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PREDSTAVITEV 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROJEKT 

1.1 Namen projekta  

Glavni namen projekta je skupni razvoj uporabnikom prijazne storitve 

svetovanja na daljavo, ki bo prilagojena interesom, spretnostim, 

osebnemu in kariernemu razvoju odraslih v njim dostopnem času (Ob 

svojem času), ki poteka preko spletnega sistema programske opreme z 

inovativno mobilno aplikacijo (iYOT programska oprema). Ta storitev je 

namenjena za svetovalce, ki delajo na področju izobraževalnega in 

poklicnega svetovanje, pa tudi za odrasle, ki želijo svetovanje.  

 

1.2 Projekt z evropskimi razsežnostmi 

V projekt iYOT je vključenih pet partnerjev iz petih različnih držav 

(Švedske, Španije, Slovenije, Portugalske in Avstrije) z dokazanimi 

izkušnjami v izobraževanju odraslih in na področju trga dela. Takšna 

skupnost subjektov in držav zagotavlja resnično evropski izdelek, ki 

nagovarja resnično evropsko potrebo na področju izobraževalnega in 

poklicnega svetovanja.  

 

 

 

 

Projekt “iYOT”: In Your Own Time” financiran s strani EU 

(2015-2017), želi v evropskih izobraževalnih organizacijah 

za odrasle in organizacijah za vseživljenjsko učenje, 

okrepiti administrativne in svetovalne kapacitete ter jim  

kot enakovrednim partnerjem omogočiti boljše 

sodelovanje v formalnem izobraževanju, promoviranju 

osebnega razvoja in prečnih spretnosti odraslih, v smislu 

povečevanja njihovih spretnosti, kompetenc in 

zmanjšanju brezposelnosti. 
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2. SMERNICE 
2.1. Kaj predstavljajo te smernice? 

 

S sodelovanjem petih držav vključenih v projekt iYOT in na osnovi 

raziskovalnega dela na področju svetovalnega dela s poudarkom na 

svetovanju na daljavo, ki je bilo izvedeno v vseh partnerskih državah, ta 

dokument predstavlja prvi korak in ponuja niz splošnih vidikov in 

priporočil za svetovalce z vidika koncepta svetovanja na daljavo in 

področij, ki spadajo v domeno svetovalnega dela povezanega z 

pridobivanjem kompetenc in povečanjem zaposljivosti. 

 

 

2.2. Katera področja pokrivajo? 

 V skladu z vidika koncepta svetovanja na daljavo, poskušajo te smernice 

zagotoviti znanje na naslednjih svetovalnih področjih ali poljih: 

• Poklicno svetovanje: izzivi povezani s kariero, raziskovanje 

poklicnih poti, karierne spremembe, razvoj osebne kariere in druga 

vprašanja v povezavi s poklicem.  

• Izobraževalno svetovanje: svetovanje odraslim v izobraževanju 

glede izbire izobraževalnih programov, med izobraževanjem, glede 

njihove nadaljnje izbire študija, glede financiranja in tudi bolj osebnih 

zadev.  

• Priznavanje/potrjevanje neformalno in priložnostno pridobljena 

znanja: možnosti za pridobitev ali izboljšanje znanja, spretnosti in 

kompetenc preko različnih možnosti v neformalnem izobraževanju in kako 

priznavati ali pridobiti priznanje neformalno ali priložnostno pridobljenega 

znanja. 

• Komunikacijske vidike: Druga vprašanja v zvezi z izboljšanjem 

komunikacijskih spretnosti in ‘človeško’ svetovanje, kolikor je to mogoče. 

 Svetovanje na daljavo: Storitve na daljavo z elektronskimi sredstvi 

ali z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije, ki lahko ali pa 

tudi ne vključuje svetovalca neposredno.  

 

 

 

 

Dokument je razdeljen na pet specifičnih modulov (vsak partner 

je pripravil  enega), ki osvetljujejo glavna vprašanja, s katerimi se 

bo svetovalno delo z odraslimi s pomočjo uporabe programske 

opreme iYOT srečevalo (od uvoda v posebnosti svetovanja na 

daljavo in možnostih za  poklicno svetovanje ter svetovanje v 

izobraževanju, od ustreznih metod komuniciranja, do 

vrednotenja neformalnega in informalnega (priložnostnega) 

učenja).  
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2.3. Smernice in njihov namen 

Smernice iYOT predstavljajo osnovno za kurikulum za usposabljanje 

bodočih svetovalcev (iYOT svetovalcev), skupino, ki jo sestavljajo 

strokovnjaki, kot so izobraževalci odraslih, učitelji in delavci na področju 

izobraževanja odraslih, da lahko pridobijo znanja in spretnosti, za 

upravljanje in zagotavljanje svetovanja s pomočjo spletne programske 

opreme z inovativno mobilno aplikacijo (iYOT programska oprema). 

Smernice bodo postale nacionalno sredstva za vsakogar, ki želi razviti 

svoje spretnosti in sposobnosti ter delovati v izobraževanju odraslih in na 

trgu dela. 
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MODUL 1 
1. SVETOVANJE NA DALJAVO IN 
PROJEKT IYOT  
1.1 Predstavitev: Svetovanje na 
daljavo in projekt iYOT 
 

Svetovanje na daljavo in projekt iYOT  
Svetovanje na daljavo ali svetovanje na spletu je nekaj, kar obstaja že več 

kot  30 - 35 let, ko se je začelo neke vrste "tele ali svetovanje na daljavo", 

s pojavom tako imenovanih "računalniško podprtih sistemov za vodenje" 

ali CAGS “Computer Assisted Guidance Systems”. 

V konceptu svetovanja na daljavo in hitrega razvoja in uvajanja 

informacijskih tehnologij v vsakdanjem življenju, lahko zagotovimo vrsto 

različnih svetovalnih storitev, vključno s storitvijo, ki jo z evropske 

perspektive  nagovarjamo z našim projektom: izobraževalno svetovanje, 

poklicno svetovanje, svetovanje in komunikacijske metode in 

potrjevanje/priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. 

Prav tako bodo svetovalne storitve, ki se opravljajo na daljavo s pomočjo 

elektronskih sredstev za namene projekta iYOT povezane s 

poklicnim/kariernim svetovanjem, ki pomaga spodbujati zaposlovanje, 

izobraževanje, usposabljanje in odločanje za zaposlitev. 

Zraven svetovalne storitve v poklicem svetovanju, projekt prav tako 

nagovarja zadeve, ki so dandanes pomembne na področju svetovanja in 

so lahko na določen način vključene v koncept poklicnega/kariernega 

svetovanja. Tako, da bo poudarek tudi na izobraževalnem svetovanju in 

prepoznavanju/priznavanju neformalnega in priložnostno pridobljenega 

znanja, kot tudi na najbolj primernih komunikacijskih metodah, da bodo 

svetovalci lahko zagotovili ustrezno storitev in dosegli uspešne rezultate. 

 

 

 

 

 

 

Karierno svetovanje zahteva nekoga, ki bo pomagal 

uporabnikom identificirati katere informacije potrebujejo, kje 

najti informacije , zagotoviti da je informacija točna in 

nedavna in pomagati osebi kako lahko to informacijo uporabi 

za sprejemanje odločitev.”( Herr & Cramer, 1996) 
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Strokovne dejavnosti in ciljne skupine 

Svetovanje na daljavo v projektu iYOT lahko vključi številne strokovne 

dejavnosti, ko so. 

