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1. PREDSTAVITEV iYOT KURIKULUMA 

 

iYOT kurikulum je dokument, ki je nastal v okviru projekta Erasmus + iYOT ('' Ob svojem času ''), 

ki je financiran s strani Evropske unije (2015-2017) in si prizadeva izboljšati upravne in 

svetovalne zmogljivosti v Izobraževanju odraslih in izobraževalnih organizacijah vseživljenjskega 

učenja po vsej Evropi. Naš namen je, da se jim omogoči, da bolje delujejo kot partnerji v 

formalnem izobraževalnem sistemu, spodbujanje osebnega razvoja in prečnih spretnosti 

odraslih kot sredstvo za povečanje spretnosti, kompetenc in zmanjšanje brezposelnosti. 

Glavni namen tega projekta je razvoj uporabniku prijazne storitve svetovanja na daljavo, ki bo 

v skladu z interesi, spretnostmi, osebnim in kariernim razvojem odraslih in njihovim 

razpoložljivim časom (''Ob svojem času''), preko spletne sistemske programske opreme z 

inovativno mobilno aplikacijo (iYOT Software). Ta storitev je namenjena svetovalcem, ki 

delujejo na področju izobraževalnega in poklicnega svetovanja, kot tudi odraslim, ki želijo in 

potrebujejo svetovanje. 

V iYOT projekt je vključenih pet evropskih držav (Španija, Švedska, Slovenija, Portugalska in 

Avstrija) z izkušnjami v izobraževanju odraslih in na trgu dela. V takšni postavi zagotavljamo 

resničen evropski pogled in odgovor na potrebe na področju izobraževalnega in kariernega 

svetovanja. 

iYOT kurikulum je zasnovan za vse tiste, ki bi želeli obnoviti, poglobiti znanje na področju 

svetovanja in delovati s pomočjo mobilne aplikacije, ki ponuja svetovanje na daljavo. Skrbno 

pripravljeni moduli ponujajo uporabnikom splošno znanje o svetovanju na daljavo, poglobljeno 

razumevanje glavnih karakteristik  učinkovitega svetovanja na daljavo in znanje o strukturi in 

ciljih iYOT programske opreme. Uporabniki lahko najdejo koristne informacije o orodjih v 

izobraževalnem svetovanju s poudarkom na pristopih, ki so prilagojeni potrebam posameznika 

in izobraževalni situaciji kot tudi znanje o tem, kako pridobiti pregled nad strankino kompleksno 

izobraževalno situacijo. Tisti, ki vas zanima karierno svetovanje boste pridobili znanje o 

elementih, ki sestavljajo prakso kariernega svetovanja, metode in orodja primerna posebej za 

karierno svetovanje, znanje o razvoju kariere (strategije, tranzicije, poklicni profili). Še več, 

kurikulum ponuja svetovalcem praktične primere za svetovanje iskalcem zaposlitve, s prikazom 

npr. kako se napiše življenjepis, kako pristopiti negotovim in defenzivnim strankam in 

prepoznati 'mrtve kote' v  njihovih stališčih. Prav tako ponuja splošno znanje o komunikaciji in 

svetovalnem procesu, prečnih spretnostih, ki so potrebne v medčloveški komunikaciji v 

svetovalnem procesu. Nenazadnje kurikulum ponuja splošno znanje o priznavanju neformalno 

in priložnostno pridobljenega znanja, štirih fazah v tem procesu, spretnostih, ki so potrebne za 

strokovne delavce v tem procesu ter o metodah in orodjih, ki se uporabljajo pri priznavanju 

neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja. 
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1.1 Ciljna skupina 

 Izobraževalci odraslih/učitelji/mentorji/vrstniki/svetovalci, ki bi želeli postati iYOT 

svetovalci na daljavo. 

 

1.2 Namen in cilji 

 Povečati kapaciteto izobraževalcev odraslih in zaposlenih v izobraževanju odraslih, ki 

ponujajo različne tečaje, predavanja, storitve vseživljenjskega učenja in svetovanja 

odraslim udeležencem z hitrim in učinkovitim dostopom do informacij in svetovanja. 

 Povečati vpletenost odraslih v svetovanje preko inovativne mobilne aplikacije iYOT za 

svetovanje na daljavo in v uporabniku razpoložljivem času ter povečati njihovo 

sposobnost, da se lotijo novega učenja, mobilnosti ali delovnih priložnosti. 

 Usposobiti skupino svetovalcev, ki bodo iYOT svetovanje na daljavo s pomočjo 

aplikacije izvajali v praksi. 

 

1.3 Navodila, kako uporabljati iYOT kurikulum 

iYOT kurikulum je sestavljen iz petih modulov: 

1. Svetovanje na daljavo in projekt iYOT 

2. Izobraževalno svetovanje 

3. Karierno svetovanje 

4. Svetovalne in komunikacijske metode 

5. Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja 

 

Trajanje: max. 40 ur 

Vsak modul traja približno 6-8 ur.  

Pripročeno je, da zaključite vseh pet modulov, v kolikor želite pridobiti iYOT certifikat, ki 

dokazuje, da ste usposobljeni za iYOT svetovalca.  

Da bi lahko v polnosti razumeli kompeksnost mobilne aplikacije iYOT je zelo pripočljivo, da 

pričnete z modulom 1  - Svetovanje na daljavo in projekt IYOT ter nadaljujete z ostalimi moduli 

v kateremkoli vrstnem redu želite. 

Da bi si pridobili iYOT certifikat morate uspešno zaključiti vseh pet modulov in narediti vaje, ki 

jih najdete v aneksu. 

 

 

iYOT kurikulum bo na voljo kot odprt  izobraževalni vir tudi na spletu v obliki  e-učilnice na spletni 

platformi iyot.moodlecloud.com. 
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2. MODULI 
 

     iYOT kurikulum je sestavljen iz petih modulov: 
 

 Svetovanje na daljavo in projekt iYOT 

 Izobraževalno svetovanje 

 Karierno svetovanje 

 Svetovalne in komunikacijske metode 

 Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja 
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2.1 MODUL 1 – SVETOVANJE NA DALJAVO IN PROJEKT IYOT 

 

2.1.1 Predstavitev modula 

 
V okviru koncepta svetovanja na daljavo je zaradi hitrega razvoja in uporabe interneta ter 

informacijskih tehnologij (IT) v vsakdanjem življenju, mogoče zagotoviti različne oblike 

svetovanja. Sem so vključene tudi tiste, ki jih ta projekt poskuša obravnavati v okviru evropske 

perspektive: izobraževalno svetovanje, karierno svetovanje, svetovanje in komunikacijske 

metode in priznavanje neformalnega in priložnostnega znanja.  

Svetovalne storitve, ki se opravljajo na daljavo z elektronskimi sredstvi za namene projekta iYOT 

bodo povezane predvsem s tistimi v okviru kariernega in izobraževalnega svetovanja. 

Poleg svetovalnih storitev, ki vključujejo karierno svetovanje, projekt obravnava tudi druga 

vprašanja, ki so dandanes ključnega pomena na področju svetovanja in jih  na nek način lahko 

vključimo tudi v okvir koncepta kariernega svetovanja, kot so izobraževalno svetovanje in 

priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, kot tudi najboljše in bolj primerne 

komunikacijske metode za svetovanje, da bi zagotovili ustrezno storitev in dosegli uspešne 

rezultate. 

 

2.1.2 Trajanje 

Modul 1 – Svetovanje na daljavo in projekt iYOT, poteka v enodnevnem  tečaju v trajanju 

približno 6-8 ur – fleksibilno prilagojenem potrebam in zavzetosti udeležencev.  

 

2.1.3 Splošni del 

V tem delu boste dobili splošen pregled modula 1, ključne koncepte, splošne in operativne cilje 

tega dela kurikuluma.  

 

2.1.3.1 Splošni pregled modula 

Splošni cilj tega modula je pomagati bodočim iYOT svetovalcem in uporabnikom iYOT mobilne 

aplikacije pridobiti jasno predstavo o prednostih in možnostih svetovanja na daljavo (povezano 

z kariernim in izobraževalnim svetovanjem). Namen modula je  razumevanje glavnih značilnosti 

in vprašanj povezanih z spletno platformo in orodji za svetovanje na daljavo kot tudi usposobiti 

udeležence, da postanejo strokovnjaki v upravljanju z mobilno aplikacijo iYOT in spletno stranjo 

na učinkovit način v njihovih državah. 
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Ta modul je razdeljen na 5 glavnih tem/učnih izidov: 

1. SPLOŠNO ZNANJE O MOŽNOSTIH IN PREDNOSTIH SVETOVANJA NA DALJAVO 

2. GLAVNE ZNAČILNOSTI SVETOVANJA NA DALJAVO 

3. PREDSTAVITEV IYOT MOBILNE APLIKACIJE 

4. NAVODILA KAKO UPORABLJATI IYOT MOBILNO APLIKACIJO 

5. DRUGI VIDIKI, KI JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI, POVEZANI S TEHNOLOGIJO  IN 

INSTITUCIONALNIMI ZAHTEVAMI 

 

 TEMA 1 predstavlja kratek uvod v glavne vidike kariernega svetovanja in njegovo 

prilagoditev svetovanju na daljavo glede na današnje tehnološke možnosti, s 

poudarkom na glavnih možnostih in prednostih takšnega ‘’online’’ svetovanja 

tako za svetovalce kot uporabnike.  

 

 TEMA 2 opisuje najpomembnejše značilnosti svetovanja na daljavo, ki 

zagotavljajo učinkovitost in koristnost. Poudarja tudi izzive, s katerimi se 

svetovanje na daljavo sooča. 

 

 TEMA 3 se sprva osredotoča na glavne cilje in aktivnosti projekta iYOT in kako so 

ti cilji naslovljeni preko iYOT učnih rezultatov (smernice, kurikulum, spletna 

stran, spletna platforma in aplikacija), kasneje pa opisuje glavno strukturo in 

značilnosti iYOT spletne platforme in aplikacije, s poudarkom na različnih delih 

in značilnostih.  

 

 TEMA 4 opisuje najboljši način kako upravljati s IYOT programsko opremo, da 

tako uporabniki kot svetovalci iztržijo kar največ, s praktičnimi 

primeri/smernicami z uporabnimi informacijami. 

  

 TEMA 5 pojasnjuje druge vidike, ki jih je treba obravnavati, kot so možne 

tehnološke zadeve, ki jih je treba upoštevati v smislu povezovanja, kako 

namestiti aplikacijo na mobilnih napravah, katera programska oprema je 

potrebna, in tako naprej, kot tudi nekatere smernice kako zaščititi zasebnost 

uporabnikov… 

 

2.1.3.2 Ključni koncepti/ključne besede 

Svetovanje na daljavo, iYOT upravičenci (iYOT uporabniki, iYOT svetovalci), iYOT programska 

orodja (iYOT aplikacija, iYOT spletna stran, iYOT spletna učilnica – e-learning platform), mobilne 

naprave, komunikacija, interakcija uporabnik-svetovalec, povratna informacija, uporabnikom 

prijazno in jasno, zaupnost, privatnost, ocenjevanje. 
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2.1.3.3. Splošni cilji/kompetence 

 Udeleženci usposabljanja bodo pridobili znanje o svetovanju na daljavo (prednosti in 

možnosti ter projekt iYOT) 

 Udeleženci bodo poglobljeno razumeli glavne značilnosti in vprašanja učinkovitega 

svetovanja na daljavo, 

 Udeleženci bodo pridobili znanje o zgradbi in ciljih iYOT programskega orodja 

 Udeleženci bodo preizkusili iYOT programsko orodje, njene značilnosti in možnosti ter 

spodbujali učinkovito rabo iYOT programskega orodja. 

 Udeleženci bodo pridobili razumevanje drugih vidikov, ki jih je treba upoštevati v 

sistemu svetovanja a daljavo. 

 

2.1.3.4 Operativni cilji 

Po zaključenem modulu bodo udeleženci: 

 Pridobili splošno znanje o konceptih svetovanja na daljavo in različnih možnostih, 

značilnostih in drugih vidikih, ki jih je potrebno upoštevati. 

 Pridobili poglobljeno razumevanje strukture in ciljev vsakega programskega orodja v 

iYOT projektu. 

 Upravljali z programskim orodjem iYOT in poznali način, kako ga najbolje izkoristiti. 

 Se zavedali nekaterih pomembnih vidikov, ki jih morajo upoštevati pri uporabi iYOT 

programskega orodja. 

 

2.1.4 Možnosti in prednosti svetovanja na daljavo 
2.1.4.1 Prednosti svetovanja na daljavo 

Nekaj prednosti, ki jih ima svetovanje na daljavo: 

 Dostopnost: svetovanje na daljavo je dostopno vsem, ki si tega želijo. Dostop omogoča iz 

različnih krajev, 24/7 in lahko služi velikemu številu ljudi in razpršenemu občinstvu. 

 Anonimnost: internet jasno ponuja nivo anonimnosti, ki ga mnogi uporabniki  smatrajo za 

nenevarno obliko, saj jim omogoča ‘nevidnost’, ki ljudem ponuja večjo odprtost in 

sproščenost kot srečanje v živo.  

 Cenovna ugodnost:  Pri svetovanju na daljavo odpadejo   številni stroški, ker le-to ni fizično 

vezano na nek prostor, kjer se storitev svetovanja odvija. 

 Različne komunikacijske možnosti: lahko vzpostavimo ustno ali pisno komunikacijo, z 

izkoriščanjem prednosti ene ali druge oblike. 

 Pisna komunikacija je bolj primerna oblika komunikacije za tiste, ki imajo težave 

pri ustnem izražanju in lahko uporabnike spodbudi, da se izražajo bolj 

premišljeno, samoreflektivno in prodorno. 



10 
 

 This project is funded by the European Union 15-204-012641 – KA2-AE-9/15       
                                                                                                                                                                                  iYOT: In Your Own Time!    

 Medtem ko ustna komunikacija omogoča, da pogovor teče na bolj  realen in 

osebni način. 

 Priročnost: možnost dostopanja, oddajanja in sprejemanja informacij kadarkoli 24/7.  

 Dostop do veliko različnih informacij: na internetu temelječa programska oprema omogoča 

popolno, uporabnikom prijazno in enostavno dostopnost do informacij. 

2.1.4.2 Možnosti svetovanja na daljavo v projektu iYOT 

Možnosti, ki jih projekt iYOT lahko ponudi s programsko opremo za svetovanje na daljavo: 

 Izzivi povezani s kariero: raziskovanje kariernih možnosti, sprememba poklica, razvoj osebne 

kariere in druga s kariero povezana vprašanja. 

 Izobraževalno svetovanje: svetovanje odraslim študentom glede študija med 

izobraževanjem, svetovanje glede nadaljnjega izobraževanja, finančno svetovanje 

študentom in druge bolj osebne zadeve. 

 Možnosti pridobivanja novih znanj, spretnosti in kompetenc preko različnih poti, neformalno 

in/ali priložnostno pridobljeno znanje in kako le-tega oceniti ali priznati. 

 Drugi vidiki povezani z izboljšanjem komunikacijskih spretnosti in kako doseči čim bolj 

‘’počlovečeno’’ svetovanje kot je mogoče. 

 

2.1.5 Glavne značilnosti in vprašanja v svetovanju na daljavo 
 

Za pravilno delovanje programskega sistema za svetovanje na daljavo, ki ga želi doseči projekt 

iYOT, je pomembno, da sledimo naslednjim zahtevam, ki med drugim zadevajo značilnosti 

sistema, svetovalčeve kompetence, zaupnost podatkov. 

 

2.1.5.1 Značilnosti sistema 

 Jasen in uporabnikom prijazen: posamezni deli sistema morajo biti uporabnikom 

razumljivi (vizualni in enostavno uporabni) in celoviti (vključevati morajo čim več 

različnih vidikov svetovanja kot je mogoče), istočasno pa ne smejo uporabnika 

prenasičiti z informacijami. 

 Ocenjevanje/samo-ocenjevanje: obstajati mora razdelek, kjer lahko uporabniki dobijo 

oceno / samo-oceno in prvo splošno povratno informacijo/svetovanje, ki se nanaša na 

najbolj primerne možnosti, ki ustrezajo njihovim interesom/sposobnostim ter jim 

prihrani čas pri iskanju informacij. 
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 Vizualne vsebine in dostop do dodatnih informacij: vključitev multimedijskih vsebin, 

infografik in drugih podobnih povezav do videov, družabnih omrežij ali specializiranih 

spletnih strani, ki lahko dopolnijo uporabnikove izkušnje. 

 Možnost vzpostavitve komunikacije: vključitev forumov za vrstniško komuniciranje, 

pošiljanje sporočil svetovalcu preko klepetalnica ali elektronske pošte, ali možnost 

ureditve srečanja iz oči v oči preko videoconference ali drugih možnosti, ki sistemu 

omogočajo dodatno vrednost in ga naredijo bolj interaktivnega in osebnega, kot tudi 

bolj učinkovitega. 

