränderungen in der
Berufswelt auseinandersetzen und
dazu Stellung beziehen

Ber
uf

den Berufsalltag einer
Person beschreiben

eine Umfrage
über Berufsalltag,
berufliche Anforde
rungen, Einkommen
und Aufstiegschan
cen durchführen
und das Ergebnis
zusammenfassen

einen Lebenslauf schreiben
LEICHT
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Pisno sporočanje
SL Učenke/učenci...

podajo grafične in statistične
podatke v obliki besedila

razvrstijo v razpredelnicah poklice
po ustreznih skupinah
napišejo notranji monolog (npr.
o nadarjenosti, zanimanjih, poklicnih
željah, zaželenih sposobnostih in
lastnostih, nadaljnjem izobraževanju)

koristijo informacije v slovenskem
oziroma nemškem jeziku za pisanje
lastnih besedil v drugem jeziku

Pokli
ci

in

napišejo prošnjo za delo

po

prikažejo najvažnejše
informacije o poklicu v
obliki miselnega vzorca

življenje

ZAHTEVNO

cn o
k li

razpravljajo o spremembah
v poklicnem življenju

opisujejo delovnik
neke osebe

izvedejo povpra
ševanje o poklicnem
vsakdanu, poklicnih
zahtevah, zaslužku
in možnostih napre
dovanja ter izsledke
povzamejo

napišejo življenjepis
LAHKO
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Sprachbewusstsein
DE Schülerinnen und Schüler können ...

typische Verben aus der Arbeitsund Berufswelt gebrauchen

die wesentlichen Unterschiede zwischen der
slowenischen und deutschen Rechtschreibung (z. B.
Groß- und Kleinschreibung) erkennen und anwenden
die grammatikalische Kategorie
der belebten und unbelebten
maskulinen Nomina im Akkusativ
Singular richtig anwenden

den Dual anwenden

Ber
uf

weibliche und männliche
Berufsbezeichnungen
unterscheiden und bilden

eu
A
nd

rb e i t

Präpositionen richtig anwenden

swelt

ANSPRUCHSVOLL

Wortfelder zum
Thema Arbeits- und
Berufswelt erarbeiten

feste Wortver
bindungen
Phrasen und
Redewendungen
verstehen und
erläutern

Höflichkeitsformen
richtig anwenden
LEICHT

36

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
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Jezikovno zavedanje
SL Učenke/učenci...

uporabljajo značilne glagole
iz poklicnega sveta

prepoznavajo glavne razlike med slovenskimi in
nemškimi pravili pravopisa (npr. malo in veliko
začetnico) in jih uporabljajo
uporabljajo dvojino
pravilno uporabljajo slovnično
kategorijo živih in neživih moških
samostalnikov v tožilniku ednine

Pokli
ci

razlikujejo med žensko
in moško obliko in ju
znajo tvoriti

in

po
življenje

ZAHTEVNO

cn o
k li

pravilno uporabljajo predloge

izdelajo tematsko
polje na temo poklici
in poklicno življenje

razumejo in
znajo razložiti
stalne besedne
zveze in fraze

pravilno uporabljajo
vljudnostne oblike
LAHKO
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SLOWENISCH
FÜR DIE SEKUNDARSTUFE I

SLOVENŠČINA
ZA SEKUNDARNO STOPNJO I

ÜBUNGEN
VAJE
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KOMPETENZBESCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE
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Exemplarische Übungsbeispiele für den Unterricht

Berufe und Arbeitswelt
Vzorčni primeri za pouk

Poklici in poklicno življenje
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POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
VAJE ZA POUK

O POKLICIH

1. VAJA
Pogovarjaj se s sošolko in sošolcem o poklicih v šoli in
oblikujte plakat
> Kdo dela?
> Kaj delajo?
> Kje delajo?
> Katera orodja uporabljajo in kaj z njimi počenjajo?
> Kdaj delajo?
2. VAJA
Sprašuj doma starše in sorodnike o njihovih poklicih – intervju.
Zapisuj iztočnice.
V šoli predstavi enega izmed poklicev sošolkam in sošolcem
(kratek referat) – informiraj jih o načinu dela, službenem času,
delovnem mestu, izobrazbi, ki je potrebna za dotični poklic, ...

3. VAJA
Poklici v mojem domačem kraju (intervju).
Povprašuj v domačem kraju po poklicnih možnostih zase in si
zapisuj poklice in delovna mesta. Katero delovno mesto bi ti
ustrezalo, če bi si ga izbral/a v domači okolici? V šoli predstavi
poklic in delovno mesto, ki si ju izbral/a, tako da boš prepričal/a
sošolke in sošolce, da je to primerna izbira zate.
4. VAJA
V igri z razdeljenimi vlogami
DELODAJALEC – DELOJEMALEC
DELODAJALKA – DELOJEMALKA
se prideš predstavit za službeno mesto. Pripoveduj o sebi
(osebni podatki), svoji šolski in siceršnji izobrazbi, svojih nadarjenostih (kaj dobro znaš, katere tečaje si obiskoval/a,...) in
svojih pričakovanjih. Pozanimaj se, kakšen je delovni čas, katere
možnosti nadaljnjega izobraževanja imaš, ali v podjetju lahko
napreduješ in kolikšna bo plača.
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O POKLICIH

5. VAJA
POKLICI

arhitekt

arhitektka

menedžer

menedžerka

arheolog

arheologinja

analitik

analitičarka

biolog

biologinja

agronom

agronomka

elektromehanik

elektromehaničarka

preparator

preparatorka

farmacevt

farmacevtka

kriminolog

kriminologinja

režiser

režiserka

računalničar

računalničarka

pilot

pilotka

socialni delavec

socialna delavka

fizioterapevt

fizioterapevtka

novinar

novinarka

pedagog

pedagoginja

župan

županja
Poišči nekaj nevsakdanjih poklicev. Nato si izberi enega izmed njih in poišči informacije o njem v knjigah, prospektih in
medmrežju. Informacije uporabi za oblikovanje prezentacije, ki
naj bo osnova za predstavitev poklica sošolkam in sošolcem.
Ustno predstavi nevsakdanji poklic. Tvojo predstavitev naj
spremlja pripravljena prezentacija.
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VAJE ZA POUK

01

POKLICI
Katere poklice imajo osebe na slikah?
Napiši jih.

kiparka
kovač

raziskovalka
potapljač

mehatronik
novinarka

zidarka
sodnica

stražnik
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02

SKRITI POKLICI

K
Z
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A
C
I
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D
O
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I
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N
K
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A
O
A
L
I
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P
K
L
L
F
V
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C
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A
K
R
A
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I
Z
Ž
Č
B
P

R
O
Š
V
G
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A
D
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O

K
V
Ž
O
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R
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A
Č
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N
Z
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N
G
A

P
Č
O
S
J
M
T
H
B
H
P

N
O
V
I
N
A
R
K
A
J
L

O
I
P
Z
L
Š
R
J
V
L
J

M
E
H
A
T
R
O
N
I
K
A

R
F
K
R
K
P
E
K
V
Č
Č

Spodaj narisani poklici
se skrivajo v križanki.
Beri vodoravno in navpično,
naprej in nazaj ter diagonalno,
pa jih boš našel/la.
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03

PREBERI NEKOLIKO ČUDNO BESEDILO

SLAŠČIČARKA popravlja avto.
Zidar Mesarka šiva
obleke. Čevljar izdeluje lončeno
posodo. pobeli sobo. popravlja čevlje.
zida hišo. vreže šipo za okno.
izdeluje pohištvo. Tiskarka Pek
Steklarka Mizar obišče bolnika.
Šivilja Lončar kolje živino.
Tajnica peče kruh. Pleskarka PEČE
SLAŠČICE. Mehanik tiska knjige. Šoferka
Zdravnik dela v pisarni. vozi goste.