 Izzivi povezani s poklicem/kariero: poklicna poizvedovanja, 

menjava poklica, osebni poklicni/karierni razvoj in druge s 

kariero/poklicem povezane zadeve. 

 Izobraževalno svetovanje: svetovanje odraslim udeležencem v 

izobraževanju glede študija, nadaljnje izobraževalne poti, finančno 

svetovanje in druge bolj osebne zadeve. 

 Možnosti pridobivanja novega znanja, spretnosti in kompetenc 

preko različnih možnosti v neformalnem in/ali priložnostnem 

izobraževanju in kako doseči priznavanje oziroma prepoznavanje 

takšnega neformalnega oziroma priložnostno pridobljenega 

znanja. 

 Druga vprašanja v zvezi s pridobivanjem komunikacijskih 

spretnosti. 

 

Ciljne skupine, s katerimi se srečujejo svetovalci iYOT so sledeče: 

 Odrasli študentje, ki potrebujejo nasvet glede trenutnega študija 

ali bodočih možnostih izobraževanja, 

 Mladi odrasli, ki želijo proučiti poklicne/karierne možnosti, 

 Izkušeni strokovnjaki, ki razmišljajo o menjavi poklica, 

 Ljudje, ki iščejo zaposlitev,  

 Drugi: starši, ki se želijo vrniti na trg dela po času, ki so si ga vzeli 

za vzgojo in skrb za otroka, posamezniki, ki želijo upravljati s svojo 

kariero ali želijo doseči ravnovesje med poklicnim in privatnim 

življenjem, itd.  

 Ljudje, ki iščejo možnosti izven formalnega izobraževanja, da si 

pridobijo novo znanje, spretnosti in kompetence. 

 Ljudje, ki želijo, da se jim priznajo znanje, spretnosti in 

kompetence pridobljene izven formalnega izobraževalnega 

sistema (npr. preko delovnih izkušenj ali drugih oblik 

neformalnega ali priložnostnega učenja).  

 

Ponudba/načini 

Svetovanje je lahko na voljo tudi v različnih okoljih in oblikah, na primer v 

skupinah in individualno, osebno ali prek digitalnega komuniciranja ter na 

način, ki je vse bolj pomembno zaradi popularizacije interneta in uporabe 

informacijskih orodij, ki narašča in se jih poslužuje vedno večji in zelo 

pomemben del prebivalstva. 

Izzivi 

Z vedno večjimi, raznolikimi  ter na novo nastajajočimi poklicnimi 

/kariernimi možnostmi in profesionalnimi priložnostmi, svetovanje 

pomaga posamezniku da sprejme pravilno odločitev glede izobraževanja/ 

poklicne poti, poklicnega razvoja in spremembami, povezanimi s 

poklicem. 

In to je razlog zakaj morajo svetovalci biti zmeraj na tekočem z 

najnovejšimi novicami na svojem področju in usposobljeni, da ponujajo 

najboljšo storitev v omenjenih različnih možnostih, vključno z 

svetovanjem preko digitalnih sredstev oziroma s svetovanjem na daljavo. 
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1.2. Svetovanje na daljavo – nove 

možnosti 
 

Kot smo omenili že v prejšnjem poglavju, je svetovanje na daljavo nekaj, 

kar obstaja že več kot 30-35 let, zahvaljujoč pojavom "računalniško 

podprtih sistemov za vodenje" ali »Computer Asisted Guidance System'' 

CAGS. 

Ti sistemi so se razvili iz zelo preprostih zgodnjih sistemom, ki so temeljili 

na teoriji razvoja kariere/poklica in so ponujali osnovno predpisano 

zaporedje aktivnosti konec leta 1960, do močnejših programov, ki so 

lahko nudili bolj celovito ponudbo za uporabnike (kot administracija in 

interpretacija ocenjevanja, spremljanje napredka uporabnika, ponudbo 

navodil, inštrukcij, povezovanje notranjih virov na druga spletna mesta, 

itd.) v skladu z razvojem tehnologije, ki je te sisteme naredil vsesplošno 

sprejemljive za svetovalno delovanje. 

Dandanes je pojav sistemov internetnih video klepetalnic in prodora 

/dostopa do širših povezav povzročilo porast spletnega svetovanja. 

Uporabniki se poslužujejo programskih orodij za videokonference, klepeta 

v živo in elektronske pošte z usposobljenim svetovalcem namesto ali kot 

dodatek k srečanju iz oči v oči.   

 

 

Današnji odvijajoči komunikacijski sistemi tako želijo preseči 

‘’računalniško podprte sisteme vodenja’’ (OAS), ki so bili vrsto let 

strategije svetovanja. Rezultat tega so svetovalni procesi, ki temeljijo na 

vzpostavitvi delovnega zavezništva ali svetovalnega odnosa z uporabo 

tehnološko podprtih metodologij kot je sinhrona/asinhrona elektronska 

pošta, tele-svetovanje in videokonference. Te svetovalne komunikacijske 

strategije vsekakor lahko povečamo z internetnimi viri (kjer so strukture, 

kot so družbena omrežja izrednega pomena) kot tudi z drugimi bolj 

tradicionalnimi tehnološko- podprtimi podporami. 

Če vzamemo ta trend v obzir, je razvoj mobilnih telefonov in drugih 

elektronskih naprav do pametnih in sofisticiranih naprav in njihova 

priljubljenost odprla možnost, da igrajo ključno vlogo pri svetovanju na 

daljavo. S popularizacijo mobilne aplikacije, kjer se zgoraj omenjene 

možnosti (e-mail kontakt, družabna omrežja, takojšnje sporočanje, 

videokonference, lažji dostop do virov in informacij, itd.) lahko združijo v  

preprosto in uporabniku prijazno orodje, se svetovanje na daljavo zdi 

pripravljeno na skok v  mobilni svet.  
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1.3 Koristi in prednosti svetovanja 

na daljavo 

 

  

Dostopnost 

Svetovanje na daljavo je enostavno dostopno vsem, ki ga želijo 

uporabljati. Zagotavlja dostop iz različnih krajev, 24/7 in doseže veliko in 

razpršeno občinstvo. 

Gre lahko preko ovir, ki preprečujejo ljudem, da poiščejo svetovalno 

pomoč. Na primer, posamezniki, ki živijo v bolj oddaljenih krajih, kjer ni 

svetovalnih storitev lahko le-to opravijo preko spletnega svetovanja. 

Zraven tega je primerna za ljudi, ki so bolj zadovoljni z uporabo interneta, 

kot z srečanjem iz oči v oči. 

Anonimnost 
Odsotnost kontakta iz oči v oči lahko spodbuja uporabnike, da 

komunicirajo bolj odprto, brez skrbi zaradi rase, spola, starosti, velikosti 

ali fizičnega izgleda, kar lahko vodi k večji odkritosti (ki včasih ni zelo 

pogosta pri srečanjih iz oči v oči) in tako dosežemo večjo veljavnost v 

primeru razkrivanja samega sebe. 