 

2.1.5.2 Kompetence svetovalca 

Svetovalci, ki ponujajo svoje storitve v projektu iYOT morajo imeti: 

 Splošno domeno sistema (spoznati se morajo na vse vidike s tem, da zaključijo  

usposabljanje v spletni učilnici (e-učenje – kurikulum)). 

 Specifično domeno na področju, kjer so specializirani. 

 Kompetence, da znajo prepoznati potrebe uporabnika in sposobnost, da prepoznajo 

koristi uporabe tehnologije. 

 Kompetence, da motivirajo uporabnike, da vložijo v to svoj čas. 

 Kompetence, da pomagajo uporabnikom spremeniti podatke v informacije. 

 Kompetence, da uporabnika pripeljejo od  zgolj informacij do akcijskega načrta. 

 

2.1.5.3 Zaupnost in varnost 

Večina problemov povezanih z zaupnostjo je povezanih z interakcijo uporabnik-svetovalec: 

 Sporočilo ni bilo sprejeto. 

 Kršitev zaupnosti, ki se lahko npr. pojavi, ko elektronsko sporočilo ni prispelo, ker je bilo 

poslano na napačen naslov ali je bilo spregledano ali izbrisano s strani svetovalca 

nenamerno. 

 Zaupnost lahko kršijo tudi hekerji ali ponudniki internetnih storitev ali s strani drugih z 

dostopom do računov elektronske pošte na računalniku. 

2.1.5.4 Drugo 

 Morebitne nesoglasnosti zaradi dejstva, da svetovanje na daljavo ne omogoča fizične 

prisotnosti med uporabnikom in svetovalcem. Uporaba elektronskega sporočila ali 

klepetalnic lahko nekoliko omili nesoglasja in razjasni vprašanja, ki so dvoumna. 

 Padec internetne povezave ali pomanjkanje IKT kompetenc s strani uporabnika ali 

svetovalca lahko prav tako zmanjša učinkovitost sistema. 
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2.1.6 IYOT aplikacija: cilji in struktura 
 

2.1.6.1 Cilji 

Cilj projekta iYOT je povečati kapaciteto izobraževalcev odraslih in zaposlenih v institucijah za 

izobraževanje odraslih, ki ponujajo vrsto različnih tečajev, usposabljanj, vseživljenjskega učenja 

in svetovalnih storitev odraslim z hitrim in učinkovitim dostopom do svetovanja in informacij. 

S pomočjo projekta želimo povečati vpletenost odraslih v svetovanje.  

 Svetovalcem in tistim, ki jih zanima svetovalna dajavnost, želimo zagotoviti 

posodobljene in na evropskih temeljih pridobljene informacije in jim omogočiti 

usposabljanje za svetovanje na daljavo s pomočjo inovativnega programskega orodja. 

 Uporabnikom pa želimo zagotoviti individualizirane povratne informacije, povečati 

njihovo sposobnost, da se ponovno lotijo učenja, seznanijo z delovnimi možnostmi in 

mobilnostjo ter jih motivirati, da se aktivno vključijo v vseživljenjsko učenje. 

Ravno iz teh razlogov postavlja projekt na razpolago upravičencem - (potencialnim) 

svetovalcem in uporabnikom, ki želijo prejeti svetovanje – prijazno svetovalno storitev na 

daljavo, ki bi sledila interesom, sposobnostim, osebnemu in poklicnemu razvoju odraslih v njim 

ustreznem času (In Your Own Time), realizirano na spletno podprtem mobilnem sistemu z 

inovativno mobilno programsko opremo iYOT. 

 

2.1.6.2 Struktura 

V projektu smo razvili tri programska orodja, ki so med seboj povezana in zagotavljajo potrebne 

in posodobljene informacije o možnostih izobraževanja, možnostih na trgu dela in o trendu in 

pomembnosti neformalnega izobraževanja. 

a) SPLETNI PORTAL  

Inforrmacije na spletni strani z naslednjimi značilnostmi: 

 Informacije o projektu in parnterjih. 

 Razširjanje projektnega dela – diseminacija (novice, povezave do spletnih strani 

projektnih partnerjev, objave in blogi, srečanja, dogodki, …) 

 Učna gradiva in materiali, ki smo jih razvili v okviru projekta. Različni dokumenti, ki so 

nastali v času trajanja projekta so naloženi in dostopni širši javnosti (Smernice, 

Kurikulum in drugi pomembni dokumenti, ki dajo področju svetovanja dodatno 

vrednost). 

 Smernice/ navodila kako prenesti mobilno aplikacijo na mobilne naprave in navodila za 

rabo in njene možnosti. 
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 Smernice/navodila kako dostopati do spletne učilnice (e-learning platform), da bi 

zagotovili čim boljšo uporabo. 

 Prijava/dostop do spletne učilnice in kako se registrirati. Obstaja tudi privatni dostop za 

projektnega managerja, da lahko deli informacije. 

 Ocenjevanje iYOT mobilne aplikacije: uporabniki le-te lahko evalvirajo svoje izkušnje z 

mobilno aplikacijo glede ponujene storitve. 

 

b) PLATFORMA ZA E-IZOBRAŽEVANJE (SPLETNA UČILNICA) 

Dostop do spletne učilnice: 

Uporabniki, ki bi želeli postati iYOT svetovalci lahko do spletne učilnice dostopajo preko iYOT 

spletnega portala ali preko mobilne aplikacije iYOT. Ko se registirajo na spletnem portalu iYOT 

(www.iyot.eu) se jim omogoči dostop do spletne učilnice. 

Temelji na MOODLE-u (modularno objektno usmerjeno dinamično učno okolje) 

Spletna učilnica temelji na Moodlu, brezplačni in prosto dostopni programski opremi – sistemu 

učnega managementa, napisani v PHP in razširjeni pod GNU – splošni javni licenci. 

Moodle teče na operativnih sistemih: Unix, Linux, FreeBSD, OS X, NetWare in drugih sistemih, 

ki jih podpira  PHP in podatkovne baze, vključno s ponudniki Webhost in se lahko uporablja tudi 

preko mobilnih naprav. 

Možnosti: 

Moodle format ponuja uporabnikom, da se lahko učijo kadarkoli in kjerkoli glede na njim 

razpoložljiv čas. 

Uporabniki/učenci lahko v spletni učilnici brskajo med različnimi moduli. Spletna učilnica ponuja 

pet modulov, katere lahko uporabnik/učenec pregleduje na spletu tako, da sledi standardu 

SCORM, ima pa tudi možnost, da si vse dokumente v različnih modulih prenese v PDF formatu. 

Uporabniki/učenci lahko sledijo svojemu napredku v vsakem modulu (kazalniki napredka) po 

zaključku vsakega modula sledi namreč test, s katerim lahko preverijo osvojeno znanje. Ko 

zaključijo vseh pet modulov, uporabniki/učenci dobijo certifikat, s katerim dokazujejo 

kompetence, da lahko delujejo kot iYOT svetovalci. 

Jeziki: 

Vsebine modulov in navigacijski gumbi v spletni učilnici so na voljo tako v angleščini kot tudi v 

nacionalnih jezikih vseh petih projektnih partnerjev (slovenščini, nemščini, švedščini, 

portugalščini in španščini). 

 

 

http://www.iyot.eu/
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c) IYOT mobilna aplikacija :  

Dostop do  iYOT mobilne aplikacije: 

Tisti posamezniki, ki so zainteresirani, da sodelujejo kot svetovalci in/ali tisti, ki iščejo svetovanje 

lahko do mobilne aplikacije iYOT dostopajo tako, da si jo brezplačno naložijo v APPStore-u ali 

GooglePlay-u in kliknejo na registracijo z gumbom za prijavo kot ‘’svetovalec’’ ali kot 

‘’uporabnik’’. 

Opomba: uporabniki se prijavijo preko mobilne aplikacije same, tako da se registrirajo z 

uporabniškim imenom in geslom, medtem ko morajo svetovalci prvo prejeti elektronsko 

sporočilo z njihovim uporabniškim imenom in geslom, preden se lahko registrirajo v mobilno 

aplikacijo in delujejo kot svetovalci. 

Spletni portal vsebuje specifične informacije, kako si naložili mobilno aplikacijo in kako z njo 

upravljati, da bi si zagotovili čim večjo učinkovitost. 

 

Razdelki/možnosti: 

Mobilna aplikacija vsebuje štiri glavne razdelke, ki uporabniku omogočajo povratno informacijo 

(z evropskim pristopom) in interakcijo s svetovalcem in drugimi uporabniki: 

 

 Samo-ocenjevanje: Tukaj lahko uporabnik dobi samodejno povratno informacijo/ 

priporočilo glede možnosti na trgu dela, po zaključenem kratkem vprašalniku glede 

njegovega ozadja, interesih in predstavlja prvi pristop do svetovanja, ki ga ponuja iYOT 

mobilna aplikacija. 

 

 Poklicni profil: Tukaj lahko uporabnik naloži svoj poklicni profil. V polja vpišejo 

informacije, do katerih lahko dostopajo tudi svetovalci, da lažje posredujejo 

individualizirane povratne informacije. 

 Svetovalci/ kontakt s svetovalci: Tukaj imajo uporabniki možnost, da med drugim vidijo 

kateri svetovalci so na voljo, v katerem jeziku lahko z njimi komunicirajo, na katerih 

področjih so strokovnjaki, kdaj so dosegljivi in lahko posredujejo povratno informacijo. 

Svetovalce lahko uporabniki kontaktirajo preko elektronske pošte ali videokonference 

(izkoristijo lahko programsko opremo na svojih mobilnih napravah – Google Hangouts, 

Skype), če se tako prej dogovorijo s svetovalcem, ki ga izberejo.   

 Forum / kontakt med uporabniki:  Tukaj lahko uporabniki vzpostavijo kontakt z vrstniki 

(drugimi uporabniki). Forum moderirajo svetovalci, uporabniki pa lahko tukaj izrazijo 

svoje ideje in mnenja na vrsto različnih tem, imajo možnost da vstavijo nove vnose ali 

odgovore (pisni tekst ali povezave (linke) do kakšnih člankov, spletnih strani itd.).  
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Jeziki: 

Vsebina iYOT mobilne aplikacije in navigacijskih gumbov je na voljo v angleščini in v nacionalnih 

jezikih projektnih parnterjev torej v slovenščini, nemščini, švedščini, portugalščini in španščini. 

Uporabnik lahko izbere jezik po svoji izbiri v nastavitvah v aplikaciji. 

 

Ocena izkušenj: 

Uporabniki mobilne aplikacije iYOT lahko ocenijo svoje izkušnje z mobilno aplikacijo tako, da 

vstopijo na spletni portal in pod razdelkom EVALUATION (Ocenitev) odgovorijo na par vprašanj 

glede ponujene storitve in zadovoljstvom z njo. 

iYOT svetovalci svoje svetovalne storitve uporabnikom registrirajo na spletnem portalu iYOT 

pod razdelek Svetovalne storitve, do katerega dostopajo s svojim uporabniškim imenom in 

geslom.  

Izkušnje in povratne informacije obojih, tako svetovalcev kot uporabnikov služijo oceni 

programske opreme in storitev, z namenom morebitnih izboljšav v prihodnosti. 

 

2.1.7 Kako uporabljati mobilno aplikacijo 
Tukaj nadete priporočila – korak po koraku – kako uporabljati mobilno aplikacijo iYOT in kako 

postopati, da boste od nje dobili kar največ.  

Rokovanje z mobilno aplikacijo se razlikuje glede na to, ali ste registrirani kot uporabnik ali kot 

svetovalec, tako da obstajata dva različna pristopa, katerima morata ti dve skupini upravičencev 

slediti. 

 

2.1.7.1 Za iYOT uporabnike  

 

1. Obiščite spletni portal iYOT (www.iyot.eu) in se seznanite s projektom in cilji, rezultati in orodji: 

 

 

 

a. Obiščite spletni portal iYOT (www. iyot.eu) 

b. Seznanite se s projektom iYOT, cilji, rezultati in dokumenti, ki so nastali. 

c. Preglejte razdelek, ki govori o tem, kako naložiti mobilno aplikacijo iYOT na vaše mobilne 

naprave in preberite navodila in možnosti.  

 

http://www.iyot.eu/
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2. Registracija v mobilno aplikacijo 

 

 

 

 

 *Opomba: Registracija v mobilno aplikacijo se razlikuje od 

tiste na spletni portal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dostopite do (že naložene) mobilne aplikacije iYOT 

na vaši mobilni napravi (telefon, tablica) 

b. Kliknite na gumb ‘’Vpiši se’’ (Sign up) in vpišite svoje 

podatke (uporabniško ime, elektronsko pošto in 

geslo) 
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c. Ko ste enkrat registrirani, kliknete na gumb ‘’Prijavi 

se’’ (login), ki uporabnika vodi do glavnih menijev 

mobilne aplikacije iYOT. 
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3. Izpolnite svoj poklicni profil. 

 

 

 

 

 

 

4. Izpolnite Samo-ocenjevanje 

 

 

 

 

 

 

a. Kliknite gumb Poklicni profil. 

b. Izpolnite različna polja povezana z vašim 

ozadjem (izobraževanje, delovne izkušnje, 

področja vaših interesov itd.) 

c. Shranite vstavljene podatke, po tem, ko ste 

sprejeli pogoje, ki se navezujejo na varstvo 

podatkov. 

 

a. Kliknite gumb SAMO-OCENJEVANJE. 

b. Izpolnite vprašalnik v skladu s vašim ozadjem, 

interesi, da boste lahko prejeli prvo splošno 

povratno informacijo. 

c. Prejmite splošno povratno informacijo glede na 

odgovore, ki ste jih vpisali v samo-ocenjevanju. 
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5. Kontakt s svetovalcem. 

 

 

 

 

 

6. Registracija na iYOT spletni portal za svetovalne storitve. 

 

 

 

 

 

a. Kliknite gumb ‘Svetovalci’. 

b. Preverite kateri svetovalci so na voljo, njihovo 

razpoložljivost in področje svetovanja.  Izberite 

tistega, ki ustreza vašim interesom in mu 

napišite elektronsko sporočilo. 

c. Preko elektronske pošte se dogovorite za 

videokonferenco s svetovalcem, ki ste ga izbrali, 

tako da posredujete svoj SKYPE ali Goolge 

hangouts račun.  

 

a. Dostopi do iYOT spletnega portala. 

b. Klikni razdelek, ki se navezuje na Evalvacijo mobilne aplikacije iYOT in se prijavi s svojim 

uporabniškim imenom in geslom. 

c. Oceni prejete svetovalne storitve.  
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7. Kontaktirajte vrstnike preko Foruma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kliknite gumb Forum. 

b. Izberite temo, ki vas zanima. 

c. Dodajte svoje mnenje ali vnos in/ali napišite 

odgovor na že zastavljena vprašanja. 
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2.1.7.2 Za iYOT svetovalce 

 

1. Vstopi na iYOT spletni portal in se seznani s projektom in cilji, rezultati in orodji: 

 

 

 

2. Dostopi do spletne učilnice iYOT in izobraževalnih modulov (kurikula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Klikni na e-learning platform (spletno učilnico) 

na spletnem portalu iYOT. 

b. Registriraj in vpiši se v spletno platformo iYOT 

(spletno učilnico iYOT). 

c. Zaključi e-učenje (iYOT kurikulum) z izpolnitvijo 

vseh petih modulov kurikuluma in reši 

preizkusni test. 

d. Pridobi si certifikat o usposobljenosti, da lahko 

deluješ kot iYOT svetovalec. 

a. Vpišite se na iYOT spletni portal (www.iyot.eu) 

b. Preglej opis projekta, njegove cilje, rezultate in ustvarjene dokumente. 

c. Preverite del s pojasnili o tem, kako prenesti mobilno aplikacijo iYOT na vaše mobilne naprave 

in navodila za uporabo ter možnosti. 

d. Obiščite del, ki govori o tem, kako dostopati in uporabljati spletno učilnico (e-learning platform), 

da bi jo lahko kar najbolje izkoristili. 
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3. Registracija v mobilno aplikacijo iYOT in svetovalne storitve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

a. Prejmite uporabniško ime in geslo, ki vam ga projektni 

partnerji posredujemo preko elektronske pošte. 

b. Obvestite nas o vaši razpoložljivosti, področju ali 

specializaciji svetovanja, elektronski naslov in /ali 

Skype/Google hangouts račune in kontakte.  