Pomešale so se različne pisave
in povedi so razrezane.
• Smiselno uredi razrezane in
pomešane povedi.
• Nato jih napiši. Pri delu ti
pomagajo različne oblike pisav.
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04

MOŠKA IN ŽENSKA OBLIKA POKLICEV
ŽENSKA OBLIKA

MOŠKA OBLIKA

tajnica
šoferka
mizar
zdravnik

• Moško obliko poklica spremeni
v žensko in obratno.
• Novo obliko pripiši v razpredelnico.

slaščičarka
mesarka
tiskarka
zidar
čevljar
pek
steklarka
šivilja

k...

pleskarka
lončar
mehanik
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05

ZBRANO PREBERI POVEDI
Zobozdravnica

Mizarka žaga

steklo
desko
zelje

.

Šoferka zaman išče

.

.

v pisarni
v šoli
na polju

poučuje v šoli učenke in učence.

Frizerka striže

.

pečen papir
kuhane muhe
zrezke s prilogo

traktor
golaž
mizo

.

.

• Označi pravilne besede in besedne
zveze in jih vstavi v povedi.

skuha
pripravi
pokosi

travo na vrtu.

Kmetica rada dela

• Kaj je pravilno?

pilot
policist
drvar

Natakar prinese gostom

Kuhar s kuhalnico meša

Vaja k različnim poklicem
parkirišče
kavarno
ležišče

odseka veje z drevesa.

Vrtnar

betonira
plombira
zašije

moj kočnik.

Dodatna vaja
• Napiši podobne povedi.

učitelj
električar
informatik

kravo
mačko
lase
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06

UGANI POKLIC
Kaj sem?

Veliko časa preživim na ladji.
Pečem torte in peciva.

Preberi izjave in ugani moj poklic.
Spremeni moško obliko
poklica v žensko in jo napiši.

Moji najvažnejši orodji sta glavnik in krtača.
Brez mene ne bi bilo zelenjave in rož.
Potrebujejo me za vodovode in cevi v hiši.

novinar

arhivar

Pri meni se usedejo na stol šele,
ko so bolečine že prehude.

mornar

inštalater

Urejujem križišča, če izpade semafor.

slaščičar

mizar

Pišem članke za časopise.

frizer

Najvažnejši orodji sta žaga
in vodna tehtnica.

vrtnar

zobozdravnik
policist

Sedim v arhivu in študiram stare
knjige in listine.
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07

ČLOVEŠKI UDJE SE UPRO

Vir „Človeški udje se upro“ (A. M. Slomšek): Slovenska čitanka I. del, Mohorjeva, 1965

A.M. Slomšek
Rimski konzul Menenij Agripa je povedal nekoč tole priliko:
Svoje dni so se vsi udje človeškega telesa naveličali služiti
želodcu. Uprli so se, rekoč: „Čemu bi mi težko delali, on pa
brez dela sladko uživa?“ In nogi nista hoteli več nositi, roki ne
delati, zobje ne gristi, tudi nos se je vihal in se branil vohati.
„Saj smo vsi udje enaki,“ so dejali, „vsi bomo uživali in enako
veselo živeli.“
Prvi dan je še prav dobro minil, bili so čvrsti in dobre volje.
Drugi dan so že začeli slabeti, tretji dan omagovati, četrti dan
pa so bili tako oslabeli, da se niso mogli več ganiti, peti dan je
bilo upornikom umreti.
Tedaj se je oglasila glava, rekoč: „Prevzetni puntarji, sedaj vidite, kam ste prišli! Želodcu niste hoteli dajati, kar mu gre, zato
tudi on vam ne more dati moči, ki jo potrebujete. Vi nočete
pomagati njemu, zato tudi on ne more vam.“ – „Res je tako,“
so potrdili vsi udje, „prav ima želodec, da nas priganja.“ In voljno je prijel vsak za svoje delo, vsi so radi dajali, kar želodec
zahteva. V kratkem so vsi udje okrevali in se okrepili.

1. Poišči v medmrežju in
zapiši razlago.

POIŠČI: rimski konzul
RAZLAGA:

POIŠČI: Menenij Agripa
RAZLAGA:

2. Prilika o človeških udih, ki so se uprli, je napisana v starinskem jeziku. Tako je danes nihče
ne bi več zapisal. Danes bi npr. namesto rekoč
zapisali in rekli. Napiši besedilo v sodobni
slovenščini.
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08

VSAK POKLIC JE POMEMBEN
Kaj si zvedel/a pri branju prilike?

K – VPRAŠALNICE

1. Kateri rimski konzul je povedal priliko »Človeški udje se upro«?

2. Komu so se naveličali služiti udje človeškega telesa?

3. Kdaj so tako oslabeli, da se niso mogli več ganiti?

4. Kdo se je oglasil po petem dnevu?

5. Kaj je glava rekla človeškim udom o želodcu?

Ključna izpoved
Slomškovega besedila po Agripini priliki Človeški udje se upro je,

Ljudje si moramo dela razdeliti.
Zato je nastalo in nastaja veliko
poklicev. Vsakdo mora delati.
Za človeštvo je vsak poklic
pomemben in potreben.
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PRI DELU UPORABLJAMO ORODJE
S kladivom zabijamo žeblje.
Kruh režem z nožem.

1. OSEBA

2. OSEBA

3. OSEBA

1. VAJA

zabijamo

zabijate

zabijajo

Izpiši glagole iz
navedenih stavkov
v razpredelnico v
pravilni stolpec.
Potem dopolni
manjkajoči obliki.

EDNINA

DVOJINA

MNOŽINA

2. VAJA

zabijam

zabijava

zabijamo

Z žago žagata deske.
Pesek nalagate z lopato.
Z vilicami ješ meso.
Drva cepijo s sekiro.
S krampom koplje jamo.
Travo grabiva z grabljami.
Z metlo pometata tla.
S kleščami pulite žeblje

3. VAJA

Izpiši glagole iz
navedenih stavkov
v razpredelnico v
pravilni stolpec in
dopolni manjkajoči
obliki.

Pretvori stavke prejšnje vaje
v prihodnjik in preteklik.
Npr.
S kladivom bomo zabijali žeblje.
S kladivom smo zabijali žeblje.
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VSI DELAMO
KDO?

električar
mesar
pismonoša
šivilja
frizerka
dimnikar
natakarica
bolniška sestra
zidar
kuhar
mehanik
zdravnik
učiteljica
pek

KAJ DELA?