Internet nedvomno ponuja stopnjo anonimnosti, ki jo veliko uporabnikov 

zaznava kot nenevarno, saj omogoča ‘nevidnost’ in se ljudje počutijo bolj 

sproščeno  kot pri osebnem stiku s svetovalcem. 

Cenovna dosegljivost 
Svetovanje na daljavo je tudi bolj ekonomično tako za 

svetovalce/institucije, ki ponujajo svetovalno dejavnost kot tudi za 

uporabnike, saj se izogne stroškom, ki so povezani s fizičnimi prostori, kjer 

se takšna storitev odvija. 

Na eni strani imamo svetovalce ali institucije, ki nudijo svetovalne 

storitve, a ne želijo ali si ne morejo privoščiti najem ali ohraniti fizičnega 

prostora in s tem znižujejo splošne stroške kapitala, premoženja, prevoza 

na delo in upravnih postopkov, v primerjavi s tradicionalnimi svetovalnimi 

storitvami. 

Na drugi stani pa lahko prihranijo tudi uporabniki, saj ne rabijo kriti 

stroškov prevoza do kraja, kjer je svetovalna storitev locirana. 
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Različne komunikacijske možnosti 

 

Svetovanje na daljavo omogoča različne komunikacijske načine: 

 

Najpogosteje uporabljena metoda je pisna oblika z uporabo interneta. 

Interakcija med uporabnikom in svetovalcem se pogosto odvija preko 

pisanja e-pošte ali sporočila v klepetalnicah. To omogoča tako uporabniku 

kot svetovalcu, da se osredotočita na medsebojno komunikacijo in pred 

oddajo sporočila razmislita o svojih občutkih in mišljenju. 

Prav tako je lahko takšna oblika še posebej primeren način komunikacije 

za tiste, ki se težko izražajo ustno. V nekaterih primerih se uporabniki lažje 

sporazumevajo pisno, ker niso 'prizadeti' s strani neverbalnih signalov 

svetovalca. 

Dejstvo, da je potrebno oblikovati sporočilo v pisni obliki je lahko zelo 

učinkovito saj spodbuja  uporabnika, da se izraža bolj premišljeno, samo-

refleksivno in na bolj prodoren način, še posebej pri uporabi e-pošte, kjer 

imajo na voljo dovolj časa, da napišejo sporočilo. Poleg tega imajo pisni 

zapis, ki tako omogoča uporabniku, da ima referenčno točko za prihodnje 

razprave, pregled pri ocenjevanju sprememb in napredka. 

Druga oblika komunikacije, ki je prav tako vedno bolj pomembna zaradi 

napredka spletnih povezav je organizacija videokonference, ki omogoča 

srečanje iz oči v oči in se lahko uporabnik in svetovalec tudi vidita in 

srečata na bolj 'realističen' način.  Dodatno, svetovanje na daljavo 

omogoča uporabnikom tudi komunikacijo preko forumov in drugih orodij 

za sporočila, kjer lahko delijo svoje pomisleke, skrbi in izkušnje glede 

različnih aspektov povezanih s svetovalnimi temami. Komunikacija med 

vrstniki prav tako spodbuja interakcijo in samorefleksijo uporabnikov.  

 

Priporočljivo je, da oblike svetovanja medsebojno kombiniramo: pisno, 

osebno, na daljavo ali preko osebnega kontakta s svetovalcem v primeru, 

da je posameznik potreben povratne informacije s stani svetovalca ali če 

je situacija bolj kompleksna ali če posameznik na primer potrebuje več 

spodbude, motivacije. 

Priročnost 

Svetovanje na daljavo omogoča uporabniku dostop do informacij v njemu 

primernem času, še posebej če uporablja e-pošto kot komunikacijsko 

orodje, saj le-ta omogoča, da lahko pošilja in prejema sporočila vsak čas, 

torej štiriindvajset ur na dan (24/7).  

Srečanja med uporabnikom in svetovalcem se lahko organizirajo na način, 

da ustreza obema, še posebej, ko gre za videokonferenco iz oči v oči.  

Dostop do različnih informacij 

Svetovanje na daljavo najpogosteje temelji na spletnih portalih, ki 

vsebujejo različne odseke z različnimi informacijami, povezanimi s temami 

svetovanja (delovne priložnosti, izobraževalne možnosti, itd.). 

Takšni spletni portal vsebujejo tudi povezave do drugih virov in navadno 

zagotavljajo dostop do uporabnih in specializiranih stani, kjer lahko 

uporabnik dobi ideje ali informacije glede na njegove interese. 

Takšne platforme so intuitivne in uporabniku prijazne, tako da jih je 

mogoče enostavno upravljati, saj vsebujejo različna poglavja, ki 

uporabnike vodijo po njih. 
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Veliko portalov ima sektor za samoocenjevanje, kjer lahko uporabnik 

predstavi svoje interese/ozadje in so potem avtomatsko preusmerjeni k 

njim najbolj odgovarjajočim možnostim. 

Še več, dandanašnji imajo portali razdelek kjer lahko uporabniki dobijo 

povratno informacijo od svetovalca ali specialista na določenem področju 

glede njihovih dvomov in možnostih glede na njihovo ozadje in interese. 

In končno, pomembna značilnost svetovanja na daljavo je, da (ker 

temeljijo na spletnih portalih) se podatkovne baze vedno posodabljajo na 

redni bazi, in zagotavljajo trenutne in točne informacije uporabniku. 

 

 

 

 

1.4 Glavni izzivi, vprašanja in 

sklepi za svetovanje na daljavo     
 

 

 

To je nekaj glavnih izzivov s 
katerimi se mora soočiti 
svetovanje na daljavo in če niso 
ustrezno obravnavani lahko 
predstavljajo nevarnost v smislu 
uporabnikovega  zaupanja, da 
se sploh odloči za tovrstno 
svetovanje.   

 

Značilnosti sistema 
Sistem svetovanja na daljavo mora imeti naslednje 

značilnosti/karakteristike, da lahko predstavljajo celovito, uporabniku 

prijazno in koristno orodje: 

 Posamezni deli sistema morajo biti za uporabnike jasni (vizualni in 

enostavni za uporabo) in celoviti (številnimi vidiki svetovanja), a 

hkrati naj uporabnika ne nasičijo z informacijami, ob katerih bi se 

pri iskanju dolgočasil. Zato je pomembno, da imajo dobro 

teoretično podlago s posodobljenimi in dobro pojasnjenimi-

vsebinami. 
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 Dandanes je skoraj obvezno, da vsak tak sistem vključuje poglavje 

o oceni ali samoocenjevanju, da lahko uporabniki  ob prvem 

pristopu do sistema  dobijo najprimernejše možnosti, ki se 

ujemajo z njihovimi interesi / sposobnosti, kar jim prihrani čas pri 

iskanju informacij. 

 Vključitev multimedijskih vsebin je tudi nekaj, kar lahko pomaga, 

da je sistem uporabniku  bolj prijazen in privlačen. Uporaba videa, 

info-grafike in drugega lahko pomaga uporabnikom bolje 

razumeti, kako uporabiti sistem, da bi dobili od njega največ, ali 

da imajo jasnejšo predstavo o informacijah v vsakem razdelku. 