 

c. Prejemanje obestil kdaj uporabnik želi svetovanje… 

d. Preverite profesionalni profil uporabnika, ki želi prejeti 

svetovanje, da bi bolje razumeli situacijo vsakega 

posameznika in vprašanja, na katera želi odgovore. 
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4. Registracija na spletni portal iYOT s svetovalnimi storitvami 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Odzovite se na uporabnikove potrebe preko 

elektronske pošte in /ali organizirajte srečanje iz oči v 

oči preko videoconference (Skype/Goolge hangouts). 

a. Dostopi do spletnega portala iYOT (www.iyot.eu) 

b. Klikni razdelek namenjen svetovalnim storitvam in vstopi 

z uporabniškim imenom in geslom.  

c. Registrirajte svetovalne storitve namenjene 

uporabnikom.  
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2.1.8 Drugi vidiki, ki jih je potrebno nasloviti 
2.1.8.1 Zahtevana programska oprema in povezljivost 

Uporabniki in svetovalci potrebujejo mobilno napravo (pametni telefon, tablico) z delujočim 

sistemom iOS ali Android in ustrezno internetno povezavo (preko WIFI-ja ali povezavo z 

mobilnimi podatki), da lahko  prenesejo mobilno aplikacijo iYOT in z njo upravljajo na ustrezen 

način.  

Za prenos mobilne aplikacije iYOT, poiščite iYOT v Appstore-u (za iOS naprave) ali v PlayStore-u 

(Android). Mobilna aplikacija je brezplačna. 

 

2.1.8.2 Naložite si programe za videokonferenco 

Da bi si lahko naložili programsko opremo za videokonferenco kot sta npr. Skype ali Google 

Hangout na vašo mobilno napravo, morate iti v Appstore (za iOS) ali v PlayStore (če imate 

Android). 

Ne pozabite, da morata tako uporabnik kot svetovalec zagotoviti svoje Skype ali Google 

hangouts račune, da bi lahko izvedli srečanje iz oči v oči. 

 

2.1.8.3 Varstvo podatkov 

Vsi podatki uporabnika in svetovalca morajo biti obdelani in varovani v skladu z evropsko 

zakonodajo o varstu podatkov. 

 

2.1.8.4 Nekaj smernic za zaščito zaupnosti 

Nekaj smernic za uporabnike, da tretje osebe ne morejo zlahka prestrezati njihovih sporočil: 

 Uporabljajte osebne računalnike, do katerih ima dostop le malo ljudi. 

 Izogibajte se pošiljanju/sprejemaju sporočil na brezžičnih (WI-FI) povezavah, če niste 

prepričani da je povezava varna. 

 Dvakrat preverite naslov prejemnika, preden pošljete sporočilo. 

 Zahtevajte povratno potrdilo o prejemu elektronske pošte s strani svetovalca. 

 Uporabljajte geslo za dostop do svojega računalnika in elektronske pošte in se 

odjavite, ko ste končal z opravili. 

 Zagotovite si ustrezno programsko opremo za varnost (kot npr. antivirusne 

programme ali požarni zid) in ustezno posodabljanje vaše programske opreme. 

 Šifrirajte svojo elektronsko pošto. 
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2.2 MODUL 2 – IZOBRAŽEVALNO SVETOVANJE 

2.2.1 Predstavitev modula 

Živimo v svetu, ki se vse hitreje spreminja in v katerem morajo mladi sprejemati hitre odločitve 

glede izbire poklica. To je svet z novimi pogoji in priložnostmi, kjer se tudi vloga svetovalcev 

spreminja in zahteva prilagajanje. Svetovalni proces je odvisen od veliko spremenljivk in mora 

zagotoviti široko podlago za svetovanje v zgodnji fazi pri izbiri izobraževalne poti v primerjavi s 

preteklostjo. Pristopi, orodja in metode, ki so mnoga leta odlično delovale se morajo prilagoditi 

sodobnim potrebam družbe in morajo biti dopolnjene z novimi idejami in orodji. Izobraževalno 

svetovanje mora celo zagotoviti bolj kompleksen pogled na učenca kot celoto kot pa samo 

podajati dejstva in statistične podatke. V tem modulu ponujamo pregled tega kot tudi 

poglobljeno razumevanje izobraževalnega svetovanja z širokim pristopom in z individuumom 

kot celoto v osredju.  

 

2.2.2 Trajanje 

6-8 ur (vsaka tema traja približno 90 minut)  - prožno prilagojeno potrebam in zavzetosti 

udeležencev. 

2.2.3 Splošni del 
2.2.3.1 Splošni pregled modula 

Vsesplošni cilj tega modula je pomoč bodočim iYOT svetovalcem in uprabnikom mobilne 

aplikacije iYOT, da si pridobijo znanje in orodje v okviru izobraževalnega svetovanja s 

poudarkom na osebni obravnavi različnih študijskih potreb in situacij študentov. Ta modul 

pomaga svetovalcem, da si pridobijo holističen/celostni pogled na kompleksno 

študentovo/strankino situacijo. 

 

Ta modul vsebuje štiri glavne teme/ učne rezultate: 

 

1.  ZNANJE O RAZLIČNIH FAZAH V PROCESU IZOBRAŽEVALNEGA SVETOVANJA 

2. RAZUMEVANJE POTREB IN RAZLIČNIH TIPOV ŠTUDENTOV/STRANK IN PRIDOBIVANJE 

SPOSOBNOSTI KAKO JIH OBRAVNAVATI 

3.   RAZUMEVANJE SPREMINJAJOČE VLOGE IZOBRAŽEVALNEGA SVETOVALCA V PRIHODNOSTI 

4. ZNANJE O SKUPINSKEM IZOBRAŽEVALNEM SVETOVANJU V ZAČETNI FAZI IZBIRE 

IZOBRAŽEVALNE KARIERE 
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 Tema 1. Razumevanje kako načrtovati izobraževalni svetovalni pogovor od začetka do 

konca. Nudi podporno strukturo in vsebino, da bi zagotovili, da izobraževalno svetovanje 

v obzir vzame celotno študentovo/strankino izobraževalno situacijo. 

 

 Tema 2. Ponuja različne vrste primerov iz realnega življenja študentov/strank v različnih 

učnih situacijah in z različnimi potrebami. Prav tako zagotavlja informacije in pristop k 

individualnemu svetovanju študentov/strank. 

 

 Tema 3. Razmislek o tem, kako se svet okoli nas spreminja in kako bi ga izobraževalni 

svetovalci morali obravnavati, da bi uspeli v svojem poklicu. 

 

 Tema 4. Zagotavljanje informacij in orodij, vaje za začetne pogovore s 

študenti/strankami na začetku njihove izobraževalne poti, ko se odločajo in potrebujejo 

splošno izobraževalno svetovanje in usmerjanje glede bolj specifičnih vprašanj.  

 

 

2.2.3.2 Ključne koncepti/ključne besede 

Osebnostne lastnosti in odnosi, splošne lastnosti in kompetence, posebno znanje, uvodni 

pogovor, informativni sestanki, skupinsko svetovanje/skupinski pogovori, aktivnost/dejavnost 

kandidatov samih, individualno svetovanje/ pogovor. 

 

2.2.3.3 Splošni cilji/kompetence 

Splošni cilj tega modula je pomoč svetovalcem in uporabnikom mobilne aplikacije iYOT pridobiti 

znanje in orodja znotraj izobraževalnega svetovanja s poudarkom na posamezniku 

prilagojenem pristopu, ki je odvisen od študentovih/strankinih potreb in izobraževalne situacije. 

Ta modul pomaga svetovalcem, da vidijo študentovo/strankino celotno kompleksno 

izobraževalno situacijo. 

2.2.3.4 Operativni cilji 

Po končanem tečaju bodo svetovalci pridobili znanje o: 

 

a) različnih fazah svetovalnega procesa; 

b) različnih primerih z različnimi udeleženci in pristopi; 

c) spreminjajoči se vlogi svetovalca v prihodnosti; 

d) Skupinskih vajah na začetku študentove/strankine izobraževalne poti. 
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2.2.4 Specifičen del 

 

2.2.4.1 TEMA 1 –RAZLIČNE FAZE V PROCESU IZOBRAŽEVALNEGA SVETOVANJA 

 
2.2.4.1.1 Cilji in vsebina 

Ta tema ponuja razmislek o tem kako načrtovati in izvesti svetovalni pogovor od predstavitve 

do konca. Ponuja podporno strukturo in vsebino za proces svetovanja, ki jemelje v obzir 

celotno študentovo/strankino izobraževalno situacijo.  

 

2.2.4.1.2 Metode izvedbe 

Refleksijska vaja in igra vlog v skupini z drugimi svetovalci. Priporočamo, da so skupine 

sestavljene iz treh svetovalcev.  

Vaja (Glej aneks – Modul 2 – vaja 1) 

Obstajajo različne faze v procesu izobraževalnega svetovanja, ki lahko pomagajo svetovalcem 

da strukturirajo svoje delo s študenti. 

Vnos: Moderator v prvem delu na kratko predstavi temo (15. Minut) 

Skupinske vaje: delo v skupinah po tri. 

Udeleženci pričnejo z oštevilčenjem kvadratkov (vsak zase). Faze svetovalnega procesa 

razvrstijo v pravilnem vrstnem redu (od 1 do 5). (10 minut) (Glej aneks, Modul 2 – vaja 1) 

Razprava: V skupinah po tri udeleženci razpravljajo kako so razvrstili faze v procesu 

izobraževalnega svetovanja in o prednostih in slabostih razporeditve korakov tako ali drugače. 

Skupaj z moderatorjem zapišejo ugotovitve, zaključke, ki bi jih želeli deliti z ostalimi skupinami. 

(15 minut). 

 

2.2.4.1.3 Pričakovani izidi, rezultati 

Udeleženci razumejo kako načrtovati izobraževalno svetovanje od začetka do konca. 

 

2.2.4.1.4 Didaktična priporočila 

Predlagamo, da je vsaka skupina sestavljena iz udeležencev, ki prihajajo iz različnih držav, da 

se razvije razprava in se izmenjajo izkušnje. Ker je to skupinsko delo, bi v vsaki skupini morali 

biti vsaj trije udeleženci.  

2.2.4.1.5 Oprema 

 Računalnik, projektor 

 Flipchart- stojalo z listi, pisala 

 Listi z vajami 

 svinčniki 
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2.2.4.1.6 Namigi  

Poskrbite da tehnična oprema, ki jo potrebujete za predstavitev, dela preden začnete z 

usposabljanjem. Vsak udeleženec naj ima papir in svinčnik. Na listu naj bo napisanih vseh pet 

stopenj izobraževalnega procesa, tako da lahko udeleženci samo izberejo in vpišejo ustrezno 

številko v kvadratek zraven opisa.  

 

2.2.4.2. TEMA 2 –RAZLIČNI PRIMERI Z RAZLIČNIMI UDELEŽENCI IN PRISTOPI 

 

2.2.4.2.1 Cilji in vsebina 

V tem delu bomo udeležencem predstavili vrsto primerov iz realnega življenja, različne tipe 

svetovancev/strank in izobraževalnih situacij.  Dobili bodo informacije o tem kako pripraviti in 

načrtovati posameziku prilagojeno svetovanje, usmerjanje.  

 

2.2.4.2.2 Metode izvedbe 

Moderator na kratko predstavi temo (10 minut) 

Skupinske vaje in razprava: 

Vaja: Razmislek: atraktorji za izbiro (po teoriji kaosa je naše vedenje nadzorovano s tako 

imenovanimi atraktorji, kar pomeni, da delujemo rutinsko. Po tej teoriji obstajajo štirje 

atraktorji. Vsak posameznikovo razmišljanje o njegovi/njeni karieri bi naj bilo vnaprej določeno 

z enim ali več atraktorji. Zavedanje o teh pa ni vedno očitno). (35 minut) (Glej aneks -Modul 2 – 

vaja 3) 

Vaja: Definicija:  znanje, lastnosti in kompetence (Posameznik ima lastnosti in kompetence, ki 

so potebne za oblikovanje celotnega izobraževalnega in delovnega življenja. Znanje o različnih 

vrstah spretnosti in ravnovesje med temi so pomembni, da lahko študentu/stranki nudimo 

izobraževalno svetovanje). (45 minut)  (Glej aneks - Modul 2 – vaja 4) 

Vaja: Igra vlog: Srečanje z različnimi svetovanci/strankami. (Glej aneks - Modul 2 – vaja 5) 

(Študija primera). (60 min)  

2.2.4.2.3 Pričakovani izidi, rezultati  

Udeleženci razumejo kako voditi različne tipe strank z različnimi izobraževalnimi in poklicnimi 

ozadji. Preko razprave in razmisleka bodo udeleženci pridobili znanje o lastnih pogledih in 

odnosu. 

2.2.4.2.4 Didaktična priporočila 

Vsaka skupina naj ima tri udeležence.  Pri vaji 3 se naj udeleženci menjujejo v igri vlog, tako da 

bo vsak nastopil v vlogi svetovanca/svetovalca/opazovalca. 
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2.2.4.2.5 Oprema 

 Listi z vajami 

 svinčniki 

 Stoli in mize za vajo 5. 

 

2.2.4.2.6 Namigi  

Poskrbite, da ima vsak udeleženec svoje liste z vajami. Vsak naj ima tudi ošiljen svinčnik. Bolje 

je, da se uporabljajo navadni in ne kemični svinčniki, v primeru da se udeleženci zmotijo. Pri vaji 

5, za igro vlog, potrebujemo tri stole in mizo za vsako skupino. 

 

 

2.2.4.3 TEMA 3 – SPREMINJAJOČA SE VLOGA IZOBRAŽEVALNEGA SVETOVALCA V 

PRIHODNOSTI 

 
2.2.4.3.1 Cilji in vsebina 

Ta tema ponuja razmislek o tem, kako se svet okrog nas spreminja in kako bi svetovalci naj 

delovali, da bi bili uspešni v njihovih karierah.  

2.2.4.3.2 Metode izvedbe 

Refleksijske skupinske vaje z drugimi svetovalci. Priporočene so skupine sestavljene iz treh 

svetovalcev. 

Vaja: Refleksija: novi pogoji – nova vloga svetovalca (Živimo v konstantno se razvijajočem 

svetu, ko se stvari vse hitreje spreminjajo. Mladi imajo dandanes veliko izbiro in boljši dostop 

do informacij). (60 min) (Glej aneks – Module 2 – vaja 6) 

2.2.4.3.3 Pričakovani izidi, rezultati 

Svetovalci bodo lažje razumeli njihovo spreminjajočo se vlogo in se prilagajali sodobnim in 

bodočim družbenim potrebam. 

2.2.4.3.4 Didaktična priporočila  

Udeleženci delajo v skupinah po tri. Razmišljajo o vprašanjih od (A) do (D) v skupinah in ko 

pridejo do vprašanja (D) razmišljanja nadaljujejo pod mentorstvom moderatorja. (Glej aneks -  

Modul 2 – vaja 6) 

2.2.4.3.5 Oprema 

Papir, svinčnik in radirka 

 

2.2.4.3.6 Namigi  

Papir mora biti prazen, da lahko udleženci zapišejo svoja razmišljanja in s čem se v razpravi 

strinjajo. Vsak naj ima pripravljen tudi šilček in radirko, da lahko popravi morebitne napake.  
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2.2.4.4. TEMA 4 –SKUPINSKE VAJE NA ZAČETKU ŠTUDENTOVE IZBIRE 

IZOBRAŽEVALNE POTI 

2.2.4.4.1 Cilji in vsebina 

Družba in družbene zahteve se nenehno spremijajo in tako se moramo tudi svetovalci spopadati 

z vedno novimi izzivi in zahtevami. Lahko recimo predlagamo skupinski razgovor v začetni fazi 

svetovalnega procesa o splošnih vrednotah v izobraževanju in na trgu dela. Na ta način 

spoznamo in se zavedamo svojih lastnih izhodišč in se kasneje tudi lažje odločamo o specifičnih 

stvareh in vprašanjih. 

Udeleženci bodo pridobili informacije in spoznali orodja za uvodni razgovor s 

svetovancem/študentom/stranko. Torej za stranke, ki so na začetku njihove izobraževalne 

kariere in imajo potrebo po splošnem svetovanju. 

2.2.4.4.2 Metode izvedbe 

Refleksijske skupinske vaje z drugimi svetovalci. Priporočene so skupine po tri. 

 

Vaja: Razprava v skupini: Vaja ‘Identiteta’ (Opiši različne vloge, ki jih imaš v različnih okoljih: v 

službi, razmerju, družini, svoje vrednote, nazore) (55 min) (Glej aneks – Modul 2 – vaja 10) 

Vaja: Razprava – vaja za udeležence v skupinah. Udeleženci razmislijo o svojih in vrednotah 

drugih o delu (razporedijo jih po vrstnem redu glede na pomembnost) (40 minut)  

(Glej aneks – Modul 2 - vaja 12) 

 

2.2.4.4.3 Pričakovani izidi, rezultati 

Svetovalci dobijo konkretna orodja, da lahko neodvisno vodijo individualno svetovanje s 

strankami in v skupinah. 