KOGA/ KAJ?

POTREBNO ORODJE

popravlja

učence

ometača

sprašuje
ometa
kuha
razlaga
reže
popravlja
napeljuje
meri
pomeri

luč
blago
upokojnino
kost
jedilnik
učence

kosilo
steno
avtomobile

peče

učence

preseka

avto
pladenj
injekcija
klešče
merilni trak

izvijač
kreda
toplomer
peč
merilo
sekira

dimnike

prinese

cepi

kuhalnica

škarje

pecivo
bolnika

1. VAJA
Tvori stavke. Napiši, kaj ljudje v raznih poklicih delajo.
Npr.: Mesar preseka kost.
2. VAJA
Postavi stavke v dvojino in množino.
Npr.: 	dvojina: Mesarja presekata kost.
množina: Mesarji presekajo kost.
3. VAJA
S čim delajo ljudje v svojih poklicih?
Tvori smiselno pravilne stavke: Kdo dela s čim kaj?
Npr.: Mesar preseka kost s sekiro.
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VSAK POKLIC JE POMEMBEN
Ribiči so na bregu reke lovili
Noben
Električar je zamenjal
Steklar je prišel in vrezal

. (polž, črv, postrv)
še ni padel z neba. (vajenec, mojster, pomočnik)
. (okno, podboj, varovalka)
. (zavesa, šipa, preproga)

Zobozdravnica je plombirala moj
Mizar je žagal

. (kočnik, kolo, bik).

2. VAJA
Določi stavčne člene, ki si
jih v prvi nalogi vstavil/-a:
Npr.: Ribiči so na bregu reke
lovili postrvi (predmet/4.sklon).

. (papir, deska, steklo)

Šofer je zaman iskal

. (ležišče, sedež, parkirišče)

Prodajalka je tehtala

. (dež, učenec, banana)

Učenec je doma pozabil

1. VAJA
Izberi pravilno besedo in jo vstavi
v pravilnem sklonu in številu.

. (igrača, hlače, peresnica)
se je spretno izognil tovornjaku. (pilot, motorist, tramvaj)

Na križišču je
Natakar je prinesel

urejeval promet. (konj, prometnik, mobitel)
. (muha, zrezek, zvezek).
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SLUŠNO BESEDILO
INTERVJU

Sto poklicev hkrati

Vir „Sto poklicev hkrati“: Tako je!, Delo in poklici,Seite/str. 26, Bundesministerium für Unterricht
und kulturelle Angelegenheiten, Zentrum für Schulentwicklung, Klagenfurt/Celovec, 1998

VPRAŠANJE: Kakšen poklic imate?
ODGOVOR: Imam sto poklicev.
VPRAŠANJE: Sto poklicev hkrati

vendar ni mogoče imeti!?
ODGOVOR: Seveda ne hkrati,
vendar moram znati stotere
stvari.
VPRAŠANJE: Na primer?
ODGOVOR: Kuharica sem, slaščičarka, bolničarka, ...
VPRAŠANJE: Pa kaj še?
ODGOVOR: Čistilka, perica, likarica, vzgojiteljica,
učiteljica, ...
VPRAŠANJE: Dosti ste našteli, ali ne?
ODGOVOR: Ne, še šivilja, natakarica, vrtnarica in tako dalje.
VPRAŠANJE: Vi imate gotovo visoko plačo?
ODGOVOR: Zaslužim zelo malo, vendar mi ni treba
plačevati hrane, tudi obleko imam brezplačno, od časa
do časa pa imamo skupni dopust v našem obratu.
VPRAŠANJE: In kje delate? V kakšni tovarni?
ODGOVOR: Ne, v nekem malem obratu.
VPRAŠANJE: Ali imate daleč do svojega delovnega
mesta? Lahko greste peš ali potrebujete prevozno
sredstvo?

Ne, v obratu, kjer delam, tudi stanujem.
VPRAŠANJE: Kje so pa vaši otroci,
ko delate?
ODGOVOR: Dva sta šoloobvezna
in hodita v šolo, mali trije pa so
pri meni.
VPRAŠANJE: Je to sploh mogoče
ob vsem delu, ki ga opravljate?
ODGOVOR: Mora biti.
VPRAŠANJE: Morda delate samo

ODGOVOR:

dopoldan?
ODGOVOR: Ne, zjutraj pričnem med šesto in sedmo uro
in delam večkrat do večera tudi brez opoldanskega
odmora.
VPRAŠANJE: Koliko ljudi dela v vašem obratu?
ODGOVOR: Razen mene jih je še šest.
VPRAŠANJE: Tako vam vsaj ni treba vse sami postoriti?
ODGOVOR: Največkrat že. Enega čez dan ni doma, ker
dela v drugem obratu, trije so še premajhni, ostala
dva, kot sem že rekla, pa hodita še v šolo. Toda
včasih mi pomagajo.
VPRAŠANJE: Sedaj sem popolnoma zmeden. Toliko
poklicev imate, tako malo pomoči in le pičlo plačilo,
no, hrano in obleko. Kaj pa ste pravzaprav potem?
(ODGOVOR: MAMA.)
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STO POKLICEV HKRATI
1. VAJA

Koliko oseb se je pogovarjalo?
Kaj si slišal/a?

Si slišal/a ženski ali moški glas?

Katere informacije si
zvedel/a pri poslušanju?

Koliko poklicev ima ženska?
Katere poklice ima? Naštej jih:

Kakšno plačo ima?
Kje dela?
Je njena pot do delovnega mesta dolga?
Kakšen je njen delovni čas?
Kdo je ženska?
Kaj je mali obrat, v katerem dela?
Kaj nam pove besedilo o ženski, ki odgovarja?
54

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
VAJE ZA POUK

13

STO POKLICEV HKRATI
2. VAJA: POKLICI – ženska in moška oblika
ŽENSKA OBLIKA

MOŠKA OBLIKA

kuharica
bolničarka
čistilka
likarica
vzgojiteljica
učiteljica
šivilja
natakarica
slaščičarka
vrtnarica

K ženski obliki poklica
poišči moško obliko.

tajnik
zdravnik
računalničar
pilot
mehanik
mizar
odvetnik
glasbenik
knjižničar
fotograf

Pa še vaja obratno –
k moški obliki poišči žensko.
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STO POKLICEV HKRATI
3. VAJA: Kdo dela s čim kaj?
POKLICI

ORODJE

GLAGOL

kuharica, bolničarka,
čistilka, likarica,
vzgojiteljica, učiteljica,
šivilja, natakarica,
slaščičarka, vrtnarica

pladenj, škropilnica,
kreda, pečica,
kuhalnica, beseda,
igla, likalnik, cunja,
toplomer

mešati, polikati,
zapisovati, vzgajati,
peči, krpati, zalivati,
zmeriti, brisati,
prinesti

POKLIC

ORODJE

GLAGOL

SAMOSTALNIKI V 4. SKLONU

kuharica

kuhalnica

mešati

golaž

KOGA ALI KAJ?
SAMOSTALNIKI V 4. SKLONU

temperaturo,
pecivo, prah, golaž,
rože, ocene, hlače,
pijačo,srajco, otroke

V preglednico
vpiši v vodo
ravno vrsto
besede, ki
sodijo skupaj.