Vključitev forumov za komunikacijo vrstnik-vrstniku, sporočil s 

svetovalci preko klepetalnice ali e-pošte, ali  možnost, da se uredi 

srečanje iz oči v oči  preko videokonferenčne opreme so tudi 

druge možnosti, ki dajejo dodano vrednost sistemu in zaradi 

katerih je vse bolj interaktivno in osebno, kot tudi bolj učinkovito. 

 In končno, svetovanje na daljavo nikakor ne sme pozabiti na  

povezave do specializiranih spletnih strani, kjer lahko uporabniki 

pridejo do končne informacije in direktnega/neposrednega 

dostopa do socialnih omrežij. 

Sposobnosti/kompetence svetovalca  
Svetovalec v sistemu svetovanja na daljavo mora imeti znanje in 

spretnosti,  da bi lahko zagotovil ustrezno storitev uporabnikom in bil 

verodostojen.  

Potrebo je, da imajo svetovalci splošno domeno o sistemu in specifično 

domeno na področju, kjer so specializirani: 

 Na eni strani morajo imeti dobro razvite IKT spretnosti in znanja 

kako deluje sistem svetovanja na daljavo, ker lahko prejmejo tudi 

vprašanja o splošnem načinu delovanja Sistema. 

 Po drugi strani pa mora imeti svetovalec poglobljeno znanje v 

specifični domeni znotraj Sistema, da lahko odgovarja na 

vprašanja povezana s konkretnim področjem svetovanja 

(usposabljanja za spremembo poklica, zaposlitvene možnosti, 

priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja itd.). 

Druge sposobnosti, ki jih morajo imeti so naslednje: 

 Sposobnosti prepoznati potrebe uporabnika in zmožnost, da 

prepozna prednosti uporabe tehnologije. 

 Sposobnost motiviranja uporabnikov, da temu posvetijo čas. 

 Sposobnosti, da pomagajo uporabnikom podatke spremeniti v 

informacije. 

 Sposobnosti, da uporabnika pripeljejo od informacije do 

akcijskega načrta. 

In vseh teh razlogov je pomembno, da so svetovalci na daljavo ustrezno 

usposobljeni in nadzirani, tako da lahko uporabniki dobijo zanesljive 

informacije dostopne na daljavo. 

Zaupnost in varnost 
Svetovanje na daljavo se sooča z nekaj potencialnimi tveganji glede 

varnosti in zaupnosti, ki jih je treba ustrezno obravnavati, da ne bi utrpeli 

izgube zaupanja med uporabniki.  
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Nekaj osnovnih problemov, kateri so najpogosteje povezani z interakcijo 

uporabnik – svetovalec: 

 Sporočilo ni bilo prejeto. 

 Kršitev zaupnosti, ki se lahko pojavi na primer, ko e-poštna 

sporočila niso prejeta, ker so bila poslana na napačen naslov ali če 

jih svetovalec spregleda ali po pomoti zbriše. 

 Zaupnost lahko kršijo hekerji ali ponudniki internetnih storitev ali 

z obeh s strani drugih, ki imajo dostop do e-računov na 

računalnikih. 

Nekaj osnovnih priporočil kako se zavarovati pred vdori je, da imamo 

naloženo zadnjo verzijo varnostnega sistema, ki ga sproti nadgrajujemo, 

da preprečimo kršitve varnosti. 

Nekaj smernic za uporabnike, da njihova sporočila ne bodo tako lahko 

prestrežena s strani tretjih oseb so: 

 Uporabljaj osebni računalnik, do katerega ima dostop le malo 

ljudi. 

 Izogibaj se pošiljanju/prejemanju sporočil po brezžični povezavi 

(WI-Fi), če nisi prepričan, da je povezava varna. 

 Dvakrat preveri, če je naslov, na katerega pošiljaš sporočila, 

pravilen, preden odpošlješ sporočilo. 

 Zahtevaj potrdilo o prejetju, tako da svetovalec potrdi tvoje 

sporočilo, ko ga prejme. 

 Uporabljaj geslo, ko se registriraš v računalnik ali e-poštni račun in 

se odjavi, ko zaključiš z opravili. 

 Zagotovi vso varnostno programsko opremo (kot so antivirusni 

programi in aplikacije za požarni zid) in da so posodobljeni in 

nameščeni vsi programski sistemi. 

 Šifriraj svojo e-pošto. 
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DRUGO 

Morebitni nesporazumi 

Glede na to, da svetovanje na daljavo ne vključuje fizične prisotnosti 

uporabnika in svetovalca, je seveda mogoče, pa pride do kakšnega 

nesporazuma. Ravno zato bi komunikacija morala biti jasna, z rabo takšnih 

mehanizmov kot so elektronska pošta ali klepetalnice, da bi lahko 

razjasnili vprašanja, ki so dvomljiva. 

 

 

Odsotnost fizičnega/direktnega stika 

Svetovanje tradicionalno temelji na verbalni in neverbalni komunikaciji 

uporabnika, da bi dobil boljšo oceno in diagnozo, in to je nekaj kar 

svetovanje na daljavo pokrije le delno, ko gre za srečanja z oči v oči preko 

videokonference, ko svetovalec lahko na nek način opazuje in interpretira 

lastnosti osebe na drugi strani zaslona. 

Tehnične zadeve 

Svetovanje na daljavo temelji na spletni povezavi in tukaj obstaja 

možnost, da povezava ni mogoča ali odpove, še posebej za tiste, ki živijo 

zunaj na obrobju ali izven mest, kar pa seveda zmanjša učinkovitost 

takšnega sistema. 

Po drugi strani imamo tudi dejstvo, da je večina sistemov svetovanja na 

daljavo odvisna od znanja in spretnosti uporabe sodobne tehnologije (IK) s 

strani uporabnika, tako za uporabo sistema kot tudi za nameščanje 

dodatne programske opreme, ki je potrebna za delovanje. Sistem 

svetovanja na daljavo mora zagotoviti razlago/navodila kako pravilno 

uporabljati sistem, s povezavami do ustrezne programske opreme, ki si jo 

mora uporabnik naložiti in druga navodila. 

Zaradi zgoraj omenjenih vidikov, je zelo priporočljiva kombinacija različnih 

svetovalnih pristopov: v pisni obliki, na daljavo ali preko osebnega stika, 

glede na potrebe uporabnika in zapletenosti položaja. 
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1.5. Tehnične možnosti 

svetovanja na daljavo 
 

Tehnični razvoj – napredek je omogočil, da spletni portali vključujejo 

široko ponudbo virov in storitev na organiziran in intuitiven način, da 

lahko zadovoljijo naraščajoče povpraševanje po kakovostnih informacijah 

s strani prebivalstva, kar je pripeljalo do vizualnega in interaktivnega 

prostora z posodobljenimi informacijami, ker uporabniki lahko spretno 

krmarijo in zadovoljijo svoje potrebe. 

Dandanes torej obstaja realna možnost, da združimo več orodij za 

svetovanje na daljavo v en sistem, celo nuja v vsakem sistemu, ki temelji 

na internetu, saj je vedno več ljudi vajenih rabe popolnih in celovitih 

sistemov, do katerih imajo dostop in ne samo do informacij glede glavnih 

področij svetovanja, ampak tudi do vseh ostalih možnosti kot so: 

 Razdelki za ocenjevanje oziroma samoocenjevanje – da si 

pridobijo znanje o možnostih, ki jih imajo glede na svoje interese in 

ozadje. Uporabnikom ponujajo možnosti in priložnosti v skladu z njihovimi 

željami in izkušnjami ali študijem in jim tako olajšajo proces iskanja. 