 

2.2.4.4.4 Didaktična priporočila 

Udeleženci naj se razporedijo v skupine po tri. Razmislijo naj o vprašanjih od (A) do (D) v 

njihovih skupinah in ko pridejo do vpr. (D) začnejo z razpravo skupaj z moderatorjem.  

2.2.4.4.5 Oprema 

Papir in svinčnik 

2.2.4.4.6 Namigi  

Vsak udeleženec naj ima prazen papir (vsaj 3 liste) in šilček. Vsaka skupina naj ima tudi radirko, 

če pride do napak pri pisanju. Priporočamo navadne in ne kemične svinčnike. 
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2.3 MODUL 3 – KARIERNO SVETOVANJE 

 

2.3.1 Predstavitev modula  

Karierno svetovanje se izvaja na različnih strokovnih področjih, v zavodih za zaposlovanje, v 

kadrovskih oddelkih podjetij, izvajajo ga ustrezni svetovalci in mentorji ali pa poteka v okviru 

kariernih storitev v izobraževalnih zavodih za odrasle in visokem šolstvu. Posamezniki 

potrebujejo svetovanje v različnih življenjskih obdobjih: v času brezposelnosti, ko želijo 

nadgraditi ali spremeniti kariero in tudi po dokončanem šolanju ali usposabljanju in nastopu na 

trgu dela. Svetovalci se torej srečujejo z različno populacijo in naraščajočo kompleksnostjo in 

potrebami globalnega trga dela. Karierno svetovanje zajema zelo kompleksna področja poklicne 

prakse, ki vsebuje vrsto različnih aktivnosti, ki segajo od informiranja, dejanskega svetovanja ali  

nudenja  čustvene opore do čisto administrativnega dela. Nekateri svetovalci lahko uskladijo te 

različne izzive v svoji vsakodnevni rutini, spet drugi se lahko osredotočijo le na posamezne 

naloge. Temelječ na tej raznolikosti, je cilj modula kariernega svetovanja  dati bodočim 

svetovalcem pomembne osnove v kariernem svetovanju in hkrati poudariti pomen fleksibilnega 

pristopa ter prilagajanja svetovanja posameznikovim potrebam. 

2.3.2 Trajanje 

6-8 ur (vsako od štirih srečanj po 90 minut) – prilagajamo udeleženčevim potrebam in 

sodelovanju.  

2.3.3 Splošni del 
2.3.3.1 Splošni pregled modula 

Splošen cilj modula je seznaniti bodoče svetovalce s kariernim svetovanjem; 

 z elementi, ki sestavljajo svetovalno prakso, 

 s specifičnimi metodami in orodji, 

 z razvojem kariere (stopnjami, prehodi, poklicnimi profili).  

 

Še več, modul seznanja svetovalce s praktičnimi primeri svetovanja iskalcem zaposlitve, s 

pravilnim pisanjem življenjepisa, pripravami na razgovor z delodajalci in strategijami iskanja 

zaposlitve. Skozi ves modul je dan poseben poudarek svetovalnim kompetencam in spopadanju 

z velikim številom informacij ter komunikaciji z udeleženci.  

Modul je razdeljen na 4 glavne teme/učne rezultate:  

1. INFORMACIJE O ELEMENTIH KARIERNEGA SVETOVANJA 

2. SPLOŠNO POZNAVANJE METOD IN ORODIJ V KARIERNEM SVETOVANJU 

3. POGLOBLJENO RAZUMEVANJE IZDELAVE NAČRTA RAZVOJA KARIERE 

4. DELO S PRAKTIČNIMI GRADIVI 
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Tema 1 opisuje in podaja informacije o različnih elementih kariernega svetovanja v svetovalni 

praksi:  

 brezposelnemu zagotoviti informacije 

 vodenje upravnih postopkov pri iskanju zaposlitve in nastopu na trgu dela 

 aktiviranje iskalcev zaposlitve 

 analiziranje, diagnosticiranje in razvoj poklicnih profilov 

 čustvena opora 

 razmislek o profesionalni praksi 

 

Tema 2 razlaga o različnih metodah in orodjih v kariernem svetovanju, ki so povezane s šestimi 

pri temi 1 naštetimi elementi. Seznanja z razvojem profesionalnih kompetenc glede 

komunikacije z iskalci zaposlitve, z uporabo iskalnikov in informacij v zvezi s kakovostnim 

kariernim svetovanjem, spopadanju s konflikti, frustracijami,…  

 

Tema 3 govori o procesih v razvoju kariere. Razlaga tipične korake pri razvoju kariere, prehodne 

faze in kako lahko iskalec zaposlitve sam s pomočjo svetovalca izdela lasten načrt kariernega 

razvoja. Modul pouči kako se spopadati s kritičnimi fazami,  nudi refleksijo o kariernih poteh in 

možnostih iskalca zaposlitve. 

 

Tema 4 ponuja praktične primere uporabnih metod pri kariernem svetovanju, ponazarja kako 

naj iskalec zaposlitve napiše življenjepis, simulirani intervjuji/priprava za dejanski pogovor o 

zaposlitvi, samopredstavitve ali strategije za iskanje zaposlitve.   

 

2.3.3.2 Ključni koncepti/ključne besede  

Kariera; karierni razvoj; iskalci zaposlitve; odkrivanje spretnosti, znanja/profiliranje spretnosti; 

aktivacija/opolnomočenje udeležencev; supervizija/razmislek o profesionalnih praksah 

2.3.3.3 Splošni cilji/kompetence  

Splošni cilj modula je zagotoviti bodočim svetovalcem praktično znanje v kariernem 

svetovanju: 

 Elementi in aktivnosti, ki sestavljajo prakso kariernega svetovanja; 

 Razvoj kariere (koraki, prehodne faze, profil znanja, veščin); 

 Različne vrste udeležencev z različnimi potrebami; 

 Kariernemu svetovanju in refleksiji o praksi posebej prilagojene metode in orodja   

 Modul opremlja svetovalce s praktičnimi primeri, prikazuje primere pisanja 

življenjepisov, seznanja s pristopi k negotovim uporabnikom in omogoča odkrivanje 

slepih peg pri njihovem lastnem delu. 
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2.3.3.4 Operativni cilji 

Po zaključku modula za bodoče svetovalce: 

 si bodo udeleženci pridobili praktično znanje v kariernem svetovanju; 

 se bodo ukvarjali s "trdnimi" dejstvi (profil znanja, spretnosti, življenjepisi in 

motivacijska/predstavitvena pisma); 

 bodo osvojili metode potrebne za delo z različnimi vrstami udeležencev in 

 nudenje pomoči negotovim pri iskanju novih perspektiv ; 

 bodo znali poiskati lastne 'slepe pege' pri svetovalni dejavnosti. 

 

2.3.4 Specifičen del 

2.3.4.1 TEMA 1 - KARIERE, SVETOVANJE IN TIPI SVETOVANCEV 

2.3.4.1.1 Cilj in vsebina  

V tem predavanju se udeleženci seznanijo s karierami, razvojem kariere in svetovalnimi 

dejavnostmi v različnih fazah pri posameznikovi karieri. Pridobili si bodo znanja iz:  

 kaj so kariere in kakšne funkcije imajo; 

 kako jih zgradimo (glavni koraki in izzivi); 

 katere aktivnosti  zajema karierno svetovanje; 

 profesionalen odnos; 

 različne vrste svetovanja za zadovoljitev različnih potreb.  

Pri vaji igre vlog se bodo udeleženci seznanili z raznimi tipi iskalcev zaposlitve, kar jih bo vodilo 

v razvoj svetovalnih strategij prilagojenih posameznim svetovancem. Izkušnje te vaje si bodo 

udeleženci na organiziran način izmenjali med seboj. 

2.3.4.1.2 Metode izvajanja 

Uvod: V prvem delu srečanja predavatelj predstavi karierno svetovanje (30-45 min). 

Igra vlog: Udeleženci so razporejeni v dve skupini. Polovica jih bo v vlogi kariernega svetovalca, 

druga pa v vlogi svetovancev. Vsak "svetovalec" bo 15 minut govoril z enim "svetovancem", 

nato znova z drugim, postavljal vprašanja, poskušal ugotoviti svetovančeve potrebe in jim 

svetovati pri nadaljnjih korakih. Torej bodo svetovanci krožili med različnimi svetovalci.  

Vsak udeleženec v vlogi svetovanca bo prejel individualni profil z natančnimi pojasnili o osebi, 

ki jo bodo v vaji prikazali; npr. 43 letni klepar, ki je bil proti lastni volji odpuščen in sanja o odprtju 

svojega bara. Ti udeleženci igrajo opisano vlogo čim bolj realistično. V ta namen jih prosimo, da 

se zamislijo o tej osebi in kako bi takšen človek pristopil k samemu svetovanju in kao bi se vedel 

do svetovalca.   

Namen vaje je, da svetovalec zna identificirati tip klienta, ki ga ima pred seboj in preizkusiti vrsto 

strategij pri delu z njim. Zato naj uporabi znanje pridobljeno v uvodnem delu srečanja: 

 kako izpeljati prvi intervju z svetovancem in 

 različne vrste svetovancev. 
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Razprava: Ob koncu srečanja se vsi udeleženci pogovarjajo in razmišljajo o izvedeni vaji (15-20 

min). Glej aneks – Modul 3 – vaja 1 na osnovi katere lahko diskusija poteka. Predavatelj postavlja 

vprašanja in beleži pomembnejše vidike razprave.  Glavne teme, ki morajo biti predmet 

diskusije:  

Katere različne tipe svetovancev je zaznal svetovalec? (glavni tipi: obiskovalec/opazovalec, 

aktivna stranka, tisti, ki jih je bil napoten)… 

So še drugi tipi, ki pa jih pri vaji ni bilo? 

Katere strategije pri svetovanju različnim strankam so bile uspešne? Kaj je delovalo in kaj ni? 

Kakšni alternativni pristopi bi še lahko bili uspešni, ko se soočamo z neodločnimi, 

defenzivnimi,… strankami? 

Kakšno vedenje svetovalca do "obiskovalcev", "zadržanih", tistih, ki iščejo zaposlitev, bi 

priporočali? 

Razlaga, da so vrste strank seveda le tipologija, ki nam je v pomoč pri zaznavanju določenega 

vedenja in da lahko stranka-svetovanec skozi daljše časovno obdobje in ob večkratnem 

srečevanju s svetovalcem prevzema različne vloge. 

 

2.3.4.1.3 Pričakovani izidi, rezultati 

 Spoznavanje karier, razvoja karier, svetovalnih aktivnosti in različnih tipov strank-

svetovancev 

 Praktično usposabljanje s sodelovanjem pri vajah 

 Povezava praktičnega znanja s teoretičnim in končna diskusija 

 Razmislek o centralnih elementih kariernega svetovanja: pristop k različnim tipom 

strank, oblikovanje svetovalnih strategij 

 

2.3.4.1.4 Didaktična priporočila 

Pri predavanjih je pomembno jasno in strukturirano izražanje, če je le mogoče z uporabo filmov, 

slik, grafik,… ter zagotoviti razumevanje pomembnih tem. Ko poskuša pritegniti občinstvo, mora 

biti predavatelj pozoren na njen odziv (npr. naj ima pripravljen kakšen privlačen primer, če ga 

ne razumejo). Zelo pomembno je, da odgovarja na vprašanja udeležencev in se pri tem lahko 

odloči ali bo odgovarjal sproti ali po zaključku predstavitve.  

Priporočamo 10 minutni odmor po zaključku prvega dela. 

Pri zaključni diskusiji je predavatelj v vlogi moderatorja. Povezuje odzive in spodbuja 

sodelovanje z zastavljanjem vprašanj. V najboljšem primeru, ko udeleženci razpravljajo živahno, 

odprto in na široko, naj poskuša le strukturirati razpravo in povzemati pomembne zaključke. Če 

se mu/ji zdi primerno naj doda le prispevek, ki v debati ni bil zajet – npr. kako delati z različnimi 

tipi strank ali značilnosti posameznih tipov strank. Šele po svojem prispevku naj predavatelj k 

razpravi povabi udeležence. 
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Če pa so udeleženci zadržani, lahko ima v diskusiji predavatelj aktivnejšo vlogo, sploh pri 

refleksiji o vaji igre vlog. 

2.3.4.1.5 Oprema 

 Power point predstavitev, računalnik, projektor 

 Kartice s profili strank (glej aneks – Modul 3 – vaja 1) 

 Flipchart tabla, pisala 

 Informacije o profilih različnih strank (glej aneks – Modul 3 – vaja 1) 

 

2.3.4.1.6 Namigi  

 Pred pričetkom srečanja se prepričajte, da tehnična oprema deluje brezhibno. 

 Pri vaji igre vlog je potrebno pripraviti po dva stola za svetovalca in svetovanca in jih 

razporediti po prostoru, da se lahko pari pogovarjajo v relativno sproščenem vzdušju. 

 

2.3.4.2 TEMA 2 – "TRDNA" DEJSTVA 

2.3.4.2.1 Cilj in vsebina  

Udeleženci se seznanijo s tremi temelji v kariernem svetovanju: profilom znanj, spretnosti, 

življenjepisom in motivacijskim pismom. Slednji so centralne točke vsakega kariernega 

svetovanja. 

Udeleženci se bodo seznanili z različnimi orodji za odkrivanje kompetenc, analizirali različne 

oblike in razpravljali kako uporabljati profile znanj pri svetovanju strankam. Nadalje se bodo 

seznanili z Evropskim referenčnim okvirjem za ključne kompetence v vseživljenjskem učenju 

(2007). 

Analizirali bodo močne in šibke plati življenjepisov, da bodo lahko priporočali strankam kako ga 

sestaviti. Skladno z evropsko perspektivo jim bo predstavljeno orodje “Europass CV”, ki je 

standardiziran format za sestavo življenjepisov. 

Pridobili si bodo teoretično in praktično znanje za sestavo motivacijskega pisma, da bodo pri 

tem lahko kvalitetno usmerjali svoje stranke. 

2.3.4.2.2 Metode izvedbe 

Delo v skupinah:  

Udeležence razporedimo v tri delovne skupine, kolikor je tudi naštetih trdnih dejstev (ki so 

pogostokrat papirologija) pri kariernem svetovanju a) profiliranje znanja, spretnosti, b) 

življenjepis in c) motivacijsko pismo. 

Skupine sedijo na različnih mestih v učilnici ali celo v različnih prostorih in vsaka se ukvarja  s 

svojo nalogo.  
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a) individualne vaje/delo v mali skupini: vsak udeleženec bo imel drugačno orodje za odkrivanje 

in profiliranje znanja, spretnosti. Orodja bodo za namene vaje najprej uporabili za ugotavljanje 

lastnega znanja, ob zavedanju da gre za orodje za delo s strankami. Nato se bodo v skupini 

pogovorili kako je bilo orodje primerno za njih same in kako bo za delo s strankami. Vsak 

udeleženec opiše kako je orodje uporabil in svoje izkušnje pri profiliranju znanja (lastnega). 

Udeleženci bodo pripravili priporočila za karierne svetovalce pri izdelavi profila znanja in kako 

zaznavati ter grupirati kompetence. (Glej aneks – Modul 3 – vaja 3) 

b) individualne vaje/delo v mali skupini: vsak udeleženec prebere in analizira že pripravljene  

življenjepise (CV-je). Nato v skupini razpravljajo o njihovih močnih in šibkih straneh.  Opozorili 

bodo na pomanjkljivosti, dobre stvari, pomanjkljivo pisanje in prišli do zaključka, kako 

priporočati ustrezno pisanje življenjepisa. (Glej aneks – Modul 3 – vaja 4 in 6) 

c) individualne vaje/delo v mali skupini: udeleženci bodo sestavili ustrezno motivacijsko pismo 

za iskanje zaposlitve in za kariernega svetovalca. Nato bodo analizirali kolegovo pismo in 

razmišljali kako sestaviti dobro motivacijsko/predstavitveno pismo. (Glej aneks – Modul 3 – vaja 

5) 

 Vsaka skupina prične z 10 minutnim individualnim delom, ki mu sledi skupinska razprava (20-

25 min).  

Plenarna diskusija: v tem delu razprave vsaka skupina predstavi svoja priporočila glede:  

a) kako zaznati in grupirati kompetence; 

b) kako napisati življenjepis; 

c) kako napisati motivacijsko/predstavitveno pismo. 

Ker skupina c) ne bo imela predstavitve na flipchart tabli, bo predavatelj predstavil glavna 

pravila, člani skupine pa predstavili svoje zamisli. Ko posamezna skupina predstavi svoje 

izsledke, so drugi udeleženci povabljeni, da dodajo ali opozorijo na vidike, ki niso bili podani. Po 

predstavitvi vsake skupine predavatelj poda povzetke in preda pripravljene izročke za nadaljnjo 

razpravo; kot so npr. sestavni deli življenjepisa, primer pisanja motivacijskega pisma.  