Z besednimi skupinami tvori stavke.
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STO POKLICEV HKRATI
4. VAJA: Preveri odgovore, ali so vsebinsko pravilni.
TAKO ALI PODOBNO JE ODGOVORILA ŽENSKA

PRAV

NAROBE

Imam sto poklicev.

Nakrižaj prav
ali narobe.

Zaslužim zelo veliko, zato moram plačati hrano in obleke.
Delam v tovarni.
Šoloobvezna otroka sta v šoli, mali trije pa pri meni.
Delam od jutra do večera, včasih brez odmora.
Do delovnega mesta imam zelo dolgo pot.
Razen mene dela v obratu še šest ljudi.
Poveži, kar sodi skupaj.

hkrati

po vrednosti, količini komaj zadosten, zadovoljiv

pičel

izraža istočasnost

plača

se dobi brez plačila

brezplačno
dopust
obrat
tovarna

(Razlage so iz Slovarja slovenskega
knjižnega jezika.)

večje podjetje, ki strojno izdeluje polizdelke in izdelke v večjih količinah
vsota, ki jo na določena razdobja dobi zaposleni za svoje delo
dovoljena začasna prekinitev dela, službe
manjša proizvodna enota za določene delovne, tehnološke postopke
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GLAVNI POJMI / GLOSSAR, GRUNDBEGRIFFE
IZOBRAZBA

AUSBILDUNG

delovni čas

Arbeitszeit

izpit

Prüfung

delovno mesto

Arbeitsplatz

pogodba o učnem razmerju

Lehrvertrag

delovno pravo

Arbeitsrecht

poklicna orientacija

Berufsorientierung

delovno razmerje

Arbeitsverhältnis

poklicna šola

Berufsschule

kolektivna pogodba

Kollektivvertrag

poklicno izobraževanje

Berufsausbildung

poklicno svetovanje

Berufsberatung

kvalificirani/
nekvalificirani delavec

Facharbeiter/
ungelernter Arbeiter

poklicnoizobraževalna
obvezna šola

nameščenec, nameščenka

Angestellte, Angestellter

berufsbildende Pflichtschule

odpoved (pogodbe o zaposlitvi)

Kündigung

praktikum

Praktikum

plača

Gehalt, Lohn

strokovno izobraževanje

Fachausbildung

počitniško delo

Ferialarbeit/Ferienjob

učno podjetje

Lehrbetrieb

pogodba

Vertrag

vajenec, vajenka

Lehrling

vajeniška doba, uk

Lehre

pogodba o zaposlitvi
(delovna pogodba)

Dienstvertrag,
Arbeitsvertrag

vajenska odškodnina

Lehrlingsentschädigung

poklic

Beruf

vajenski zaključni izpit

Lehrabschlussprüfung

prva/stalna zaposlitev

Erst-/Dauerbeschäftigung

sindikat

Gewerkschaft

socialno partnerstvo

Sozialpartnerschaft

socialno zavarovanje

Sozialversicherung

uslužbenec, uslužbenka

Beschäftigte, Beschäftigter

zaposleni / zaposlena

Erwerbstätige

POKLICNI SVET

ARBEITSWELT

brezposelnost

Arbeitslosigkeit

delavec / delavka

Arbeiter, Beschäftigter /
Arbeiterin, Beschäftigte

delavska zbornica

Arbeiterkammer

zaposlitev

Erwerbstätigkeit

delo

Arbeit

zavod za zaposlovanje

AMS (Arbeitsmarktservice)

delodajalec, delodajalka

Arbeitgeber, Arbeitgeberin

zbornica

Kammer

delojemalec, delojemalka

Arbeitnehmer

zdravstveno zavarovanje

Krankenversicherung
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NEKAJ PREGOVOROV IN FRAZ NA TEMO »DELO«
PREGOVORI
Brez setve ni žetve.
Dela kažejo človeka.
Delo hvali mojstra.
Delo in mir sta sreče izvir.
Dobro orodje – lahko delo.
Kar pada takorekoč z neba, zadovoljstva ne da.
Kdor se dela boji, slabo živi.
Med reči in narediti je celo morje.
Mojstri ne padajo z nebes.
Ni vsak dan nedelja.
Po opravljenem delu je sladek počitek.
Vaja dela mojstra.
Čič ne da nič.
Brez dela ni jela.

FRAZE
delati plavega
povzpeti se visoko
zaslužiti/služiti si svoj kruh
imeti dve levi roki
lenobo pasti
živeti iz rok v usta
iti s trebuhom za kruhom
delati kot konj

delati/garati kot črna živina
iti v pokoj
delati na črno
ubijati čas
lotiti se dela
delati cirkus
zagristi se v delo
živeti od dela svojih rok

VAJA
Izpiši iz pregovorov in fraz samostalnike, pridevnike in glagole v
razpredelnice. Samostalnikom pripiši spol in končnico rodilnika,
pridevnikom imenovalnik v moškem, ženskem in srednjem spolu,
glagolom nedoločnik (dovršno in nedovršno obliko), 1. oseba ednine v sedanjiku, deležnik na –l (v moškem, ženskem in srednjem
spolu) ter v poseben stolpec nemški prevod besede.
SAMOSTALNIKI

NEMŠKI PREVOD

setev, setve, ž.

die Saat

PRIDEVNIKI

NEMŠKI PREVOD

dober, dobra, dobro

gut

GLAGOLI

NEMŠKI PREVOD

kazati, kažem, kazal -la -lo

zeigen
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PREGOVORI
SLOVENSKI PREGOVORI

SPOROČILO PREGOVOROV

Brez setve ni žetve.

Če se ne potrudim, ne bom uspešen.
Če ne delam, ne dobim plače.

Dela kažejo človeka.
Delo hvali mojstra.
Delo in mir sta sreče izvir.

1. VAJA
S svojimi besedami v slovenščini
napiši, kaj pomenijo pregovori.
Možnih je več razlag.
2. VAJA
Najdi in napiši podobne
pregovore v nemščini ali
v jeziku, ki ga govoriš doma.

Dobro orodje – lahko delo.
Kar pada takorekoč z neba,
zadovoljstva ne da.
Kdor se dela boji, slabo živi.
Med reči in narediti je celo morje.
Mojstri ne padajo z nebes.
Ni vsak dan nedelja.
Po opravljenem delu je sladek počitek.
Vaja dela mojstra.
Čič ne da nič.
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FRAZE
FRAZA

RAZLAGA V SLOVENŠČINI

delati plavega

neupravičeno / neopravičeno izostati,
ne delati, kadar bi moral, ...