 Interakcija z vrstniki in strokovnjaki preko široke ponudbe 

komunikacijskih sredstev (forumi, e-pošta, klepetalnica, videokonferenca, 

itd.) tako v sinhronem kot asinhronem načinu, oba pa zagotavljata 

prednosti za osebe, ki so v stiku. 

 

Medtem, ko sinhrona komunikacija (najpogosteje izvedena preko 

videokonference ali takojšnega sporočanja (messaging) dovoljuje bolj 

neposredno in mogoče bolj neformalno komunikacijo z možnostjo dobili 

skoraj enak občutek spontanosti, kot je pri neposrednem stiku, asinhrona 

komunikacija (preko e-pošte ali objavljanja zasebnega sporočila), na drugi 

strani daje osebi nekaj časa za razmislek in premislek o njegovih / njenih 

misli pred pisanjem sporočila, kar pomaga osebi, da bolj strukturira in 

premisli idejo, zagotavlja pa tudi pisno evidenco ki omogoča uporabnikom 

in svetovalcev, da lahko  pregledajo in ocenijo sporočila, ki so jih drugi 

napisali. 

 

 Dostop do socialnih omrežij, ki zagotavlja še dodatno interakcijo 

in informacijske možnosti za uporabnike in strokovnjake. Socialna 

omrežja, kot sta Facebook in LinkedIn (če omenimo dva izmed 

najpomembnejših) se pogosto uporabljajo in omogočajo svetovalcu, da 

prouči uporabnikov profil ali pa vsaj, da ima pregled nad njegovim / 

njenim ozadjem in motivacijo pred samim svetovanjem. Prav tako 

omogočajo uporabniku, da predstavi njegov / njen profil na privlačen in 

zavesten način, kar predstavlja dobro vajo iz samo-spoznavanja in dobro 

izhodišče pred iskanjem svetovanja. Še ena od možnosti je povezana s 

priložnostmi vzpostavljanja kontaktov in mreženja, ki jih ponujajo, saj 

omogočajo interakcije ljudi z istimi ali podobnimi profili, interesi, itd. 

 Povezave do drugih spletnih strani, kjer lahko uporabnik najde 

dodatne informacije. Informacije ki so posredovane uporabnikom v 

sistemu glede različnih tem vezanih na svetovanje so lahko dopolnjene in 

popolne preko povezav do specializiranih spletnih strani.  
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Danes so, ne samo spletni portal, ampak tudi mobilne naprave (tablice, 

mobilni telefoni, e-knjige) pripravljene, da vsebujejo vse zgoraj naštete 

elemente. Preko intuitivne in uporabnikom prijazne mobilne aplikacije,  ki 

jo vse hitreje rastoča mobilna tehnologija in izboljšana stopnja 

povezanosti omogoča, je raba teh naprav idealna za svetovanje na daljavo 

saj lahko do popolnosti izkoristimo njene različne elemente, lastnosti in 

možnosti. 

Še druga prednost te tehnologije leži v tem, da  ima velik (in še raste) 

odstotek populacije dostop do mobilnih naprav in jih uporablja na dnevni 

bazi, v vsakdanjih aktivnostih. Možnost, da vstavimo  sistem svetovanja na 

daljavo v takšne naprave dovoljuje, da imajo osebe takšno storitev na 

voljo ob svojem času, brez da bi morali biti fizično na nekem mestu ali 

sedeti pred računalnikom.  

 

1.6. iYOT programska oprema 
Če vzamemo v obzir vse zgoraj naštete možnosti, je iYOT projekt razvil 

vrsto programskih orodij (spletni portal, platformo za učenje na daljavo in 

mobilno aplikacijo) da pomaga: 

 Pri pridobivanju kompetenc ljudem, ki bi želeli postati iYOT 

svetovalci. 

 Pri vzpostavljanju kontakta med iYOT svetovalci in osebami, ki so 

pripravljene sprejeti nasvet/svetovanje glede poklica ali izobraževanja 

(torej iYOT uporabniki). 

 

Programska orodja, ki to omogočajo so: 

 Spletni portal kot stran informacij z dostopom do vseh projektnih 

materialov, prednosti in koristi projekta, informacij o tem, kako pristopiti 

in učinkovito uporabljati platformo za e-učenje in aplikacijo iYOT. 

 Platforma za e-učenje, kot učni sistem, ki temelji na-MOODLE 

osnovi, kjer lahko osebe, ki bi želele postati iYOT svetovalci, dostopajo, po  

registraciji na iYOT spletnem portalu, do gradiv vseh modulov in po 

končanem tečaju, pridobijo iYOT certifikat in postanejo iYOT svetovalci. 

 iYOT mobilna aplikacija omogoča dostop do pomembnih 

informacij glede izobraževalnih in poklicnih možnosti v skladu z iYOT 

uporabniškim profilom in interakcijo med iYOT svetovalci in iYOT 

uporabniki, kot tudi prostorom za razprave, debate. 
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MODUL 2 
2. IZOBRAŽEVALNO SVETOVANJE 
2.1 Temeljna načela svetovalnega 
dela v izobraževanju odraslih 
 

Kaj je izobraževalno svetovanje? 

“Pomoč posamezniku, da razmisli o osebnih izobraževalnih vprašanjih in 

izkušnjah ter pride do ustrezne izobraževalne izbire"(ELGPN). 

Priložnosti za izobraževanje so vedno večje in bolj zapletene po vsebini, 

metodah in oblikah, saj živimo v času hitrih sprememb in bolj zapletenih 

družbenih struktur in dejavnosti. Odrasli potrebujejo novo znanje, 

sposobnosti in spretnosti, ne samo za delo in osebnostni razvoj, ampak 

tudi za aktivno vlogo v družbi skozi celo življenje. Kot je napisano v 

Memorandumu za vseživljenjsko učenje, se vseživljenjsko združuje z 

življenjskim širokim učenjem (EC,2000). 

Odrasli potrebujejo več svetovalne podpore, da lažje sprejemajo odločitve 

glede izobraževanja, da vedo kako načrtovati njihove učne poti in povezati 

rezultate z zahtevami v njihovem vsakdanjem življenju. S. Jelenc Krašovec 

in Z. Jelenc takšno svetovalno pomoč opredeljujeta s tremi glavnimi 

kategorijami pomoči, ki jo lahko nudimo odraslim: (Jelenc Krašovec, Jelenc 

2003:24, v Tanja Vilič Klenovšek, 2015). 

 

 

1. pomoč pri vključevanju v izobraževanje, 

2. pomoč pri organizaciji izobraževanja in učenja, 

3. pomoč pri učnem procesu in oceni le-tega. 