2.3.4.2.3 Pričakovani izidi, rezultati 

 poznavanje "trdnih" dejstev: profila znanj/spretnosti, življenjepisa in 

motivacijskih/predstavitvenih pisem; 

 udeleženci skupaj razvijejo priporočila, ki bi jih lahko uporabljali v profesionalni praksi; 

 viri in gradiva, ki jih lahko odnesejo domov. 

 

2.3.4.2.4 Didaktična priporočila 

V tem delu je pomembna vnaprejšnja priprava pisnih gradiv, izdelava zadostne količine kopij in 

priprava ustreznega delovnega okolja, da se lahko udeleženci osredotočajo na delovne naloge. 

Predavatelj lahko preverja med skupinami, če so vsi dobro razumeli navodila, če so prišli do 

pomembnih zaključkov, ki bi jih delili z ostalimi udeleženci…  
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Predavateljeva naloga je tudi podajanje dodatnih informacij k zaključni diskusiji. Po končanih 

predstavitvah vsake skupine, predavatelj med udeležence tudi razdeli pripravljena gradiva in 

razpravlja z udeleženci. 

2.3.4.2.5 Oprema  

 Navodila za vsako skupino: profil znanja/spretnosti (Glej aneks – Modul 2 – vaja 3), 

pisanje življenjepisa (Glej aneks – Modul 2 – vaja 4), motivacijsko/predstavitveno pismo 

(Glej aneks – Modul 3 – vaja 5), tudi nabor spretnosti in življenjepisov (vir 5.7) s katerimi 

bodo delali. V ta namen prinesti dovolj kopij, lahko tudi kakšno dodatno . 

 Papir in pisala za vse 

 Flipchart tabla, flomastri 

 Gradivo za domov (Glej aneks – Modul 3 – str.43): Evropski referenčni okvir za 

vseživljenjsko učenje, življenjepis– kontrolni seznam, povezava (link) do Europass vzorca 

in navodil, prototip zgradbe motivacijskega pisma. 

2.3.4.2.6 Namigi 

Prostor, v katerem srečanje poteka, naj bo dovolj velik, da omogoča razdelitev v tri skupine, da 

se udeleženci lahko nemoteno skoncentrirajo na delo. Idealno bi bilo, če bi lahko vsaka skupina 

delovala v svojem prostoru. Pozorni moramo biti tudi na velikost skupin. Posamezno skupino 

naj sestavljajo vsaj trije udeleženci, spet pa naj ne bo prevelika, kar bi oviralo razpravo v skupini. 

Udeleženci se naj sami odločajo kateri skupini se želijo pridružiti, vendar lahko predavatelj 

udeležence razporedi drugače, sploh če pride do precejšnje neenakosti v velikosti skupin. 

Glede na to, da je delo v skupinah razdeljeno na individualno (10 min) in skupinsko delo, naj 

predavatelj poskrbi, da bodo skupine delo pričele s skupinsko razpravo (10 min). Ob koncu 

razprave in preden povabi vse udeležence k plenarni razpravi, naj predavatelj preveri, če so 

skupine z delom že končale in po potrebi podaljša razpravo za dodatnih 5 minut. 

 

2.3.4.3 TEMA 3 – POMOČ NEGOTOVIM UDELEŽENCEM PRI ISKANJU NOVIH 

PERSPEKTIV  

2.3.4.3.1 Cilj in vsebina  

Kar pogosto so stranke, ki iščejo svetovanje v karieri zmedene, negotove, preobremenjene, 

brezciljne, frustrirane in preprosto ne vedo kako naprej. Zato je ena izmed glavnih nalog 

kariernega svetovalca da skupaj s svetovancem odkrijeta kar največ njegovih spretnosti in znanj, 

za katera do sedaj niti ni vedel da jih ima, oziroma se jih ni jasno zavedal. Na tem predavanju 

bo udeležencem predstavljena metoda za odkrivanje strankinih kompetenc in s tem 

ugotavljanje kako sedaj naprej, četudi trenutno še ni videti jasne poti. Po spoznanju metode, jo 

bodo udeleženci vadili v skupinah. 

Poleg tega se bo to srečanje vrtelo okrog pripovednega razgovora in prednostmi, ki jih prinašajo 

svetovančeve biografije pri odkrivanju njegovih učnih potencialov, podpornih mehanizmih in 

kompetencah.  
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2.3.4.3.2 Metode izvedbe 

Predstavitev: predavatelj predstavi metodo. Za potrebe prikaza kako odkrivamo in kopljemo po 

posameznikovi preteklosti ali ozadju, predavatelj predstavi primer Marije, ki se je udeležila 

kariernega svetovanja. Stara je 40 let, brezposelna in obupana, saj ne glede na to, da je opravila 

maturo za vzgojiteljico predšolskih otrok, nima nobenih potrebnih izkušenj, ker je po končani 

šoli gospodinjila doma in skrbela za tri otroke. Nima pojma kaj početi sedaj, ima se za zgubljen 

primerek, saj meni, da potencialnemu delodajalcu nima kaj ponuditi. 

Predavatelj odkriva kaj vse je Marija počela v življenju do sedaj; je mati treh otrok in zato ima 

bogate vzgojne, socialne in organizacijske kompetence. Še več, bila je tudi prostovoljka za 

pomoč starejšim, kjer si je pridobila ne le nadaljnje komunikacijske in socialne veščine, pač pa 

tudi znanje s področja zdravstva. Nadalje, njena izobrazba ji nudi znanja in spretnosti, ki jih 

Marija sicer zametuje, ker jih toliko let ni uporabljala, so pa vendar zelo pomembna za njene 

nadaljnje perspektive. Zato lahko Marija, če povzame vse svoje kompetence in pretekle 

izkušnje, razvije drugačen pogled na to kaj storiti sedaj: npr. prijavi se lahko na delovno mesto 

pomočnice vzgojiteljice, delovno mesto v administraciji pri negovalnih storitvah ali pa se odloči 

za nadaljnje usposabljanje v izobraževanju, socialnem skrbstvu,…  

Vsak predavatelj se lahko sam odloči kateri primer bo izpostavil za ponazoritev s"kritih 

kompetenc", dokler osvetljuje potencial raziskovanja posameznikove biografije pri kariernem 

svetovanju.    

Predavatelj torej razlaga posebno metodo "potovanja v preteklost" s svetovancem. Karierni 

svetovalec prosi Marijo naj vstane iz stola zaradi bolj svobodnega načina svetovanja, s ciljem 

odkrivanja novih poti z metodo, ki zahteva gibanje. Predavatelj jo nato vpraša kaj počne sedaj 

in odgovore napiše na listek, ki ga položi na tla, ona pa stopi nanj (to predstavlja sedanji 

trenutek). Nato jo svetovalec vpraša kaj je počela prej in ponovno zapiše odgovor na listek, ki 

ga položi na tla malo za njo, odvisno, kako dolgo je že od tega. Svetovalec gre z vprašanji vedno 

bolj v preteklost glede njenih poklicnih in življenjskih izkušenj in polaga listke za Marijo in  tako 

ustvari neke vrste časovni trak njenih izkušenj. Nato in šele sedaj se ji dovoli, da se obrne nazaj 

in si ogleda bogastvo svojih preteklih izkušenj. Tako lahko stoji nekaj časa in opazuje, opisuje 

svoja čustva in spoznanja, da so njene izkušnje vendarle nekaj dragocenega. Lahko ji zastavimo 

vprašanja: "Na kaj si najbolj ponosna?  Kaj ti je bilo najtežje storiti in kaj te je v to prisililo? Ko si 

ogleduješ svoj "vrt izkušenj", kateri so tisti grenki sadeži, kateri sočni, sladki,…in kaj si se naučila 

od njih"? 

Predavatelj lahko nato prosi stranko, da stopi na listič, ki predstavlja predhodno pozitivno 

stopnjo/izkušnjo  - nekaj kar je Mariji bilo všeč in je imela do tega pozitiven odnos. Svetovalec 

nato zastavi par vprašanj, ki odkrivajo kako je stranka prišla do te točke, kaj ji je bilo všeč, kaj ji 

ni bilo, kdo bi ji lahko pomagal ponovno jo doseči,… Cilj naloge je s pomočjo uporabe prostora 

doseči podoživljanje strankine poklicne biografije in odkriti s tem povezanih kompetenc, želja, 

kakor tudi ostalih s tem povezanih dejavnikov (podpora družine, kvalifikacije, spretnosti,… glej 

aneks – Modul 3 – vaja 9 -"Vaja iz časovnega traka".   Če pa se stranka ne more spomniti 

delovnih izkušenj izpred več let ali o njih govori bolj ali manj negativno, jo lahko svetovalec 
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povpraša o drugih fazah v življenju ali pa se osredotoči na eno samo, ki pa je bila pozitivna – 

npr. križarjenje,… 

Ko sta predelala preteklost, se stranka postavi nazaj v sedanjost (brezposelnost, tik pred 

brezposelnostjo, nezadovoljstvo z delom,…). Od tu naprej stranka in svetovalec ugotavljata 

možnosti in gledata v času naprej v namišljeni črti, ki pa sedaj še ne obstaja. Svetovalec jo vpraša 

katere možnosti vidi, če jih ne, ji sam pri tem pomaga. To bi vključevalo npr. takšna vprašanja: 

"Če se ozreva na pretekle izkušnje, kje se vidiš čez pol leta?" Nato stranka na tla položi listič z 

zapisanimi možnostmi, pač na mesto za katerega meni, da bi bilo uresničljivo (bliže sebi – možna 

uresničitev, dlje od sebe – uresničitev najbrž ni verjetna).   

Svetovalec bo nato vprašal kaj stranka potrebuje, da pride do izbrane možnosti. Kako bo sledil 

tej možnosti? Kaj je še treba narediti, da se ta možnost realizira? Katere predhodne izkušnje 

lahko uporabimo? Kakšne so koristi te možnosti?... Če stranka ni prepričana o neki izbrani 

možnosti, jo isto vprašamo za potencialne druge zato, da dodobra razume kakšne vse so 

možnosti. 

Ko je "časovna" vaja zaključena, lahko oba, svetovanec in svetovalec sedeta. Slednji nato 

pripravi seznam stvari, korakov, ki bi jih svetovanec naj opravil, če želi priti do želenega cilja ob 

sprotnem opominjanju, da veliko teh spretnosti svetovanec že ima in obvlada.  

Predavatelj prosi enega izmed udeležencev za pomoč, da bo igral vlogo svetovanca, vendar 

predhodno ne razloži metode dela (saj bi se v nasprotnem primeru izgubil eksperimentalni 

smisel). Nato predavatelj prikaže kako je vaja potekala, napisane lističe za časovni trak, 

postavljena vprašanja in odkrivanje skritih kompetenc in doseganje zadovoljivega izida za 

nadaljnje karierne korake. Predstavitev traja med 20 in 30 minutami. 

Prispevek: predavatelj pojasni pripovedni tip spraševanja in kako ima karierno svetovanje korist 

od upoštevanja posameznikovih biografij (10-15 min). 

Vaje v malih skupinah: udeleženci se bodo preizkusili v tej metodi v skupinah po 3. Eden izmed 

njih bo svetovalec, drugi bo svetovanec, tretji bo opazovalec. Svetovalec bo skušal voditi 

svetovanca po predstavljenih korakih in primeru, po seznamu potencialnih vprašanj in 

informacij o pripovednem intervjuju, ki so jih pri tem predavanju prejeli vsi udeleženci. 

Svetovanec bo sledil svetovalčevemu vodstvu, odgovarjal na vprašanja o svoji poklicni biografiji, 

skušal odkrivati svoje kompetence in prispeti do zadovoljivih kariernih obetov. Zelo pomembno 

je, da si svetovanec ne izmišljuje odgovor kar na pamet, ampak iskreno odgovarja glede svojih 

izkušenj. Opazovalec pozorno spremlja dogajanje in na koncu vaje poda povratno informacijo 

o svetovalnem procesu, njegovi dinamiki, vprašanjih, ki bi jih svetovalec še lahko zastavil, 

biografska dejstva in kompetence, ki so bila zanemarjena.  

Nato udeleženci v plenarnem delu izrazijo svoje izkušnje z vajo. 

2.3.4.3.3 Pričakovani izidi,rezultati 

 Spoznati svetovalno metodo za potrebe orientacije 

 Uporaba "časovnega traku" 

 Učenje skozi aktivno udeležbo in simulacijo 
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 Pridobitev znanja o pripovednem intervjuju in biografiji kot viru za karierno svetovanje 

 Refleksija o dinamiki svetovanec - svetovalec 

 

2.3.4.3.4 Didaktična priporočila 

Priporočljivo je narediti 10 minutno pavzo po predstavitvenem delu preden se prične z delom 

v malih skupinah. 

2.3.4.3.5 Oprema 

 barvni listi (A4), pisala 

 vaja časovnega traku (Glej aneks – Modul 3 – vaja 9) 

 prispevek o pripovednem intervjuvanju  

 

2.3.4.3.6 Namigi 

Za vse skupinice mora biti dovolj prostora. Vaja mora zagotavljati zaupno vzdušje, saj svetovanci 

izpovejo svoje biografije, ki so zelo osebna zadeva in lahko tudi čustvena. Jasno mora biti, da 

nobena informacija ne bo zapustila tega prostora, saj gre za zelo zaupne stvari. 

 

2.3.4.4 TEMA 4 - REFLEKSIJA O PROFESIONALNI PRAKSI, SUPERVIZIJA IN ZAKLJUČEK  

2.3.4.4.1 Cilj in vsebina  

Namen predavanja je razmislek o profesionalni praksi in poučiti udeležence s koncepti in 

pristopi za uspešno delo pri težavnejših svetovalnih srečanjih. 

Najprej udeležence povprašamo o različnih vlogah, ki so jih odigrali kot svetovalci ali kot kdo 

drug. Vodimo jih v preučevanje različnih pričakovanj s katerimi so bili soočeni, kakor tudi v 

razmislek o lastnih pričakovanjih v zvezi s svojo svetovalno vlogo. 

Druga možnost je, da predavatelj udeležencem naroči naj razmišljajo o vaji v smislu lastnih 

čustev in počutja med svetovalnim procesom. Pri tem so čustva poudarjena kot ključni element 

družbene interakcije, kar velja seveda tudi za profesionalne stike. Raje kot da jih ignoriramo, bi 

jih morali previdno raziskati, saj dajejo pomembne namige za spremembe. 

Vaja refleksije je namenjena temu, da udeleženci zaznajo slepe pege v svetovalni praksi.  

Dalje je to predavanje namenjeno seznanjanju udeležencev s supervizijo, nadzorom, kot enim 

izmed pristopom pri težavnejših svetovalnih interakcijah. Ker svetovalci redno naletijo na 

čustvene in zmedene svetovance, se tako srečajo z množico  zahtevnih situacij. Svetovanje 

lahko opišemo kot visoko ambiciozno delo za svetovalca tako s čustvene kot tehnične plati. 

Dogaja se tudi, da ljudje, ki delajo kot svetovalci nimajo ustrezne formalne izobrazbe ali 

usposabljanja in se zato počutijo preobremenjene, ko se srečajo z zmedenimi ali razburjenimi 

strankami. Zato bo ta del spodbudil udeležence, da bodo poiskali strokovno pomoč, če ali ko bo 

to potrebno.  
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2.3.4.4.2 Metode izvedbe 

Vaja individualne refleksije: "Razmislek o mojih vlogah in odnosih" 

Vsak udeleženec dobi pisalo in list papirja, kakor zapiše svoja razmišljanja o lastnih 

profesionalnih vlogah (10-15 min). 

 V kakšnih vlogah nastopam? (svetovalec, sekretar, receptor, študentski svetovalec, 

učitelj,…) 

 Kdo mi pripisuje te vloge? (prostovoljne, neprostovoljne vloge) 

 Kako me vidijo drugi in v katerih vlogah me vidijo najpogosteje? 

 Kako lahko spremenim vloge? S kakšnimi posledicami bi se lahko soočil? 

 Kaj menim o svoji vlogi svetovalca? Kako se ta ujema z mojimi drugimi vlogami? 

(časovno, čustveno,…) 

 (če je čas): V kakšnih vlogah nastopam v privatnem življenju? (oče, sin, sestra, mati, brat, 

glasbenik, zabavljač,….) Kako te vloge vplivajo na moje profesionalno življenje? 

 S kakšnimi strategijami se naj lotim teh večplastnih vlog? 

Po tej individualni refleksiji se udeleženci obrnejo drug k drugemu in v manjših skupinah 

diskutirajo o vplivu in pomenu te vaje. 

