
ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT 

V sredo, 16. 2. 2022, smo za učence od 6. do 9. razreda izvedli šolski otroški parlament. Iz 

vsakega razreda sta se ga udeležila dva predstavnika. Na parlamentu smo razpravljali o razpisani 

tematiki Moja poklicna prihodnost.  

 

S pomočjo poklicnih kartic se je razvila zanimiva debata o poklicih, kaj se komu zdi pomembno, 

katera znanja, spretnosti in sposobnosti človek potrebuje za opravljanje posameznega poklica, 

koliko je poklic perspektiven in koliko ne, koliko znanja in spretnosti je potrebnega za 

posamezne poklice, koliko je poklic varen oz. nevaren, kako velika je odgovornost pri 

opravljanju posameznih poklicev itd. 

 

Tej vaji je sledila debata. Učenci so debatirali kot odgovor na vprašanja: Kateri so, po tvojem 

mnenju, najzahtevnejši poklici? Kaj je, po tvojem mnenju, najlažji poklic? Katerega poklica si 

sploh ne bi izbral/-a? Učenci so kot najzahtevnejše poklice navedli zdravnika – kirurga, pravnika 

in gasilca. To so utemeljili z znanji in sposobnostmi, ki jih ti poklici imajo. Izpostavili so tudi 

njihovo odgovornost, pri gasilcu pa ogroženo varnost. Izrazito nepriljubljeni poklici pri njih so 

kirurg, veterinar, smetar, dimnikar, duhovnik, gradbenik, administrator in človek, zaposlen pri 

pogrebnih storitvah. Življenjsko najbolj pomembni poklici (ljudi teh poklicev bi namreč vzeli s 

seboj na samotni otok) pa se jim zdijo zdravnik, kuhar, gradbenik, lovec in vojak ali specialec. 

 

Na vsa izhodiščna vprašanja so učenci odgovarjali spoštljivo, zavzeto in z dobrimi 

utemeljitvami. 

 

Temu je sledil zaključni del, ki so ga predstavljale volitve. Parlamentarci so izvolili tri učence, ki 

bodo našo šolo zastopali na območnem (medobčinskem) otroškem parlamentu marca 2022. To 

so: Zara Šenica, Tim Anzelj in Nina Pia Frelih. Zaradi posebnih epidemioloških razmer, v 

katerih letos poteka pouk, smo izvolili še rezervno parlamentarko Nino Koprivc.  

 

Čestitke njim in drugim parlamentarcem, saj so res odlično sodelovali v razpravi! 

 

Parlament smo zaključili z mislijo E. Roosevelt: »Prihodnost pripada tistim, ki verjamejo v 

lepoto svojih sanj.« 

Zapisala: Petra Vidmar 

     

 