 

To pomeni, da svetovalec prevzame nase pomoč pri doseganju ciljev in 

vrednot posameznika, ki so povezani z izobraževanjem in učenjem, da 

vpliva in krepi posameznikovo motivacijo za učenje in njihovo zaupanje v 

lastne sposobnosti in jih ustrezno svetuje glede možnosti in priložnosti za 

nadaljnje izobraževanje. Druga kategorija vključuje izbiro in odločanje o 

načinu izvedbe in strategiji izobraževanja in učenja in uspešno organizacijo 

izbranega izobraževanja; naknadno lahko svetovalec pomaga odraslemu z 

uspešnim in učinkovitim učenjem, s krepitvijo njihove sposobnosti za 

takšno učenje in nenazadnje pomaga mu z vpogledom v možnosti 

» Definicija svetovanja se nanaša na kontinuiran proces, ki državljanom 

ne glede na starost in v vsakem trenutku življenja omogoča  prepoznavo 

lastnih zmožnosti, kompetenc in interesov, da lahko sprejemajo 

izobraževalne in poklicne odločitve ter da lahko upravljajo svoje 

življenjske poti v izobraževanju, delu in na ostalih področjih, kjer so te 

kapacitete in kompetence naučene ali se uporabljajo.  Svetovanje zajema 

spekter individualnih in skupinskih aktivnosti navezujoč se na 

posredovanje informacij, svetovanje, ocena kompetenc, podporo in 

učenje sprejemanja odločitev ter spretnosti na področju upravljanja z 

lastno kariero « (Resolucija Sveta Evrope za boljšo integracijo vodenega 

vseživljenjskega svetovanja v strategije vseživljenjskega učenja 2008:.2)  
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uporabe na novo pridobljenega znanja. (Jelenc Krašovec 2007:26 v Tanja 

Vilič Klenovšek, 2015) 

 

V obzir moramo vzeti vse tri kategorije svetovalne podpore, s poudarkom 

na zagotavljanju svetovalne podpore odraslim v vseh fazah izobraževanja 

odraslih in skozi izobraževalni proces: pred ali na začetku izobraževanja, 

med izobraževalnim procesom in po končanem izobraževanju, pri tem pa 

vsaka svetovanje vključuje različne dejavnosti. (Vilič Klenovšek, 2015) 

 
Nedavni evropski dokumenti prav tako poudarjajo, da ima svetovalna 

dejavnost v izobraževanju odraslih  velik pomen za povečanje dostopa do 

vseživljenjskega učenja, za motivacijo različnih skupin odraslih za večjo 

vpletenost, še posebej skupin s posebnimi potrebami in za zagotavljanje 

svetovalne podpore odraslim v procesu učenja. Usmerjevalne-svetovalne 

storitve lahko igrajo pomembno vlogo pri spodbujanju odraslih za 

sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja ter lahko olajšajo 

proces oblikovanja učnih in ciljev za napredovanje, pri iskanju primernih 

možnosti izobraževanja in usposabljanja ter postavljanja poti za dosego 

zastavljenih ciljev. 

"Poleg tega, učinkovito obveščanje, usmerjanje in svetovanje lahko 

pomaga ustvariti dostopna učna okolja, podporo učenju v vseh starostnih 

obdobjih in v različnih okoljih, in državljanom omogoča upravljanje 

svojega učenja in dela" (OECD 2010, str. 86). " 

 

 

 

 

Izobraževalno svetovanje  

Sestavljeno mora biti iz več kot enega ali več posameznih pogovorov med 

svetovalcem in udeležencem. Kakovost in globina naj bi se povečevala. 

Način, kako to doseči, je da vidimo svetovanje kot učni proces, ki ponuja 

takšno znanje in vpogled udeleženca, ki zagotavljajo možnosti za bolj 

uspešna stališča. Udeleženec mora  imeti možnost, da se počuti varno pri 

izdelavi njene / njegove odločitve in s tem z večjo kapaciteto za soočenje s 

svetom okoli njega. Strokovno svetovanje je pedagoško delovni proces v 

sodelovanju med svetovalcem in udeležencem. 

Andergren (2016) meni, da je pomembno, da razpravljamo in razvijamo 

takšno izobraževalno svetovanje, ki daje udeležencu več kot samo dostop 

do rešitev kritičnega ali trenutnega stanja. 

Čas je, da preizkusite in zaupate posameznikom, da s pomočjo 

izobraževalnega svetovanja prevzamejo polno odgovornost za nadaljnje 

korake v življenju. Če velja, da je udeleženec sposoben sprejemati lastne 

odločitve o njenem / njegovem življenju, bi morali sprejeti posledice tega 

pristopa in pustiti, da udeleženec sprejme ukrepe v prihodnosti z omejeno 

podporo svetovalca ali po možnosti popolnoma brez kakršne koli 

podpore. To je odvisno od udeleženčevega stališča, sposobnosti in 

motivacije. Odvisno pa je tudi od odnosa in strokovnosti svetovalca. 

Poskusiti moramo, da posamezniku, ki prejme izobraževalno svetovanja, 

zaupamo, da prevzame odgovornost za nadaljnje korake v svojem 

življenju.  
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Metode izobraževalnega svetovanja 
Metode so v primerjavi z modeli bolj specifični in predstavljajo kako lahko 

in bi tudi naj delali izobraževalni svetovalci. Ukvarjajo se s vprašanji 

‘’kako’’ in so tudi po naravi bolj strožje predpisane. Med znanimi in 

prepoznanimi metodami so Motivacijski intervjuji (MI), pristop 

osredotočen na rezultat in vodenje. Te niso označene samo kot metode 

izobraževalnega svetovanja ampak so pogosto uporabljene tudi na drugih 

področjih. Manj znane metode so Peavy-jev krog, Amudson-ov krog 

prednosti in Savick-ovih pet vprašanj. Metode so tako splošno uporabne, 

kar lahko pojasnimo z dejstvom, da učinkujejo tudi v drugih okvirih. 

Metode lahko očitno dajo udeležencu predstavo o usposobljenosti 

svetovalca. Če želimo opredeliti kompetence kot sposobnost za doseganje 

rezultatov, potem je pot do kompetenc v uporabi ustreznih metod. Da se 

zanašamo samo na eno in isto metodo izobraževalnega svetovanja nikoli 

ne more biti najboljša strategija z vidika posameznika, ki išče 

izobraževalno svetovanje. 

Pogovor in dejavnosti izobraževalnega svetovanja 
Pogovor in dejavnosti izobraževalnega svetovanja so operativni in sodobni 

praktični  načini kako lahko ali bi moral nekdo izvajati posamezne korake v 

pogovoru. Da so določeni koraki v pogovoru izpeljani temelji na 

svetovalčevi osebni praktični delovni teoriji. To se lahko izrazi v nizu 

smernic in načel, po katerih  svetovalec načrtuje in izvaja svetovalni 

pogovor. Praktična strokovna teorija je zakoreninjena v znanju 

komunikacije, pogovora in izobraževalnih svetovalnih modelih in 

metodah. 

Nekatere od teh so prevzete iz karierne/poklicne razvojne teorije, ki 

poskušajo razložiti vzroke in kažejo odnos do  kariere. Druge temeljijo na 

sprejemanju odločitev in teorijah izbire, ki govorijo o tem, kako ljudje na 

splošno sprejemajo odločitve. 

Proces izobraževalnega svetovanja, ki temelji na 

priložnostih 

Andergren imenuje svoj svetovalni model proces izobraževalnega 

svetovanja, ki temelji na priložnostih, ki ga sestavlja pet različnih 

aktivnosti: 

 Uvodni pogovor 

 Informacijski sestanek 

 Skupinsko izobraževalno svetovanje/skupinski pogovor 

 Lastne dejavnosti udeleženca 

 Individualni izobraževalno – svetovalni pogovor. 