Vaja individualne refleksije (na drug način): “Čustva v svetovalnem procesu” 

Nekatere vrste čustev smatramo za neprofesionalne in jih zato večkrat ignoriramo. Ta vaja pa 

poustvarja situacijo, ko je svetovalec jezen na svetovanca ali preobremenjen ali kakor drugače 

frustriran. Možno je, da se svetovalec razjezi na določen tip strank, lahko tudi da nanj vplivajo 

stranke z zdravstvenimi težavami, saj je to lahko povezano z njegovimi lastnimi izkušnjami, ali 

pa meni, da stranki ne more pomagati, če ta joče – npr. takšne stvari se zagotovo dogajajo. Če 

svetovalec čustveno odreagira, to še ne pomeni, da je problematično, dokler se tega zaveda in 

se vpraša kako lahko takšna situacija vpliva na svetovalni proces. 

Predavatelj povpraša udeležence, naj razmislijo s kakšnimi čustvi se srečujejo pri svetovanju. 

Vsa omenjena čustva zapišejo na flipchart tablo. Nato naj udeleženci razmislijo o svoji svetovalni 

praksi. Zamislijo si naj eno izmed situacij, v katero je bilo vpleteno eno izmed omenjenih čustev 

(jeza, naveličanost, žalost, veselje,…) 

 Poskušajte se spomniti te situacije; kaj se je zgodilo, da vas je privedlo tako daleč? 

 Kakšna je bila vaša reakcija do svetovanca? 

 Kako ste se počutili, ko je svetovanec odšel?  

Udeleženci imajo 15 minut, da odgovorijo na ta vprašanja. 

Nadziranje svetovalcev: udeleženci so razporejeni v manjše skupine (5-6 oseb) in se ukvarjajo s 

primerom težavnega svetovanja. Namen 45 minutne vaje je obravnava in reševanje primera 

(vsebina, udeleženca, medsebojni odnosi, njune interpretacije,…) z več zornih kotov, da dobimo 

čim bolj jasno sliko, kar omogoča novo analizo in presojo situacije na nov način. Vsak udeleženec 

dobi pisna navodila za delo – glej aneks – Modul 3 – vaja 10 "Delo s primeri in supervizija". 

Obstajata dve možnosti: 
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Vaja v manjši skupini: primeri slonijo na osebnih izkušnjah udeležencev, ki so jih dejansko 

doživeli. Ti udeleženci svojim kolegom v skupini pripovedujejo o takšni izkušnji. Pripovedovalec 

naj čim podrobneje opiše primer, medtem ko mu ostali zastavljajo vprašanja. 

Vaja v manjši skupini: delo poteka s primeri, ki jih priskrbi predavatelj (glej aneks – Modul 3 – 

vaja11 - možni primeri supervizije). 

 

Prispevek in diskusija: predavatelj povabi vse udeležence k zaključni razpravi. Udeleženci naj 

razmislijo o vaji in ugotavljajo prednosti supervizije pri svetovalni dejavnosti, predvsem zase. 

Predavatelj zapiše prispevke udeležencev na flipchart tablo. Če meni, da so bili kakšni 

pomembni deli izpuščeni, jih doda sam. 

2.3.4.4.3 Pričakovani izidi,rezultati 

 Razmislek o strokovni praksi, iskanje slepih peg 

 Opremiti svetovalce s podpornimi mehanizmi za svetovalno dejavnost 

 Ocena koristnosti supervizije pri intervencijah v kariernem svetovanju 

 

2.3.4.4.4 Didaktična priporočila  

Ker udeleženci razmišljajo in govorijo o negativnih osebnih izkušnjah, je potrebno zagotoviti 

pozitivno vzdušje v prostoru, da se počutijo varne in drug z drugim komunicirajo na prijateljski 

način. Vsak se mora počutiti dobro. 

Ko posamezno govorijo o svojih čustvih pri svetovanju, jim ni treba sedeti. 

Priporočamo 10 minutni odmor po vaji refleksije. 

2.3.4.4.5 Oprema 

 Flipchart tabla, pisala 

 Primeri dela in supervizije (Glej aneks – Modul 3 – vaja 10) 

 Možni primeri za supervizijo (Glej aneks – Modul 3 – vaja 11) 

 

2.3.4.4.6 Namigi 

Ker udeleženci izražajo svoje osebne zgodbe, je treba vzpostavijo ozračje zaupanja. 

Udeležencem je treba povedati, da naj skrbijo za pozitivno vzdušje in naj obravnavajo ostale 

kolege na spodbuden način. Zavedati se morajo, da nobena informacija ne sme zapustiti tega 

prostora. 
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2.4 MODUL 4 – SVETOVALNE IN KOMUNIKACIJSKE METODE 

 

2.4.1. Predstavitev modula 

V tem modulu želimo spodbuditi interakcijo med svetovalcem in uporabnikom/svetovancem 

preko mobilne aplikacije in sicer na način, da bi čim bolj približali svetovanje na daljavo in bi 

med obema stranema že od samega začetka lahko vzpostavili pristen kontakt. 

Prepričani smo, da tukaj leži pomembnost tega modula, ki omogoča na eni strani, da prihranimo 

energijo, vloženo v svetovanje s strani svetovalca, ki svetuje na daljavo in po drugi strani 

opogumi uporabnika – odrasle, da na enostaven način dostopajo do mobilne aplikacije. Kar je 

tudi glavni namen našega projekta in s tem spodbuja, motivira k sodelovanju. Ne samo z 

zagotavljanjem odgovorov na strankine potrebe po znanju in stiku, odpravljanju dvomov, 

ampak predvsem, da prispeva k boljši interakciji med uporabnikom/svetovancem in 

svetovalcem preko koliko se da prijaznega stika na daljavo. 

2.4.2 Trajanje 

6-8 ur (vsako od treh tem bo trajalo približno dve uri in pol) prožno prilagojene potrebam in 

zavzetosti udeležencev. 

2.4.3. Splošni del 
2.4.3.1 Splošni pregled modula 

Modul je razdeljen v tri glavne teme/ učne izzide 

1. SPLOŠNO ZNANJE O MEDČLOVEŠKI KOMUNIKACIJI 

2. SPLOŠNO ZNANJE O SVETOVALNEM PROCESU 

3. PREČNE SPRETNOSTI POTREBNE V KOMUNIKACJI V SVETOVALNEM PROCESU 

 

Tema 1: po zaključku teme, bodo iYOT svetovalci pridobili: 

 razumevanje o komunikacijskem procesu; 

 znanje o elementih, ki jih komunikacijski proces vključuje; 

 znanje o psiholoških komponentah komunikacijskega procesa; 

 razumevanje o motivaciji kot komunikacijskem konceptu. 

 

Tema 2: po zaključku teme, bodo iYOT svetovalci pridobili: 

 Znanje o elementih vključenih v modele in teorije svetovanja 

 Znanje o svetovalnih metodah in procesu. 

 

Tema 3: : po zaključku teme, bodo iYOT svetovalci pridobili: 

  Znanje o pomembnih prečnih spretnostih potrebnih za mečloveško komunikacijo. 
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2.4.3.2. Ključni koncepti/ključne besede 

Transakcijski model komunikacije; Notranja in zunanja motivacija; Zaznavni pojav v procesu 

komunikacije; model Johari Window; Modeli in teorije svetovanja;  Metode in svetovalni 

proces. 

2.4.3.3. Splošni cilji/kompetence 

Splošni cilji tega modula so: 

 spodbuditi interakcijo med iYOT svetovalci in uporabniki/svetovanci preko mobilne 

aplikacije, kjer svetovanje na daljavo več ne bi predstavljalo ovire ali bi bilo vsaj kolikor 

se da omiljeno že od samega začetka vzpostavitve kontakta med obema stranema. 

 Da bi svetovanje potekalo v skladu s postopkom, tako da bi bila tako iYOT svetovalec ali 

uporabnik/svetovanec že od začetka kontakta seznanjena z vsemi koraki, ki vodijo k 

celostnemu svetovalnemu procesu, z vsemi omejitvami pa tudi z prednostmi in 

možnostmi. 

Namen in cilji/kompetence na določen način pokrivajo motivacijo, potrebe, dvome, zavedanje, 

znanje, stik in predvsem globalno perspektivo, samo-napredovanje, ki zagotavlja priložnost za 

osebnostno rast v fazah prehoda človekovega razvoja. 
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2.4.4 Specifičen del 

2.4.4.1. TEMA 1 – SPLOŠNO ZNANJE O MEDČLOVŠKI KOMUNIKACIJI 

2.4.4.1.1. Cilji in vsebina 

 TEMA 1 – MEDČLOVEŠKA KOMUNIKACIJA 

CILJ S STALIŠČA  SPEFIČNA VSEBINA SPECIFIČNI UČNI IZIDI 

 

Spodbuditi interakcijo med 

iYOT svetovalcem in 

uporabnikom/svetovancem 

preko mobilne aplikacije 

iYOT, kjer svetovanje na 

daljavo več ne bi 

predstavljalo ovire ali bi bilo 

vsaj kolikor se da omiljeno že 

od samega začetka 

vzpostavitve kontakta med 

obema stranema. 

iYOT 

svetovalec 

1. Transakcisjki model  

2. Notranja in zunanja motivacija 

 Maslow-a hierarhija potreb; 

 Herzberg-ejeva teorija dveh 

faktorjev 

3.Psihološke komponente 

komunikacijskega procesa: 

 Perceptualni fenomen 

komunikacijskega procesa 

 Johari Window model: Jaz 

 

 razumevanje komunikacijskega 

procesa 

 znanje o elementih 

komunikacijskega procesa 

 znanje o priholoških 

komponentah v 

komunikacijskem procesu 

 Razumevanje motivacije kot dela 

meta-komunikacijskega 

koncepta. 

 

svetovanec/ 

Uporabnik 

 

 

iYOT 

Aplikacija / 

orodje 

 

Trajanje teme 1:  

 - 4 ure – 3 predstavitve v skladu z specifičnimi vsebinami in dimamične skupinske vaje.  

 

2.4.4.1.2. Metode izvedbe 

Aktivne metode usposabljanja  

Tema  1 – začne se z uvodom in dinamičnimi skupinskimi vajami. (30 – 40 minut) 

 

Vnos:  Skupinske dinamične vaje za temo 1 – medčloveška komunikacija  

Udeleženci so razdeljeni v skupine po tri svetovalce, ki prihajajo iz različnih držav. Obrnjen s 

hrbtom proti drugim, iYOT svetovalec govori v svojem jeziku drugim članom skupine – vsebino 

govorjenega izbere sam. Drugi v skupini se na to odzovejo tako, da na njegovo govorjenje 

odgovarjajo prav tako v svojih jezikih.  

Cilj te dinamične skupinske vaje je poudariti pomembnost komunikacije med posamezniki, da 

bi zmanjšali nejasnosti med njimi in izboljšali razumevanje o komunikaciji in medsebojni 

povezanosti med posamezniki. 

Razprava: Na začetku predstavnik vsake skupine na flipchart/ stojalo z listi ali na tablo napiše tri 

besede, ki pojasnjujejo kako so se počutili/kaj so si mislili/ kako so reagirali med izvajanjem vaje. 

Kasneje se razvije razprava med vsemi udeleženci usposabljanja. 

Espozitivna metoda (Expositive Method) 

V drugem delu moderator predstavi specifično vsebino s tremi Power point predstavitvami (20-

25 minut): 
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 # Predsativev 1  –Transakcijski model komunikacije 

 # Predstavitev 2 –Notranja in zunanja motivacija pri ljudeh 

 # Predstavitev 3 – Psihološke komponente v komunikacijskem procesu 

 

Aktivne metode usposabljanja 

Na koncu vsake predstavitve udeleženci samostojno izvedejo vaje. 

Tema 1 vključuje naslednje vaje: 

# Vaja 1 – Komunikacijski proces (Glej aneks – Modul 4) 

# Vaja 2 – motivacija pri ljudeh (Glej aneks – Modul 4) 

# Vaja 3 – fenomen človeškega zaznavanja (Glej aneks – Modul 4) 

# Vaja 4 – samopodoba in komunikacija (Johari Window model) (Glej aneks – Modul 4) 
 

 

2.4.4.1.3. Pričakovani izidi, rezultati 

 razumevanje komunikacijskega procesa; 

 znanje o elementih vključenih v komunikacijski proces; 

 Znanje o motivaciji kot delu meta-komunikacijskega koncepta. 

 

2.4.4.1.4. Didaktična priporočila 

Ker je vsebina teme 1 razdeljena na tri predstavitve se priporoča, da moderator naredi 

petminutni odmor po vsaki zaključni vaji preden začne z naslednjo predstavitvijo. 

Priporočeno je, da predavatelj deluje kot moderator pri dinamičnih skupinskih vajah in v 

razpravi in pomaga udeležencem, da pridejo do skupnih zaključkov. 

Predavatelj/moderator bi naj tudi zastavljal vprašanja v primernih trenutkih med predstavitvijo, 

da preveri, če so ga udeleženci pravilno razumeli in tako ustvarja tudi prižnosti, da udeženci 

podajo kakšno svoje mnenje ali povedo svoje izkušnje. 

2.4.4.1.5 Oprema 

 Power point predstavitve;  

 Računalnik, projektor, platno ali tabla;  

 Papir, pisala 

 Radirke in flipchart – stojalo z listi 

 

2.4.4.1.6 Namigi  

 Pred pričetkom zagotovite, da vsi tehnični pripomočki in oprema delujejo brezhibno; 
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 Prepričajte se, da  dinamika skupine zagotavlja odličen motiv ali začetno točko za učenje 

vsebine. Ustvarite okolje, ki vsem udeležencem zagotavlja aktivno sodelovanje in čim 

številčnejšo udeležbo v odprti razpravi. 

 Poskrbite, da je čas predstavitev – posameznih strani primerno dolg, da bodo udeleženci 

lahko sledili. 

 Prepričajte se, da udeleženci razumejo predstavljeno vsebino tako, da jim postavljate 

vprašanja. 

 Udeležencem predstavite različne primere/vzorce. 

 Preverite ali so vsi udeleženci naredili vaje. 

 

2.4.4.2. TEMA 2 – SPLOŠNO ZNANJE O KOMUNIKACIJSKEM PROCESU 

 2.4.4.2.1. Cilji in vsebina 

TEMA 2 - MODELI SVETOVANJA& METODE SVETOVALNEGA PROCESA 

CILJ S STALIŠČA  SPECIFIČNA VSEBINA SPECIFIČNI UČNI IZIDI 

 

2. Da bi svetovanje 

potekalo v skladu s 

postopkom, tako da bi bila 

tako iYOT svetovalec ali 

uporabnik/svetovanec že od 

začetka kontakta seznanjena 

z vsemi koraki, ki vodijo k 

celostnemu svetovalnemu 

procesu z vsemi omejitvami 

pa tudi z prednostmi in 

možnostmi. 

iYOT 

SVETOVALCA 

1. MODELI/ METODE SVETOVALNEGA 

PROCESA 

 

TRIJE MODELI SVETOVANJA 

1.1.Ocena razvoja kariere in svetovanje 

1.2.svetovanje za načrtovanje življenja 

(life-design) 

1.3. Konstruktivističen model kariernih 

poti (karierni krogi) in posredovalna 

(intervention) metoda 

SPECIFIČNE SVETOVALNE METODE 

1.3.1. Komunikacija – Analiza – Sinteza– 

Vrednotenje – Izvedba  

 

 

 Znanje o treh modelih svetovalne 

teorije 

 

 

 
 

 

 Znanje o CASE metodi (specifični 

metodi komunikacijskega 

procesa) 

 

Svetovanca/ 

UPORABNIKA 

 

 

iYOT 

APLIKACIJE / 

ORODJA 

 

Trajanje teme 2:  

 - 3 ure – dve predstavitvi in skupinske razprave  

 

2.4.4.2.2 Metode izvedbe 

Aktivne metode usposabljanja 

Skupinska razprava: Ta skupinska razprava se odvija v dveh različnih trenutkih, v katerih 

predavatelj služi tudi kot moderator razprave.  

Predavatelj naj sestavi tri več ali manj enako velike skupine (npr. 8+8+9 posameznikov), katerim 

naključno razdeli karte (kot je prikazano v tabeli) 
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KARTA KARTA KARTA 

NARAVA REALNOSTI IN 

RESNIČNOSTI 

 Zunanja realnost 

 Socialna realnost 

 Posameznikova 

realnost 

NARAVA ČLOVEŠKE 

AKTIVNOSTI 

 orientacija k dejanjem 

 orientacija k obstajati 

 orientacija k biti v ali 

postati 

NARAVA ČASA IN PROSTORA 

 Kronološki, psihološki in 

socialni čas 

 Preteklost, sedanjost in 

preteklost (puščica časa) 

 razdalja in relativna 

umestitev 

Po pretečenih 10 minutah, bo vsaka skupina imela 5 minut časa, da razloži pomen napisanega– 

kaj si predstavljajo pod zapisanim na kartah. 

 Vsaka skupina bo nato 10 minut razmišljala o sliki spodaj. 