S svojimi besedami razloži fraze.
Možnih je več razlag.

zaslužiti/služiti si svoj kruh
imeti dve levi roki
lenobo pasti
živeti iz rok v usta
iti s trebuhom za kruhom
delati / garati kot črna živina
zagristi se v delo
delati na črno
ubijati čas / tratiti čas
lotiti se dela
delati cirkus
živeti od dela svojih rok
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MOJI POKLICNI NAČRTI
Napiši, kakšni so tvoji poklicni načrti.
Pri tem uporabljaj tudi besede in fraze, ki jih najdeš v seznamu pojmov.
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PREGOVORI NA TEMO »DELO«
Označi mesto naglasa. Po potrebi si pomagaj s slovarjem.

Brez setve ni žetve.
		

Dela kažejo človeka.

Delo hvali mojstra.
		

Delo in mir sta sreče izvir.

Dobro orodje – lahko delo.
		

Kar pada takorekoč z neba, zadovoljstva ne da.

Kdor se dela boji, slabo živi.
		

Med reči in narediti je celo morje.

Mojstri ne padajo z nebes.
		

Ni vsak dan nedelja.

Po opravljenem delu je sladek počitek.
		

Vaja dela mojstra.

Čič ne da nič.
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ODKRIVAJ SVOJE INTERESE
1. Sposobnosti in lastnosti uvrsti v pravilni stolpec.
delo rad/a opravljam na prostem | rad/a rešujem probleme | sem iznajdljiv/a | znam odpustiti | sem jezikovno spreten/na | sem
zanesljiv/a | sem radoveden/na | imam dobro kondicijo | sem natančen/na | se veliko gibam | se znam koncentrirati | znam delati
v skupini | sem vztrajen/na | znam dobro načrtovati in organizirati | dobro se učim tuje jezike | sem pozoren/na | znam dobro računati
| sem močan/na | rad/a razmišljam o nečem | znam samostojno delati | dobro si zapomnim besede in številke | znam poslušati | sem
kreativen/na | imam dobro fantazijo | rad/a pišem | sem zgovoren/na | sem rokodelsko spreten/na | sem poln/a energije | sem urejen /a
| ljubim živali | rad/a se pogovarjam | sem kritičen/na | sem obziren/na | hočem druge razumeti | lahko stopim v stik z drugimi | rad/a
iščem rešitve | sem ambiciozen/na | se znam prilagajati | rad/a opazujem in raziskujem | rad/a delam z živalmi
UMSKE SPOSOBNOSTI

TELESNE SPOSOBNOSTI,
ROČNE SPRETNOSTI

ČUSTVENE KOMPETENCE, SOCIALNE
SPOSOBNOSTI, ZNAČAJSKE LASTNOSTI
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ODKRIVAJ SVOJE INTERESE
2. V preglednico vpiši, katere so TVOJE spretnosti in lastnosti.
UMSKE SPOSOBNOSTI

3. O
 piši svoje spretnosti in lastnosti. Kaj dobro znaš in česa
ne tako dobro? Kaj bi rad/a še
izboljšal/a?

TELESNE SPOSOBNOSTI,
ROČNE SPRETNOSTI

ČUSTVENE KOMPETENCE, SOCIALNE
SPOSOBNOSTI, ZNAČAJSKE LASTNOSTI

4. Napiši, kaj bi rad/a bil/a po pokli5. Napiši notranji monolog.
cu. Katere lastnosti in spretnosti
Razmišljaj o svojih spretnostih
so zaželene v tem poklicu? Zarain lastnostih. Ali ustrezajo zahdi katerih lastnosti in spretnosti
tevam zaželenega poklica?
misliš, da bi lahko bil/a dober/ra in
uspešen/šna v tem poklicu?
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O P I S P O K L I CA N OV I N A R JA
Predvidena izobrazba:￼
Za sprejem v službo zahtevajo od novinarja praviloma
univerzitetno diplomo. Ker pa se večina bodočih novinarjev poskusi v pisanju že v študentskih letih, pridejo
ob prvih večjih priznanjih (in zaslužku) do varljivega
spoznanja, da se da pisati tudi brez diplome. To dokazujejo številni zelo uspešni novinarji, toda marsikomu se ta
pomanjkljivost pozneje otepa.
Usposobljenost in delo
Novinarsko delo je med najbolj razgibanimi in raznolikimi, saj ne obsega samo zelo različnih delovnih nalog
in predmetov dela, ampak ga je mogoče opravljati tudi
z različnimi sredstvi in načini sporočanja, povsod in ob
vsakem času. Najbolj zgoščena označba bi bila: zbiranje, obdelava in objava sporočil v javnih glasilih. Novinar
zbira sporočila na dveh ravneh: - stalno s spremljanjem
drugih medijev in v neposrednih stikih, ko kopiči v
spominu in osebni dokumentaciji splošne ali posebne
informacije, za širjenje in utrjevanje svoje splošne raz
gledanosti in jezikovne kulture ter za temeljitejše poznavanje ožjega tematskega področja, za katerega je
specializiran; - občasno in usmerjeno ob dogovorjenih
priložnostih (na pogovorih, tiskovnih konferencah ipd.),
z neposrednim spremljanjem dogodka (seje, zborovanja, državnega obiska, otvoritve, predstave, tekme

ipd.), prek gradiv za seje, pisem bralcev, sporočil za
javnost in podobnih pisnih virov, ali s poizvedovanjem
na prizoriščih ali pri pričevalcih. Pri zbiranju informacij
si mora zagotoviti odgovore na osnovna novinarska
vprašanja: kdo? kaj? kdaj? kje? kako? Pa tudi - odvisno
od razpoložljivega prostora oziroma časa - na: zakaj? s
kakšnimi posledicami? Obdelava sporočil poteka v obliki: - selekcije (izbora) pomembnih informacij, - koncentracije (usmeritve) na bistveno, - izbire najustreznejše
oblike sporočanja, - interpretacije (presoje) in preverjanja zbranih dejstev, - končnega artikuliranja - ubesedovanja, zapisa oziroma montaže. Pri tem se novinar
posvetuje in sodeluje z urednikom, redaktorjem, lektorjem, snemalcem, montažerjem, tehničnim urednikom
oziroma režiserjem in drugimi sodelavci. Njihovo število
je odvisno od medija, v katerem dela, pogosto pa
prevzema tudi del njihovih opravil. Sestavljanje opravil
in nalog je najpogostejše pri dopisnikih (še posebej v
tujini), saj ne morejo računati na storitve priuredniških
služb in sodelavcev. Svoje zahteve ima novinarstvo
na radiu in še posebej na televiziji, ki ima več izraznih
sredstev (poleg besed tudi sliko z grafično opremo in
zvok). Pri nas so sorazmerno redki novinarji - snemalci,
pač pa časopisni novinarji (časnikarji) pogosto - bolj ali
manj uspešno - posegajo tudi na področje posebnega
poklica fotoreporterja.
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Razmere za delo
Novinar ima sicer zakonsko zagotovljen 40-urni delovni
teden, toda za večino novinarjev, ki delajo v dnevnoinformativnih uredništvih, bi lahko rekli, da so v službi
24 ur na dan, saj so stalno na preži za informacijo. Dela
tudi ponoči in po potrebi v daljših turnusih, brez potrebnega počitka. Enako neprijetna znajo biti daljša obdobja
brez konkretnih nalog. Pretežno pisarniško delo in po-

sedanje na sestankih v zaprtih prostorih sta povezana s
prisilno držo in težavami s hrbtenico, svoje pa prispevata slab zrak in utesnjenost v večinoma prenapolnjenih
uredništvih.
Sorodni poklici
Novinarstvo je povezano s številnimi drugimi poklici.
Tako najdemo med novinarji številne pravnike, ekonomiste, sociologe, psihologe, umetnostne zgodovinarje,
primerjalne književnike in vrsto zastopnikov drugih poklicev. Med sorodne poklice pa bi lahko uvrstili: pisatelje,
svetovalce za stike z javnostmi in propagandiste.