 

Uvodni pogovor 
To je začetni kratki pogovor, v katerem na kratko razpravljamo o 

udeleženčevi trenutni situaciji in morebitnih rešitvah. V tem pogovoru so 

razjasnjena udeleženčeva pričakovanja glede izobraževalnega svetovanja, 

ki temeljijo na posameznikovi trenutni situaciji v življenju. Predstavi se 

okvir za izobraževalno svetovanje – svetovalčevo delo in razmišljanja o 

svetovalnem delu kot tudi svetovalčevih praktičnih profesionalnih 

teorijah. Časovni okvir, zaupnost in udeleženčeve predvidene lastne 

aktivnosti med različnimi deli izobraževalnega svetovalnega procesa se 

prav tako določijo, da bi udeleženec razumel pomembnost lastne 

odgovornosti.  
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To je priložnost, da se predstavi ena ali več teorij oziroma modelov 

izobraževalnega svetovanja. Določimo načrt za proces izobraževalnega 

svetovanja za posameznika. Že v tem uvodnem srečanju je primerno, da 

se odločimo, katere aktivnosti bo izpeljal udeleženec sam do naslednjega 

srečanja. 

Nekateri udeleženci so zadovoljili potrebo že s takšnim srečanjem z 

izobraževalnim svetovalcem. To se zgodi takrat, ko je cilj obiska pri 

svetovalcu dobiti odgovor na vsebinsko vprašanje ali na primer, ko 

udeleženec išče potrditev že sprejete odločitve. 

Informacijski sestanek 
Gre za enega ali več primerov, ko so predstavljene različne razlage izbire 

posameznikove izobrazbe, poklica in kariere. Na tej stopnji naj bi 

predstavili teorije poklicnega razvoja kot tudi izbiro/ teorije odločanja. To 

je tudi primeren čas, da se še enkrat predstavijo metode izobraževalnega 

svetovanja, ki se uporabljajo v tem posebnem izobraževalnem procesu 

svetovanja. 

Skupinsko izobraževalno svetovanje/skupinski pogovori 
Ob različnih priložnostih se skupina uporablja kot delovna metoda, da bi 

zagotovili udeležencem potrebno podporo pri večjem vpogledu in znanju 

o samem sebi in o svetu okrog njih. 

Udeleženčeve lastne aktivnosti 
Udeleženec ni pasiven med vsemi aktivnostmi za katere je zadolžen 

izobraževalni svetovalec. Med dejavnostmi s katerimi se ukvarja 

udeleženec je iskanje informacij, branje, stiki s trgom dela itd. 

Individualno izobraževalno svetovanje 
Da se dodobra prouči udeleženčeva posebna situacija je potrebnih kar 

nekaj srečanj med svetovalcem in udeležencem. Individualni pogovor v 

izobraževalnem svetovanju je bistvo celotnega procesa izobraževalnega 

svetovanja. Metaforično bi lahko rekli, da je kot plašč, ki nas zaobjame po 

celem telesu. Individualni izobraževalno svetovalni pogovor lahko 

primerjamo z obiskom pri zdravniku, ko nas napoti po mnenje ali 

zdravljenje k drugim specialistom ali fizioterapevtom in potem združi vse 

skupaj in predstavi v dialogu s posameznikom na naslednjem obisku. 

(Povzetek pripravil: Leif Andergren, 2016 * 2) 

 

2.2 Kdo je svetovalec v 
izobraževanju odraslih? 

 

Svetovalec v izobraževanju odraslih zagotavlja podporo odraslim v 

izobraževanju in učenju – pomaga udeležencem, na primer, da se odločajo 

za izobraževanje, svetuje jim pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi 

učenja, pomaga pri premagovanju učnih in drugih ovir, ki so povezane z 

izobraževanjem, svetuje udeležencem pri načrtovanju bodočih 

izobraževalnih poti in podobno. 

Analiza izobraževanja odraslih je pokazala, da ima izobraževalec odraslih, 

ki izvaja svetovalno delo, dve vlogi: 

 vlogo neodvisnega svetovalca v izobraževanju odraslih 
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 in vlogo izobraževalca odraslih, ki del svojega delovnega časa 

nameni svetovanju (svetovalec v organizacijah izobraževanja 

odraslih, svetovalci v središčih za samostojno učenje, itd.) 

Zadnje čase se pojavlja še ena specifična vloga svetovalca v izobraževanju 

odraslih: svetovalec za kakovost v izobraževanju odraslih, ki znotraj 

organizacij za  izobraževanje odraslih ponuja  svetovalno pomoč v različnih 

fazah postopkov za ugotavljanje, ocenjevanje in razvijanje kakovosti. 

https://izobrazevanje.acs.si/competence_approach/counsellor_in_ae/ind

ex.php?nid=17300&id=1077 

izhodišče za iskanje pravih možnosti izobraževanja ali učenja za 

posameznega človeka je poznavanje značilnosti in potreb odraslih, ki 

iščejo informacije in pomoč v svetovalni dejavnosti za izobraževanje 

odraslih.  

Svetovalci morajo biti dovolj usposobljeni, da v svetovalnem procesu 

pridobijo informacije o značilnostih in potrebah posameznega odraslega 

in vnaprej dobro poznajo splošne značilnosti in potrebe določenih skupin 

odraslih in skupin, ki jih določajo nekatere skupne značilnosti. Te se lahko 

spreminjajo tekom razvoja družbe in tudi posameznika, zato jih je 

potrebno nenehno proučevati, spremljati in se z njimi seznanjati. (Jerca 

Rupert, 2011:91) 

 

Izobraževalno svetovanje v Evropi se v drugem tisočletju razlikuje od 

vsega kar smo bili vajeni prej. Spremembe v družbi, vštevši negotovosti, 

stopnjo digitalizacije in migracij pomeni, da imajo svetovalci dandanes 

zelo dinamično realnost v kateri morajo delati. Ljudje, delo in fenomeni 

niso več tisto, kar so nekoč bili. Stereotipno razumevanje realnosti je 

izginilo, saj se vse okrog nas nenehno spreminja. Danes ne more noben 

svetovalec vnaprej predvideti o čem bo tekel naslednji svetovalni 

pogovor. Ne ve, kakšen tip udeleženca bo srečal. Prej, je bilo to precej 

predvidljivo. Danes ne vemo, kaj bodo udeleženci prinesli s seboj v tem 

kaotičnem svetu; bolj raznolik svet z veliko več spremenljivkami.  

https://izobrazevanje.acs.si/competence_approach/counsellor_in_ae/index.php?nid=17300&id=1077
https://izobrazevanje.acs.si/competence_approach/counsellor_in_ae/index.php?nid=17300&id=1077
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Zahteve po tem, katere spretnosti in kompetence bi vse moral imeti 

svetovalec se tako kot pri večini drugih poklicev nenehno spreminjajo in 

prilagajajo trenutnim potrebam in pričakovanjem, da bi lahko dosegli 

zastavljene cilje. Najpomembnejše orodje pri izobraževalnem svetovanju 

je svetovalec sam, zato govorimo v glavnem o spretnostih, fleksibilnosti in 

odnosu do dela. Današnja situacija in hiter in nepredvidljiv razvoj naredijo 

takšna področja kot je socialna orientacija in znanje o tem, kako ljudje 

mislijo in v kakšnem stanju se nahajajo, še bolj pomembne. Zaradi vsega 

tega, je delo svetovalca postalo še bolj raznoliko. 