 

Ekspozitivna metoda (Expositive Method) 

V drugem delu Teme 2 sledita dva predavanja – dve predstavitvi (20-25 minut) 

 # Predstavitev 1  –ocena razvoja kariere in svetovanje & načrtovanje življenja (Life-

Design svetovanje) 

 # Predstavitev 2 –Konstruktivistični model kariernih poti & CASE metoda. 

 

 

 

SVETOVANJE

NARAVA 
REALNOSTI 
IN RESNICE

NARAVA 
ČASA IN 

PROSTORA

NARAVA 
ČLOVEŠKE 

AKTIVNOSTI
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Aktivne metode usposabljanja 

 Po koncu vsake predstavitve, vsak posameznik reši vajo. 

 Vaje v temi 2 so: 

 # Vaja 5 – svetovanje za načrtovanje življenja (life-design counselling) – posredovalni 

(interventni) model  (Glej aneks – Modul 4) 

 # Vaja 6 –karierni krogi – CC (KK) interventni model (Glej aneks – Modul 4) 

 

2.4.4.2.3 Pričakovani izidi, rezultati 

 znanje o treh modelih svetovalnih teorij; 

 Znanje o CASE metodi (specifični metodi svetovalnega procesa). 

 

2.4.4.2.4 Didaktična priporočila 

Ker se vsebina Teme 2 začne s skupinsko razpravo pred predstavitvama, je priporočeno, da 

predavatelj zavzame dve vlogi: predavatelja in moderatorja razprave. V zadnjem delu je 

priporočeno, da predavatelj prav tako opravi vlogo moderatorja v razpravi in pomaga 

udeležencem, da pridejo do skupnega zaključka.  Med obema predstavitvama priporočamo 10- 

minutni premor. 

Med predstavitvama vsebine naj predavatelj postavlja vprašanja v različnih trenutkih, da 

preveri ali so  udeleženci razumeli predavano vsebino in omogoča prostor za izražanje mnenj in 

izkušenj udeležencev. 

2.4.4.2.5 Oprema 

 Power point predstavitve 

 Računalnik, projektor, platno ali tabla; 

 Papir, pisala;  

 Radirka. 

 

2.4.4.2.6 Namigi  

 Vnaprej poskrbite, da vsa tehnična oprema in pripomočki pravilno delujejo; 

 Poskrbite, da skupinska dinamika zagotavlja odličen motiv ali začetno točko v učenju 

vsebine, prav tako pa naj predavatelj na eni strani zagotavlja aktivno udeležbo iYOT 

svetovalcev in po drugi vključevanje čim večjega števila udeležencev v odprti 

razpravi. 

 Poskrbite, da je čas predstavitev – posameznih strani primerno dolg, da bodo 

udeleženci lahko sledili, sprašujte jih, če jim je vse razumljivo. 

 Udeležencem predstavite različne primere/vzorce. 

 Preverite ali so vsi udeleženci izpolnili vaje. 
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2.4.4.3. TEMA 3 - PREČNE SPRETNOSTI POTREBNE V MEDČLOVEŠKI KOMUNIKACIJI 

V SVETOVALNEM PROCESU 

 2.4.4.3.1 Cilji in vsebina 

TEMA 3 – PREČNE SPRETNOSTI POTREBNE V MEDČLOVŠKI KOMUNICACIJI V SVETOVALNEM PROCESU 

CILJ S STALIŠČA  SPECIFIČNA VSEBINA SPECIFIČNI UČNI IZIDI 

Zagotavljanje znanja o treh 

metakognitivnih spretnostih 

vključenih v uspešno 

medčloveško komunikacijo. 

 

iYOT 

svetovalec 

 Empatija;  

 Pristnost;  

 Aktivno 

poslušanje. 

 Znanje o pomembnih prečnih 

spretnostih, ki jih moramo imeti 

v medčloveški komunikaciji. 

 

TRAJANJE SEJE 3:  

 - 1 URA  dinamične skupinske vaje v skladu s predavano vsebino 

 

2.4.4.3.2. Metode izvedbe 

Aktivne metode v usposabljaju 

Dinamične skupinske vaje: “Izmenjaj skrivnost” 

CILJ: Ustvariti večjo sposobnost empatije med udeleženci skupine.  

Specifične lastnosti te skupinske dinamike: 

 VELIKOST SKUPINE: 25 udeležencev. 

 POTREBEN ČAS: približno 25 minut. 

 UPORABLJEN MATERIAL: svinčniki in A4 listi  

 FIZIČNO OKOLJE: Soba s mizami. 

 

PROCES:  

 Predavatelj vsakemu udeležencu razdeli A4 liste. 

 Udeleženci nanje napišejo težavo, ki jo občutijo v določenem razmerju in o kateri neradi 

govorijo. 

 Predavatelj spodbuja udeležence, da pišejo na način, ki ne razkriva takoj avtorja izdelka. 

 Predavatelj nato prosi vse, da prepognejo list in ko pobere vse liste, jih premeša in 

ponovno razdeli med udeležence. 

 Predavatelj nato priporoča, da vsak udeleženec prebran problem na listu prevzame kot 

svoj (kot da ga je napisal sam) in se poskuša v situacijo vživeti in jo razumeti. 

 Potem vsak udeleženec, ki je na vrsti problem prebere naglas v prvi osebi ednine in 

predlaga rešitev. 

 Pri pojasnjevanju težave drugim bi si moral vsak udeleženec prizadevati, da problem čim 

bolj prilagodi; 
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 Med predstavitvami problema drugim udeležencem ni dovoljeno postavljanje vprašanj 

ali razpravljanje; 

Na koncu, moderator vodi razpravo o občutkih, s postavljanjem naslednjih vprašanj: 

 Kako ste se počutili, ko ste opisovali (zapisovali) svoj problem? 

 Kako ste se počutili ko ste razlagali problem nekoga drugega? 

 Kako ste se počutili, ko so vaš problem predstavljali drugi? 

 Je po vašem mnenju ‘drugi’ razumel vaš problem? 

 Je on/ona uspel/a sebe postaviti v vašo situacijo? 

 Se vam zdi, da ste vi razumeli problem nekoga drugega? 

 Kaj občutite do drugih članov skupine? 

 Ste spremenili občutke do drugih, kot rezultat te vaje? 

 

Espozitivna metoda (Expositive Method) 

V drugem delu Teme 3, predavatelj predstavi specifično vsebino (15 minut) 

 # Predstavitev 1  –prečne (meta) komunikacijske spretnosti 

 

Aktivna metoda usposabljanja 

 Po predavanju – predstavitvi, vsak posameznik opravi eno vajo za preveritev znanja. Ta vaja je 

zadnja v prilogi za modul 4.  

 # Vaja 7 – Zemljevid empatije (Glej aneks – Modul 4) 

 

2.4.4.3.3 Pričakovani izdi, rezultati 

Znanje o pomembnih prečnih spretnostih, ki jih moramo imeti v medčloveški komunikaciji in 

svetovalnem procesu. 

2.4.4.3.4 Didatična priporočila 

Priporočljivo je, da za izvedbo skupinske dinamike, predavatelj/moderator sam dinamiko 

odlično pozna. Zelo priporočljivo je, da je o tem poučen, ima izkušnje in znanje na to temo. Prav 

tako naj k dinamiki spodbuja vse udeležence, tako da so učinki le-te ujeti z izkušnjami. Po 

predstavitvi – predavanju, moderator/predavatelj predstavi zadnjo vajo. Prav tako naj med 

predavanjem samim, v različnih trenutkih, postavlja vprašanja, da preveri, če so ga vsi pravilno 

razumeli in jim omogoči, da podajo svoje mnenje, primere. 

2.4.4.3.5 Oprema 

 Power point predstavitev;  

 Računalnik, projektor, platno ali tabla ;  

 Papir in pisala;  

 Radirka/brisalec.  
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2.4.4.3.6 Namigi  

 Vnaprej poskrbite, da vsa tehnična oprema in pripomočki pravilno delujejo; 

 Kot predavatelj zagotovite, da ste dovolj poučeni o skupinski dinamiki. 

 Udeležencem predstavite različne primere/ ponudite vzorce. 

 Poskrbite, da lahko vsi udeleženci sledijo predstavitvam in da razumejo vsebino 

predavanja. 

 Preverite ali so vsi udeleženci naredili vajo. 
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2.5 MODUL 5 – PRIZNAVANJE NEFORMALNO IN PRILOŽNOSTNO 

PRIDOBLJENEGA ZNANJA 

 

2.5.1 Predstavitev modula 

V Evropi je bila pomembnost znanja pridobljenega na različne načine izpostavljena že v 

osemdesetih in devetdesetih prejšnjega stoletja. Zraven znanja pridobljenega v formalnem 

izobraževalnem sistemu se je vse bolj izpostavljalo tudi znanje odraslih, ki so ga pridobili na 

delovnem mestu, v nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju, z učenjem za boljšo kvaliteto v 

osebnem življenju, za socialno delovanje, v prostem času. Misleč na znanje v različnih delovnih 

in življenjskih okoljih, ki se ga niti ne zavedajo.  

Z projektom iYOT in z mobilno aplikacijo želimo poudariti pomen priznavanja neformalno in 

priložnostno pridobljenega znanja. Povečati želimo vidnost in vrednost učenja, ki poteka izven 

izobraževanja in usposabljanja v formalnem sistemu. Radi bi opremili bodoče iYOT svetovalce z 

znanjem, spretnostmi in kompetencami, da bodo usposobljeni pomagati strankam pri 

identifikaciji, dokumentaciji, ocenjevanju in priznavanju njihovega neformalnega in 

priložnostno pridobljenega znanja.  

Vseživljenjsko učenje je ključna pot do osebnega razvoja in njihovega potencialnega prispevka 

k družbi. Postopek priznavanja lahko vpliva na zavest ljudi o njihovem znanju, spretnostih, 

kompetencah, prav tako pa krepi njihovo samozavest, izboljša njihove karierne možnosti in 

poveča motivacijo za nadaljnje izobraževanje.  

Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja je še posebej pomembno za 

usposabljanje in izobraževanje odraslih in spodbuja vseživljenjsko učenje.  Glavni uporabniki 

tega postopka so odrasli v starosti od 25 – 45 let, kar jasno kaže, da ta ureditev igra pomembno 

vlogo in je v pomoč pri prehodih iz izobraževanja v zaposlitev in obratno. Priznavanje je precej 

manj pogosto v povezavi z visokošolskim izobraževanjem kot s poklicnim izobraževanjem in 

usposabljanjem. 

Postopek priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja pomaga premostiti 

neenakosti v izobraževanju in ponuja dodatne poti za razvoj spretnosti, ki so potrebne v 

življenju in na trgu dela. 

 

2.5.2 Trajanje 
Modul 5 –Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja – se izvaja v 

enodnevnem usposabljanju v trajanju 6-8 ur (vsaka tema bo trajala predvidoma 90 minut) – 

prožno prilagojenim potrebam in zavzetosti udeležencev. 

 

2.5.3 Splošni del 

V tem delu boste spoznali splošne značilnosti modula, ključne besede, splošne in operativne 

cilje tega dela kurikuluma. 
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2.5.3.1. Splošni pregled modula 

Splošni cilj tega modula je pomagati bodočim iYOT svetovalcem, da pridobijo znanje o postopku 

priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Svetovalci bodo lažje razumeli 

evropske smernice na tem področju, spoznali vse štiri faze v postopku in pridobili znanje o 

spretnostih, znanjih, kompetencah, ki jih morajo imeti strokovni delavci v postopku priznavanja 

neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Spoznali bodo tudi metode in orodja, njihove 

prednosti in slabosti.  

Ta modul je razdeljen na 4 teme/ učne izide: 

1. SPLOŠNO ZNANJE O PRIZNAVANJU NEFORMALNO IN PRILOŽNOSTNO PRIDOBLJENEGA 

ZANJA 

2. POSTOPEK PRIZNAVANJA NEFORMALNO IN PRILOŽNOSTNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA 

3. PROFESIONALNE KOMPETENCE POTREBNE V POSTOPKU PRIZNAVANJA NEFORMALNO 

IN PRILOŽNOSTNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA 

4. METODE IN ORODJA UPORABLJENE V POSTOPKU PRIZNAVANJA NEFORMALNO IN 

PRILOŽNOSTNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA 

 

• Tema 1 Govori o oblikovanju in opredelitvi neformalnega in priložnostno pridobljenega 

znanja, o priznavanju spretnosti, kompetenc pridobljenih z neformalnim in priložnostnim 

učenjem, kot tudi daje vpogled v prakso in kulturo priznavanja predhodno pridobljenega znanja, 

spretnosti in kompetenc.  

 

• Tema 2 Pokriva faze v postopku prepoznavanja in priznavanja neformalno in priložnostno 

pridobljenega znanja, informiranje in svetovanje v procesu priznavanja, metode identifikacije 

in potrjevanja/priznavanja neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja. Kateri so pogoji 

za načrtovanje in izpeljavo priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja? 

 

• Tema 3 se osredotoča na profesionalne kompetence strokovnjakov, ki delujejo v 

procesu/postopku priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, od 

informatorja, svetovalca do ocenjevalca. Kakšne so njihove naloge v postopku identifikacije in 

priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja? 

 

• Tema 4 Predstavi različne metode in orodja v postopku priznavanja neformalnega in 

priložnostno pridobljenega znanja. Pokriva orodja, s pomočjo katerih pridemo do dokazov o 

znanju: testi in preizkusi, dialog in pogovorne metode, deklarativne metode, opazovanje, 

simulacija, dokazi pridobljeni iz dela in prakse; orodja za predstavitev dokazov: življenjepis, 

posameznikova izjava o kompetencah, portfolijo, poročilo tretjih oseb (delodajalcev…) 
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2.5.3.2 Ključni koncepti/ključne besede 

Neformalno, priložnosto pridobljeno znanje, priznavanje, prepoznavanje, ocenjevanje, 

potrjevanje, postopek, spretnosti, kompetence, orodja, metode. 

2.5.3.3 Splošni cilji 

 

1. Udeleženci usposabljanja bodo pridobili znanje o priznavanju neformalno in 

priložnostno pridobljenega znanja; 

2. Udeleženci usposabljanja bodo seznanjeni z vsemi fazami v postopku priznavanja 

neformalno in priložnostno pridobljenega znanja; 

3. Udeleženci usposabljanja bodo vedeli, katere kompetence, spretnosti in znanje mora 

imeti informator, svetovalec in ocenjevalec v postopku priznavanja neformalno in 

priložnostno pridobljenega znanja; 

4. Udeleženci usposabljanja bodo seznanjeni z različnimi metodami in orodji, ki jh 

uporabljamo v postopku priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. 

 

 

 2.5.3.4. Operativni cilji 

Udeleženci usposabljanja bodo s tem modulom: 

 razumeli razliko med formalnim, neformalnim in priložnosto pridobljenim znanjem; 

seznanjeni bodo z pomembnimi evropskimi dokumenti in smernicami na tem področju; 

 sposobni opisati vse štiri faze v postopku priznavanja neformalno in priložnostno 

pridobljenega znanja; kakšne so njihove naloge v vseh fazah; 

 seznanjeni s spretnostmi, kompetencami in znanjem, ki ga mora imeti informator, 

svetovalec ali ocenjevalec za delo s strankami na področju priznavanja neformalno in 

priložnostno pridobljenega znanja; 

 Vedeli katera orodja in metode morajo uporabiti (jih kombinirati) za identifikacijo, 

dokumentacijo in ocenjevanje znanja. 
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2.5.4 Specifičen del 

2.5.4.1 TEMA 1 - SPLOŠNO ZNANJE O PRIZNAVANJU NEFORMALNO IN 

PRILOŽNOSTNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA 

2.5.4.1.1 Cilji in vsebina 

Udeleženci bodo seznanjeni s splošnimi dokumenti na evropski ravni, ki pokrivajo področje 

priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in celoten kontekst takšnega 

priznavanja. Udeleženci bodo: 

 Vedeli razliko med formalnim, neformalnim in priložnostno pridobljenim znanjem 

 Spoznali najbolj pomembne evropske dokumente o priznavanju neformalno in 

priložnostno pridobljenega znanja, 

 Se naučili bistvenih značilnosti priznavanja, potrjevanja neformalno in priložnostno 

pridobljenega znanja; 

 Spoznali prednosti in koristi priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega 

znanja. 

 

2.5.4.1.2 Metode izvedbe 

Vnos: Predavatelj ima v uvodu Power point predstavitev na temo. (45 minut) 

Razprava v skupinah: po končanem prvem delu seje se udeleženci razdelijo v skupine (po 5 

udeležencev v vsaki skupini) in skupaj razpravljajo o predhodnem znanju, ki ga imajo o 

priznavanju neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Kakšne izkušnje so si pridobili na 

tem področu pri delu s strankami; ali poznajo oziroma so prebrali pomemben dokument, 

članek, različno literaturo na to temo. Vse skupaj zabeležijo na list papirja (najprej vsak zase) in 

kasneje primerjajo in delijo svoje izkušnje s skupino. Vsaka skupina izbere predstavnika, ki bo 

njihove ugotovitve predstavil ostalim udeležencem usposabljanja. Predavatelj/moderator 

zapiše ugotovitve vsake skupine na tablo ali flipchart/stojalo z listi in povzame glavne zadeve in 

vprašanja. (30-45 minut) (Glej aneks – Modul 5 – vaja 1) 

 

2.5.4.1.3 Pričakovani izidi, rezultati  

Znanje o priznavanju neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja, priporočila za 

prihodnost, izmenjava izkušenj. 