(Prirejeno po http://www.ess.gov.si)

Vir: http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=848&Filter=N [9.7.2012]

Znanja in spretnosti
Poleg široke razgledanosti potrebuje novinar za bolj
ali manj ozko specializacijo tudi posebna znanja.
Zato sploh ni nujna novinarska diploma, čeprav je
zaželeno poznavanje teoretičnih osnov komuniciranja in še posebej novinarskega sporočanja in stilistike,
etike in retorike. In seveda čim boljše obvladanje čim
več jezikov. Med spretnostmi je pomembno tudi čim
hitrejše tipkanje. Ob bogatem besednem zakladu je
za radijske in televizijske novinarje potreben tudi primeren (radiofonski) glas in poleg visoke jezikovne tudi
ustrezna govorna kultura brez izrazitega dialekta. Na
televiziji je dobrodošel tudi smisel za izrabo vizualnih
izraznih sredstev, ki pa je vse bolj koristen tudi pri tistih
časopisih, kjer novinar kar sam izbira črke in skrbi za
prelom strani, torej za razporeditev prispevkov. Vozniški
izpit je bolj ali manj zaželen, ni pa nujen.
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24

OPIS POKLICA NOVINARJA/NOVINARKE
1. Dopolni miselni vzorec z bistvenimi podatki o poklicu novinarja / novinarke.

Opis dela
Interesi in
osebne
lastnosti

Novinar/ka

Delovna
področja

2. Predstavi miselni vzorec
sošolkam in sošolcem.
3. R
 azmišljaj o poklicu novinarja/novinarke.
Zakaj bi rad/a opravljal/a poklic novinarja/novinarke in zakaj ne?
Napiši notranji monolog.

znanje
Potrebno osti
in spretn
68

POKLICI IN POKLICNO ŽIVLJENJE
VAJE ZA POUK

SPREMEMBE NA TRGU DELA VPLIVAJO NA MLADE

Nadgradite svoje znanje in se
kljub kriznim časom zaposlite.
Ne smilite se sami sebi, temveč s pozitivnim
razmišljanjem in z upoštevanjem nasvetov, kako ravnati
v kriznih časih, izboljšajte svoje možnosti za zaposlitev.
Bodite pripravljeni na vseživljenjsko učenje
Diploma je spričevalo o uspešno opravljenem študijskem
programu, nikakor pa je ne gre enačiti z zaključkom
izobraževanja. Spremljajte novosti na področju, za katerega ste specializirani, in hkrati sledite dogajanju na

področjih, ki so za vaše strokovno znanje in usposobljenost temeljnega pomena. Poleg tega razvijajte nove
kompetence, ki bodo nujno potrebne za razvoj panoge.
Upravljajte s svojo kariero
Kariera za vse življenje postaja redkost, hkrati pa bosta
avtomatizacija in delokalizacija povzročili, da bo nekaj
delovnih mest izginilo. Treba je predvideti, kako bodo
razmere na trgu dela vplivale na vaš profil dela, in pravilno ukrepati. Naučite se svoje znanje preoblikovati,
prilagoditi, dopolniti in obrniti sebi v prid.
Razvijte kritično mišljenje
Delodajalci iščejo ljudi, ki so kljub recesiji in
vsesplošnemu nezadovoljstvu inovativni in produktivni.
Tehnologija zmore veliko, ne zmore pa vsega, zato je
pomembno, da razvijate kritično mišljenje, se prilagajate, prepoznate pomembne podatke in se hitro odločate,
kljub pomanjkanju informacij.
Bodite radovedni
Izkoristite leto brez študijskih obveznosti za širjenje obzorij, pridobivanje znanj in spoznavanje novih kultur. Kot
prostovoljec v tujini navežite stike z ljudmi, ki vam bodo
morda pomagali na karierni poti. Ne hodite naokoli s
plašnicami na očeh, temveč razmislite, kako bi lahko
nove izkušnje in ideje uporabili na svoji poklicni poti.

Vir: http://www.aktiv.si/vsebine/Spremembe_na_trgu_dela_vplivajo_na_mlade [05.06.2012]

Konec šolanja za večino mladih predstavlja začetek
iskanja prve zaposlitve. V času, ko je gospodarska kriza
močno zavrla zaposlovanje, je iskanje zaposlitve vse
prej kot mačji kašelj.
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SPREMEMBE NA TRGU DELA VPLIVAJO NA MLADE
ZA USPEŠNO ZAPOSLITEV JE POMEMBNO, DA...
1.
2.

1. VAJA
Preberi članek in
napiši nasvete za
uspešno zaposlitev.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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SPREMEMBE NA TRGU DELA VPLIVAJO NA MLADE
GLAGOLNIK

GLAGOL

šolanje

šolati se

2. VAJA
V besedilu poišči vse
glagolnike in dopolni
nedoločniško obliko
glagola. Pomagaj si
s slovarjem.
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SPREMEMBE NA TRGU DELA VPLIVAJO NA MLADE
Poveži tujko z ustrezno slovensko razlago.

avtomat
avtomatizacija
delokalizacija
inovativen
kompetenca
pozitiven
produktiven
recesija
specializiran, specializirati
tehnologija

zmogljivost (sposobnosti, spretnosti in znanja) in motiviranost
tehnična naprava, stroj, ki opravlja delo brez človekovega sodelovanja

3. VAJA
V Slovarju slovenskega
knjižnega jezika poišči
razlago za tujke.

nazadovanje, upadanje gospodarske aktivnosti
usmerjati, omejevati dejavnost česa na ozko področje
izraža, da je vrednost česa velika
uvesti avtomate, opremiti z avtomati
	ki razmeroma veliko naredi, proizvede
zunanje izvajanje lahko poteka tudi v tujini
veda o pridobivanju surovin, obdelavi, predelavi materiala v izdelke
nanašajoč se na (bistveno) izboljšanje, izpopolnitev, uvedbo česa novega