 

2.5.4.1.4 Didaktična priporočila  

Predavatelj naj govori počasi in razločno, naj uporablja čim več slikovnega gradiva, poskuša 

vzpostaviti interakcijo z udeleženci s postavljanjem vprašanj med samim predavanjem in jih 

poskuša čim bolj aktivno vključiti v predstavitev. Uporablja naj preprosto slovenščino in pripravi 

izročke za udeležence z vsebino predavanja (vključno s seznamom pomembne evropske 

dokumentacije o priznavanju neformalno in priložnosto pridobljenega znanja).  
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Priporočamo 10 minutni odmor po zaključku prvega dela seje. 

Razpravo vodi in moderira predavatelj/moderator tako, da daje skupinam navodila, pojasnila, 

odgovarja na vprašanja. Skupine naj bodo sestavljene iz predstavnikov, ki prihajajo iz različnih 

držav, da lahko primerjajo predhodno znanje in izkušnje, ki jih na to temo imajo. 

 

2.5.4.1.5 Oprema 

 Power point predstavitev 

 Računalnik, projektor 

 Flipchart-stojalo z listi ali tabla 

 Papir, pisala 

 Izročki za udeležence 

 

2.5.4.1.6 Namigi  

Prepričajte se, da vse tehnične naprave in pripomočki delujejo pravilno preden začnete s 

predstavitvijo. Udeleženci naj bodo udobno nameščeni, postavljeni tako, da vsi dobro vidijo 

predstavitev in jim omogoča interakcijo z drugimi udeleženci. Vzpostavite ugodno delovno 

klimo in pripravite učilnico za skupinsko razpravo. Pripravite mize in potreben material (papir, 

pisala) preden začnete z drugim delom seje. 

 

2.5.4.2 TEMA 2 - POSTOPEK PRIZNAVANJA NEFORMALNO IN PRILOŽNOSTNO 

PRIDOBLJENEGA ZNANJA 

Najpomembnejši dejavnik procesa/postopka in rezultatov priznavanja neformalno in 

priložnosto pridobljenega znanja je, kako sam postopek teče, kako je načrtovan, organiziran in 

voden. Cilj priznavanje je opolnomočenje posameznika in lahko služi kot orodje, ki zagotavlja 

drugo priložnost prikrajšanim posameznikom. Priznavanje je navadno prostovoljno in na 

posamezniku je, da naredi prvi korak in se odloči ali želi vstopiti v postopek identifikacije, 

dokumentacije, ocenjevanja in potrjevanja znanja. Vsekakor pa mora posameznik dobiti 

zadostne informacije in napotke tekom celotnega postopka, pa tudi preden se odloči za tak 

postopek.  Vedeti morajo kaj lahko pričakujejo, katere zahteve morajo izpolniti, katera dokazila 

predložiti in ravno to želimo naučiti bodoče iYOT svetovalce. 

2.5.4.2.1   Cilji in vsebina 

Udeleženci bodo: 

 spoznali vse faze postopka/procesa priznavanja; 

 se naučili kateri postopki in orodja podpirajo identifikacijo, 

 izvedeli katera merila se uporabljajo pri predložitvi dokazov v procesu dokumentacije; 

 spoznali kako jasno opredeliti in razložiti različne faze v procesu priznavanja svojim 

strankam. 
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2.5.4.2.2   Metode izvedbe 

Vnos: Predavatelj/moderator s pomočjo Power point predstavitve temo posreduje 

udeležencem. Predstavi jim vse štiri faze v postopku priznavanja neformalnega in priložnostno 

pridobljenega znanja: od identifikacije, dokumentacije, ocenjevanja do potrjevanja takšnega 

znanja, spretnosti in kompetenc. (45 minut) 

 

Delo v skupinah: udeleženci se razdelijo v štiri skupine – vsaka razpravlja o eni fazi procesa 

priznavanja neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja. Po koncu debate določi 

predstavnika skupine, ki bo njihove ugotovitve predstavil ostalim udeležencem usposabljanja. 

Na flipchart – stoljalo z listi zapiše značilnosti faze, ki jo predstavlja (identifikacija, 

dokumentacija, ocenjevanje ali potrjevanje) njihove pripombe, ugotovitve in morebitna 

vprašanja, ki so je jim porodila med delom. (30 min.) 

 

Razprava:  na koncu teme predavatelj/moderator vodi razpravo o tem, kako so se udeleženci 

tekom skupinskega dela počutili, kakšno se jim je zdelo sodelovanje, če so z lahkoto našli 

predstavnika in če so imeli težave pri pisanju značilnosti faze, ki so jo opisovali. Moderator 

razprave odgovarja na zastavljena vprašanja in povzame glavne značilnosti vsake faze postopka 

priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. (20 minut)  

 

2.5.4.2.3   Pričakovani izidi, rezultati  

Znanje o vseh štirih fazah postopka/procesa priznavanja in razlike med njimi. 

2.5.4.2.4    Didaktična priporočila  

Ko imate predstavitev, govorite na jasno strukturiran način. Uporabljajte preprosto slovenščino 

in pripravite izročke za udeležence s vsebino predavanja. Prav tako priporočamo, da naredite 

10 minutni odmor pred začetkom dela v skupinah.  

Pripravite prijetno delovno okolje za skupinsko delo in spodbujajte interakcijo med udeleženci, 

postavljajte vprašanja, da preverite, če so vsi razumeli navodila. 

V končni razpravi, predavatelj deluje kot moderator. Spremlja odzive in medsebojno 

sodelovanje udeležencev, postavlja jim vprašanja kot tudi ponuja odgovore na njihova 

vprašanja. 

2.5.4.2.5 Oprema 

 Power point predstavitev, 

 Računalnik, projektor 

 Flipchart – stojalo z listi 

 Papir in pisala 

 Izročki za udeležence 
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2.5.4.2.6 Namigi  

Prepričajte se, da vsa tehnična oprema in pripomočki delujejo pravilno preden začnete s temo. 

Udeležence namestite tako, da bodo vsi videli platno/tablo in lahko neovirano vstopali v 

interakcijo z drugimi udeleženci. Poskusite zagotoviti sproščeno in prijetno vzdušje in pripravite 

učilnico za skupinsko delo. Poskrbite, da bo vsaka skupina imela dovolj prostora (idealno vsaka 

skupina dela v drugi učilnici). Pripravite mize in ves potreben material (papir, pisala, flipchart – 

stojalo z listi) pred drugih delom seje. Prepričajte se, da imate dovolj izročkov za vse udeležence. 

 

2.5.4.3 TEMA 3 - STROKOVNE KOMPETENCE POTREBNE ZA PRIZNAVANJE 

NEFORMALNO IN PRILOŽNOSTNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA 

Zaupanje in potrjevanje je v veliki meri odvisno od dela, ki ga opravljajo delavci in strokovnjaki, 

ki so neposredno vključeni v svetovanje kandidatom v različnih fazah postopka priznavanja. To 

pomeni vse tiste, ki nudijo informacije, nasvete in svetovanje (usmerjanje), tisti, ki izvajajo 

ocenjevanje, zunanji opazovalci procesa, vodje ocenjevalnih centrov/postokov in še vrsta 

drugih deležnikov, ki imajo bolj ali manj neposredno vlogo v samem procesu priznavanja. Vsi bi 

morali imeti kompetence za priznavanje, prav tako pa določene mehke veščine kot je 

intelektualna sposobnost. 

2.5.4.3.Cilji in vsebina 

V tej temi bodo udeleženci: 

 spoznali ključne naloge svetovalca (aktivnosti in strokovni profil); 

 izvedeli kakšno znanje in izkušnje potrebujejo, katere so ključne in specifične 

kompetence, ki bi jih morali imeti; 

 pridobili znanje o tem, kako bodo pomagali kandidatu, da se pripravi na ocenjevanje, ga 

informirali glede procesa, kako mora predstaviti dokaze o učenju, odgovarjati na 

vprašanja, pričakovanja glede vedenja in možnih izidov, 

 imeli sposobnost, da nudijo nepristranske nasvete, 

 razumeli in se naučili katera znanja in spretnosti mora imeti svetovalec 

 se seznanili z ključnimi nalogami, znanjem in spretnostmi ocenjevalca. 

 

2.5.4.3.2 Metode izvajanja 

Vnos: Predavatelj/moderator prične s hitrim pregledom teme in navodili za ‘nevihto možganov’ 

(brainstorming). (10 minut) 

‘Nevihta možganov’:  

Predavatelj/moderator postavi udeležencem tri vprašanja in sicer: “Katere so po vašem mnenju 

ključne in najpomembnejše kompetence, spretnosti, ki jih mora imeti svetovalec za delo s 

strankami v procesu priznavanja?” “Katere so najpomembnejše naloge, ki jih svetovalec na tem 

področju opravlja/ima?” “In Katere spretnosti, kompetence že imajo ali jih prepoznajo pri 
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sebi?” Vsak udeleženec napiše odgovore na list papirja, poskuša najti čim več odgovorov.(20 

minut) 

Predavatelj služi kot moderator in zapisuje odgovore na tablo – vsak udeleženec poda en 

odgovor, potem preda besedo drugemu in to počnemo tako dolgo, dokler niso vsi odgovori 

izčrpani in nihče nima več kaj dodati. 

Power point predstavitev: predavatelj/moderator izvede predavanje na temo s pomočjo Power 

pointa in predstavi spretnosti, kompetence, znanja, ki jih morajo imeti ljudje, ki delajo s 

strankami v postopku priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in jih na 

koncu primerja z rezultati prejšnje aktivnosti (‘nevihte možganov’) udeležencev (45 minut)  

Razprava: po zaključenem predavanju udeležence spodbudimo k razpravi o predhodnem delu: 

Jim je bilo težko našteti ali najti odgovore? Se počutijo dovolj sposobni za opravljaje tovrstnega 

dela in pomoč strankam?  Obstaja na to temo še kaj, kar jih bega? Imajo kaj za dodati ali bi želeli 

postaviti še kakšno vprašanje? Predavatelj, ki služi kot moderator zapiše na tablo glavne 

ugotovitve in zaključke. (30 minut) 

 

2.5.4.3.3   Pričakovani izidi, rezultati  

Udeleženci/ bodoči svetovalci s pomočjo mobilne aplikacije iYOT bodo pridobili znanje o 

spretnostih, kompetencah, ki jh potrebujejo, da bi lahko delali s strankami v procesu 

priznavanja in znajo našteti vse naloge, ki jih imajo informatorji, svetovalci in ocenjevalci v tem 

postopku priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. 

 

2.5.4.3.4 Didaktična priporočila 

Predavatelj/moderator naj poskrbi za prijetno in sproščeno delovno vzdušnje, da bodo 

udeleženci motivirani in sproščeni.  

Spodbuja naj udeležence k aktivni udeležbi pri izvedbi ‘nevihte možganov’ in pri pisanju 

odgovorov na zastavljena vprašanja. Predlagamo 5 minutni premor po izvedbi ‘nevihte 

možganov’.  

Predavatelj/moderator naj tekom predavanja govori jasno, razločno in v preprosti slovenščini, 

uporablja naj čim več slikovnega gradiva in naj bo pozoren na to, da zajame vse bistvene vidike. 

Po Power point predstavitvi predlagamo 5 minutni odmor. 

V končni razpravi predavatelj nastopi v vlogi moderatorja. Spodbuja odzive in sodelovanje, 

strukturira razpravo in povzame pomembne vidike in zaključke.  

 

2.5.4.3.5 Oprema 

 Power point predstavitev 

 Računalnik, projektor 
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 Platno ali tabla 

 Papir in pisala 

 Izročki za udeležence 

 

2.5.4.3.6 Namigi  

Prepričajte se, da tehnična oprema in pripomočki delujejo pred začetkom predavanja. 

Udeležence namestite tako, da bodo vsi videli platno/tablo in lahko neovirano vstopali v 

interakcijo z drugimi udeleženci.  Vzpostavite prijetno in sproščeno vdušje in pripravite učilnico 

za razpravo. 

 

2.5.4.4 TEMA 4 - METODE IN ORODJA V POSTOPKU PRIZNAVANJA NEFORMALNO 

IN PRILOŽNOSTNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA 

Orodja za priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja zajamejo različne vidike 

učnih izkušenj (lahko odražajo praktične sposobnosti ali teoretične refleksije na različnih 

stopnjah). Orodja uporabljena v priznavanju so zelo pomembna za veljavnost in zanesljivost 

procesa priznavanja in njegove rezultate/izide. 

2.5.4.4.1 Cilji in vsebina 

V tej seji bomo udeležencem predstavili metode in orodja, ki jih uporabljamo v procesu 

priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. 

Bodoči svetovalci z mobilno aplikacijo iYOTbodo: 

 razlikovali med formativnim in sumativnim ocenjevanjem; 

 sledili merilom za ocenjevalna orodja, 

 razlikovali med metodami za pridobivanje dokazil (testi in preizkusi, pogovorne metode, 

deklarativne metode, opazovanje, simulacija, dokazi pridobljeni iz dela in prakse) in 

metodami za dokumentiranje in predstavljanje dokazil (življenjepisi, portfolijo, poročila 

tretjih strank) 

 vedeli, kako izbrati najbolj ustrezno metodo za ocenjevanje posameznih primerov, 

 se naučili katera orodja in instrumente lahko uporabljajo (jih kombinirajo) za 

identifikacijo, dokumentacijo in ocenjevanje učenja. 

 

2.5.4.5.2   Metode izvajanja 

Vnos: Predavatelj/moderator ima Power point predstavitev na temo. (30-45 minut) 

Študija primerov: Udeleženci so razdeljeni v skupine po pet. Vsaka skupina dobi en študijski 

primer (Glej aneks – Modul 5 – vaja 8) – opis stranke, ki išče za nasvet glede priznavanja 

neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Skupina razmisli o vseh štirih fazah procesa, 

ki so jih spoznali v predavanju teme 2, o nalogah v vsaki fazi in nato poskuša izbrati najbolj 
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primerno orodje in metodo za svoj primer. Ko vsi končajo z nalogo, predstavijo svoje ugotovitve 

drugim udeležencem v učilnici – razložijo zakaj so izbrali ravno to metodo in orodje in kako so 

svetovali stranki. (30 minut)  

Razprava: predavatelj/moderator vodi razpravo s postavljanjem relevantnih vprašanj na temo 

in glede izvajanja naloge. Udeležence spodbuja, da podajo povratno informacijo na temo 

modula in da podajo svoje mnenje, razmišljanja, dvome, občutke in postavljajo vprašanja, če 

želijo. (20 minut) 

 

2.5.4.5.3   Pričakovani izidi, rezultati  

Udeleženci bodo pridobili znanje o širokem naboru dostopnih orodij in metod za priznavanje 

neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in bodo vedeli katero izbrati, da bo ustrezala 

namenu. Pridobili bodo znanje o tem, kako različna orodja zajamejo različne vidike učnih 

izkušenj in katera merila morajo upoštevati za vsako potencialno uporabljeno ocenjevalno 

orodje.   

 

2.5.4.4.4 Didaktična priporočila  

Predavatelj/moderator naj govori počasi, jasno in razločno, uporablja naj preprost jezik in veliko 

slikovnega materiala. Udležencem naj zastavlja vprašanja med predavanjem in jih spodbuja k 

aktivni udeležbi. Pripravi naj izročke za vse udeležence s vsebino predavanja. 

Predavatelj/moderator naj vodi razpravo in spodbuja udeležence k sodelovanju in postavljanju 

vprašanj. Priporočen je kratek odmor pred začetkom razprave (10 minut). Vsaka skupina vleče 

listek s študijo primera, ki so označeni od 1 do 5. Prav tako priporočamo, da so skupine 

sestavljene iz predstavnikov/udeležencev, ki prihajajo iz različnih držav.  

 

2.5.4.4.5 Oprema 

 Power point predstavitev 

 Računalnik, projektor 

 Platno, tabla 

 Primeri za študijo primerov 

 Papir, pisala 

 Izročki za udeležence 

 

2.5.4.4.6 Namigi  

Prepričajte se, da tehnična oprema in pripomočki delujejo preden začnete s sejo. Udeležence 

namestite tako, da bodo vsi videli platno/tablo in lahko neovirano vstopali v interakcijo z 

drugimi udeleženci.  Vzpostavite prijetno in sproščeno vdušje in pripravite učilnico za skupinsko 

delo. 
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