4. VAJA
S sošolko ali sošolcem se pogovori o nasvetih. Skupno razmislita,
kateri so dobri in kateri slabi nasveti. Predlagajta še druge nasvete.
5. VAJA
Napiši, kateri so po tvojem mnenju dobri in kateri slabi nasveti. Utemelji svoje mnenje.
6. VAJA
V spisu razmišljaj oziroma opiši, kako vplivajo spremembe na trgu dela na tvojo šolsko in poklicno pot.
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EUROPASS ŽIVLJENJEPIS
Navodila za uporabo Europass življenjepisa - http://europass.cedefop.europa.eu - © Evropske skupnosti 2003
Za dodatne informacije o Europass-u: http://europass.cedefop.europa.eu © Evropska unija, 2002-2010 24082010

OSEBNI PODATKI
Priimek / Ime

Priložite fotografijo (neobvezno)

Priimek Ime.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Naslov

Ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Telefon
Prenosni telefon:
Telefaks
E-pošta
Državljanstvo
Datum rojstva
Spol

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

ZAŽELENA ZAPOSLITEV / ZAŽELENO POKLICNO PODROČJE
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

DELOVNE IZKUŠNJE
Obdobje

Ločeno vnesite vsako bistveno delovno izkušnjo. Začnite z zadnjo.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Zaposlitev ali delovno mesto
Glavne naloge in pristojnosti
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
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EUROPASS ŽIVLJENJEPIS
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
Ločeno vnesite vse izobraževalne programe, ki ste jih zaključili.
Obdobje
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne poklicne kvalifikacije
Glavni predmeti / pridobljeno
znanje in kompetence
Naziv in status ustanove,
ki je podelila diplomo,
spričevalo ali certifikat
Stopnja izobrazbe po
nacionalni ali mednarodni
klasifikacijski lestvici

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

ZNANJA IN KOMPETENCE
Materni jezik(i)

Navedite materni jezik
(po potrebi navedite več maternih jezikov, glejte navodila)

Drug(i) jezik(i)
Samovrednotenje
Evropska raven (*)

Jezik
Jezik
Socialna znanja
in kompetence
Organizacijska znanja
in kompetence

Razumevanje
Slušno
razumevanje

Bralno
razumevanje

Govorjenje
Govorno
sporazumevanje

Govorno
sporočanje

Pisanje
(*) Skupni evropski
referenčni okvir
za jezike

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)
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Tehnična znanja
in kompetence
Računalniška znanja
in kompetence
Umetniška znanja
in kompetence
Druga znanja
in kompetence
Vozniško dovoljenje

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

DODATNI PODATKI
Vključite druge koristne podatke, npr. kontaktne
osebe, priporočila itd.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

PRILOGE
Naštejte morebitne priloge.
Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)
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ŽIVLJENJEPIS
1. VAJA
Dopolni življenjepis
s svojimi podatki.
IME IN PRIIMEK,
NASLOV, TEL. ŠTEV., E-POŠTA

Življenjepis
Osebni podatki
Ime priimek ________________________________________________________
Naslov ____________________________________________________________
Tel. štev. __________________________________________________________
E-pošta ____________________________________________________________
Dan rojstva _________________________________________________________
Kraj rojstva _________________________________________________________
Državljanstvo _______________________________________________________
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ŽIVLJENJEPIS

Izobraževanje in usposabljanje
Obdobje

GŠ/NSŠ/SIVŠ ______________________________________________

Obdobje

Ljudska šola ______________________________________________

Delovne izkušnje
Obdobje

praktikum/zaposlitev, naslov delodajalca, vrsta dejavnosti
________________________________________________________

Znanja in kompetence
Jeziki

________________________________________________________

Računalniška znanja in kompetence ______________________________________
Druga znanja in kompetence ___________________________________________
________________________________________________________
Prosti čas
Zanimanja

________________________________________________________

__________________________________________________________________
Kraj, datum

Podpis
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PROŠNJA ZA NAMESTITEV
1. VAJA
V medijih (časopisju,
medmrežju) poišči male
oglase, v katerih podjetja razpisujejo delovno/
vajeniško mesto.

IME IN PRIIMEK
NASLOV

NASLOV PONUDNIKA
DELOVNEGA MESTA
NASLOVNIK /
KONTAKTNA OSEBA

Kraj, datum

Prošnja za namestitev

2. VAJA
Izberi si en oglas in
se odzovi nanj. Napiši
prošnjo za namestitev.

Spoštovani!
Prosim za delovno/vajeniško mesto _________________ objavljeno v _______________.
Utemeljitev: Zakaj ustrezam zahtevam za delovno mesto?
Specialna izobrazba, sposobnosti, kompetence, zanimanja itd. me usposabljajo za razpisano
delovno mesto.
Zaključni stavek.
S prijaznimi pozdravi

Podpis
Ime in priimek
Priloge: življenjepis, spričevala
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R1

VSAK POKLIC JE POMEMBEN

potapljač

novinarka

zidarka

mehatronik

kiparka

sodnica

kovač

raziskovalka

stražnik
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R3

PREBERI NEKOLIKO ČUDNO BESEDILO

SLAŠČIČARKA PEČE SLAŠČICE.

Mehanik popravlja avto.
Zidar zida hišo.

Mesarka kolje živino.

Šivilja šiva obleke.
Čevljar popravlja čevlje

Lončar izdeluje lončeno posodo.
Pleskarka pobeli sobo.

Steklarka vreže šipo za okno.

Mizar izdeluje pohištvo.
Tiskarka tiska knjige.
Pek peče kruh.
Zdravnik obišče bolnika.

Tajnica dela v pisarni.
Šoferka vozi goste.

R4

MOŠKA IN ŽENSKA OBLIKA POKLICEV

ŽENSKA OBLIKA

MOŠKA OBLIKA

tajnica

tajnik

šoferka

šofer

mizarka

mizar

zdravnica

zdravnik

slaščičarka

slaščičar

mesarka

mesar

tiskarka

tiskar

zidarka

zidar

čevljarka

čevljar

pekinja

pek

steklarka

steklar

šivilja

krojač

pleskarka

pleskar

lončarka

lončar

mehaničarka

mehanik
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R5

ZBRANO PREBERI POVEDI
Zobozdravnica plombira moj kočnik.
Mizarka žaga desko.
Šoferka zaman išče parkirišče.
Drvar odseka veje z drevesa.
Natakar prinese gostom zrezke s prilogo.
Vrtnar pokosi travo na vrtu.
Kuhar s kuhalnico meša golaž.
Kmetica rada dela na polju.
Učitelj poučuje v šoli učenke in učence.
Frizerka striže lase.

R8

ČLOVEŠKI UDJE SE UPRO

ad 1) Priliko je napisal Menenij Agripa.
ad 2) Udje človeškega telesa so se naveličali služiti želodcu.
ad 3) Peti dan so tako oslabeli, da se niso mogli več ganiti.
ad 4) Po petem dnevu se je oglasila glava.
ad 5)	Rekla jim je, da želodcu človeški udje niso hoteli dajati, kar
mu gre in zato jim tudi on ni mogel dati moči, ki bi jo potrebovali.
Ključna izpoved Slomškovega besedila po Agripini priliki Človeški
udje se upro je, da je vsako delo zelo pomembno. Samo tako lahko
preživimo.

R9

REŠITEV KRIŽANKE SKRITI POKLICI
1. OSEBA

2. OSEBA

3. OSEBA

zabijamo
režem
žagava
nalagamo
jem
cepimo
kopljem
grabiva
pometava
pulimo

zabijate
režeš
žagata
nalagate
ješ
cepite
kopljeva
grabita
pometata
pulite

zabijajo
reže
žagata
nalagajo
je
cepijo
koplje
grabita
pometata
pulijo

EDNINA

DVOJINA

MNOŽINA

zabijam
režem
žaga
nalagaš
ješ
cepi
koplje
grabim
pometaš
puliš

zabijava
reževa
žagata
nalagata
jeva
cepita
kopljeta
grabiva
pometata
pulita

zabijamo
režemo
žagajo
nalagate
jeste
cepijo
kopljejo
grabimo
pometate
pulite
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R12

R13

KAJ SI SLIŠAL/A?

Koliko oseb se je pogovarjalo?
Dve.
Si slišal ženski ali moški glas?
Ženski in moški.
Koliko poklicev ima ženska?
Sto.
Katere poklice ima? Naštej jih:
kuharica, bolničarka, čistilka,
likarica, vzgojiteljica, učiteljica,
šivilja, natakarica, slaščičarka,
vrtnarica
Kaj je njena plača?
Zasluži malo, hrana, obleka,
skupni dopust.
Kje dela?
V malem obratu (družina).
Je njena pot do delovnega
mesta dolga?
Ne, ker stanuje v obratu,
kjer dela.

Kakšen je njen delovni čas?
Zjutraj prične med šesto in
sedmo uro in dela do večera
brez odmora.
Kdo je ženska?
Mama.
Kaj je mali obrat, v
katerem dela?
Družina.
Kaj nam pove besedilo
o ženski, ki odgovarja?
Besedilo nam pove, kaj vse morajo mame delati v družini in da
jim očetje in otroci le redko kdaj
pomagajo. Tudi to, da za svoje
delo ne dobijo plače, ampak le
hrano, stanovanje in obleke.

POKLICI - ŽENSKA IN MOŠKA OBLIKA
ŽENSKA OBLIKA

MOŠKA OBLIKA

kuharica
bolničarka
čistilka
likarica
vzgojiteljica
učiteljica
šivilja
natakarica
slaščičarka
vrtnarica

kuhar
bolničar
čistilec
likar
vzgojitelj
učitelj
krojač
natakar
slaščičar
vrtnar

tajnica
zdravnica
računalničarka
pilotka
mehaničarka
mizarka
odvetnica
glasbenica
knjižničarka
fotografka

tajnik
zdravnik
računalničar
pilot
mehanik
mizar
odvetnik
glasbenik
knjižničar
fotograf
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KDO KAJ S ČIM DELA?

NAKRIŽAJ PRAV ALI NAROBE

POKLIC

ORODJE

GLAGOL

SAMOSTALNIKI
V 4. SKLONU

TAKO ALI PODOBNO JE ODGOVORILA ŽENSKA

kuharica
bolničarka
čistilka
likarica
vzgojiteljica
učiteljica
šivilja
natakarica
slaščičarka
vrtnarica

kuhalnica
toplomer
cunja
likalnik
beseda
zvezek
šivanka
pladenj
pečica
škropilnica

mešati
zmeriti
brisati
polikati
vzgajati
zapisovati
krpati
prinesti
peči
škropiti

golaž
temperaturo
prah
srajco
otroke
ocene
hlače
pijačo
pecivo
rože

Imam sto poklicev.

PRAV

NAROBE

Zaslužim zelo veliko, zato moram
plačati hrano in obleke.
Delam v tovarni.
Šoloobvezna otroka sta v šoli, mali trije pa pri meni.
Delam od jutra do večera, včasih brez odmora.
Do delovnega mesta imam zelo dolgo pot.
Razen mene dela v obratu še šest ljudi.

Stavki

hkrati: izraža istočasnost

Kuharica meša s kuhalnico golaž.
Bolničarka zmeri s toplomerom temperaturo.
Čistilka briše s cunjo prah.
Likarica polika z likalnikom srajco.
Vzgojiteljica vzgaja otroke z besedami.
Učiteljica zapisuje v zvezek ocene.
Šivilja krpa hlače s šivanko.
Natakrica prinese na pladnju pijačo.
Slaščičarka peče v pečici pecivo.
Vrtnarica zaliva rože s škropilnico.

pičel: po vrednosti, količini komaj zadosten, zadovoljiv
plača: vsota, ki jo na določena razdobja
dobi zaposleni za svoje delo
brezplačno: se dobi brez plačila
dopust: dovoljena začasna prekinitev dela, službe
obrat: manjša proizvodna enota za določene
delovne, tehnološke postopke
tovarna: večje podjetje, ki strojno izdeluje
polizdelke in izdelke v večjih količinah
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SPREMEMBE NA TRGU DELA

Za uspešno zaposlitev je pomemno, da...

R26

SPREMEMBE NA TRGU DELA

GLAGOLNIK

NEDOLOČNIK

šolanje

šolati se

iskanje

iskati

zaposlovanje

zaposlovati /zaposliti se

razmišljanje

razmišljati

upoštevanje

upoštevati

izobraževanje

izobraževati se

dogajanje

dogajati se

...se prilagajam

znanje

znati

...prepoznam pomembne podatke in se hitro odločam

širjenje

širiti

...sem radoveden/na

pridobivanje

pridobiti

...izkoristim leto brez študijskih obveznosti za širjenje obzorij,
pridobivanje znanj in spoznavanje novih kultur

spoznavanje

spoznavati

...sem pripravljen/a za vseživljenjsko učenje
...spremljam novosti na področju, za katerega sem specializiran/a
...sledim dogajanju na področjih, ki so za moje strokovno znanje
temeljnega pomena
...se naučim, svoje znanje preoblikovati, prilagoditi, dopolniti in
obrniti sebi v prid
...razvijam nove kompetence
...sem inovativen/na in produktiven/na
...razvijam kritično mišljenje

...ne hodim naokrog s plašnicami na očeh
...razmišljam, kako lahko nove izkušnje in ideje uporabim na svoji
poklicni poti
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avtomat: tehnična naprava, stroj, ki opravlja delo brez človekovega
sodelovanja
avtomatizacija: uvesti avtomate, opremiti z avtomati
delokalizacija: zunanje izvajanje lahko poteka tudi v tujini
inovativen: nanašajoč se na (bistveno) izboljšanje, izpopolnitev,
uvedbo česa novega količini komaj zadosten, zadovoljiv
kompetenca: zmogljivost (sposobnosti, spretnosti in znanja) in
motiviranost
pozitiven: izraža, da je vrednost česa velika
produktiven: ki pridobiva, izdeluje predmete, stvari, opravlja storitve
za zadovoljevanje človekovih potreb
recesija: nazadovanje, upadanje gospodarske aktivnosti
specializiran, specializirati: usmerjati, omejevati dejavnost
česa na ozko področje
tehnologija: veda o pridobivanju surovin, obdelavi, predelavi
materiala v izdelke
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