Pomen izobraževalnega svetovanja za prihodnost udeležencev velja za 

samoumevno in je pogosto opisan v pozitivnem smislu. Vendar pa je 

pomen svetovalca za prihodnost udeležencev pogosto podcenjen ali pa se 

sploh ne omenja. Pri proučevanju teorije o poklicnem razvoju (teorije, ki 

trdijo, pojasnijo, zakaj oseba izbere določeno kariero) *1, vloga svetovalca 

kot enega izmed odločilnih faktorjev manjka. Jasno je navedeno, da 

svetovalec ne vpliva na izbiro posameznika o poklicni poti, ki si jo dejansko 

izbere. Pogovor, seje s svetovalcem so dejansko eden od dejavnikov, ki 

vplivajo na izbiro udeleženca. Zato so dejanja svetovalca  na svetovalnih 

srečanjih izjemnega pomena in pomembnosti. Svetovalec lahko, kot se 

pogosto omenja "narediti razliko", kar pomeni, da  prispeva k temu, da se 

položaj udeleženca razjasni in izboljša. Vendar pa lahko svetovanje, seje s 

svetovalcem pomenijo tudi nasprotno, ali da se nič ne zgodi pozneje. 

 

 

Pomoč udeležencem pri iskanju njihove 
notranje realnosti, njihove podobe 
zunanje realnosti in kako ti dve med 
seboj sovpadata, je prvi temeljni cilj in 
pomen izobraževalnega svetovanja. 
Drugi je ta, da udeležencu pomaga 
odkriti, kaj ali kam si pravzaprav želi 
priti. Tretji je delo z udeležencem, da bi 
prišli do najbolj učinkovite poti do cilja, 
ki si ga udeleženec želi doseči.  

                                          

Kot dodatek k pomembnim teorijam in metodam, praktični del pogovora 

temelji na samo-poznavanju, pristopu in vrednotah svetovalca. Ker 

svetovalec sam sebe uporablja kot orodje v pogovoru, lahko sklepamo, da  

bistvo komunikacijskih in svetovalnih sposobnosti temelji na znanju, 

lastnih izkušnjah in na tem, kar se smatra za potrebno v strokovni praksi 

(teorije, metode, modeli, aktivnosti). Treba je še omeniti, da vnaprej 

pripravljeni  in fiksni vprašalniki (priročniki) v strokovnem izobraževalnem 

svetovanju niso dobrodošli. Vprašanja, ki jih svetovalec zastavlja 

udeležencem se postavljajo glede na to, kar se odvija tekom interakcije z 

udeležencem. Oblikovana so v določenem trenutku in so pogosto reakcija 

na to, kar svetovalec razbere iz udeleženčevega sporočila. (pripravljen 

povzetek: Leif Andergren, 2016*2) 
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2.3 Prejemniki izobraževalnega 
svetovanja 
 
Uspešnost spopadanja posameznika z izzivi, ki jih ponuja današnji način 

življenja je odvisna od mnogih dejavnikov (osebnostne strukture 

posameznika, stopnje izobrazbe, zahtevnosti delovnega mesta, 

individualnih družinskih razmer, itd.). Težave s katerimi se srečujejo 

odrasli so zelo različni; večina od njih je povezanih z vsakdanjimi ovirami, 

ki preprečujejo doseganje ciljev. (Jelenc Krašovec, 2007: 23) 

Udeleženec / stranka je osrednji element procesa svetovanja. Iz njegovih / 

njenih značilnosti in potreb je odvisna izbira svetovalnih pristopov, 

strategij in vrste pomoči. Za pravilno načrtovanje in izvajanje svetovalnih 

dejavnosti, mora svetovalec poznati vpliv značilnosti odraslega učenca na 

potek procesa svetovanja. 

Vsi ti dejavniki so medsebojno povezani in so-vplivajo tudi pri določanju 

uspešnosti posameznika v izobraževanju. Z več težavami pri izobraževanju 

se srečujejo tisti, ki so manj izobraženi, bolj socialno ogroženi, odrasli z 

nizko stopnjo izobrazbe, bolj izključeni iz družbenega življenja, manj 

samozavestni in bolj negotovih ljudje. 

Večina odraslih brez temeljne izobrazbe se zaradi različnih dejavnikov, 

predvsem pa slabih izkušenj s predhodnim izobraževanjem, 

samoiniciativno ne bo vključila v neformalno, še manj pa v formalno 

izobraževanje. Njihove potrebe bodo nejasne in cilji pogosto nerealni. V 

tej skupini, je vloga svetovalca še toliko bolj pomembna, saj bodo ti 

udeleženci potrebovali pomoč pri vključevanju v izobraževanje (motivacijo 

in spodbudo pri postavljanju realnih ciljev, pri krepitvi samozavesti itd.) 

kot tudi med izobraževanjem (da razvijejo učne navade in tehnike, 

uporaba učne tehnologije, odpravljanje drugih ovir ipd.). 

Andragoški svetovalec mora dobro poznati in ovrednotiti pomen zunanjih 

in notranjih vplivov na učno dejavnost in uspešnost posameznika, če želi, 

da bo svetovalna pomoč odgovor na svetovančeve potrebe. (Jelenc 

Krašovec, 2007:25) 

Glavne ovire, ki jih mora posameznik premostiti, če se želi vključiti v 

izobraževanje so:  

 situacijske ovire, ki izvirajo iz posameznikovega trenutnega 

položaja (družinske, finančne in zdravstvene težave, težave s 

prevozom, pomanjkanje časa ipd.), 
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 institucionalne ovire, ki lahko odraslemu preprečijo udeležbo v 

izobraževanju (veliko birokracije, šolnine, neprimerni urniki, 

neprimerni programi, oddaljene lokacije ipd.), 

 dispozicijske ovire, ki se povezujejo s psihofizičnimi značilnostmi 

posameznika (stališča, samopodoba, prepričanja o sposobnostih, 

itd) (Radovan, 2007:35) 

 

 

2.4 Mreženje in partnerske 
dejavnosti v svetovanju v 
izobraževanju odraslih 

 

Izobraževanje odraslih v sodobnem svetu zaznamuje povečana 

raznolikost, razširjena ponudba izobraževalnih programov, različni pristopi 

pri izvajanju izobraževanja in poučevanja s poudarkom na izobraževalnih 

vsebinah, ki so prilagojene potrebam in različnim ciljnim skupinam 

odraslih ter razvojnim potrebam lokalnega okolja.   (Tanja Vilič Klenovšek, 

2011:81) 

“Vse to pa prinaša s seboj tudi izkušnje in spoznanje, da je posamezna 

organizacija, posamezen strokovni delavec, izobraževalec odraslih v tej 

raznovrstnosti izobraževalne ponudbe lahko učinkovitejši, če dobro pozna 

ponudbo drugih, če dobro pozna potrebe različnih skupin odraslih, če 

dobro pozna potrebe lokalnega okolja, v katerem deluje.” (Tanja Vilič 

Klenovšek, 2011:81) 

To je prispevalo k vse večjemu odpiranju organizacij, ki delujejo v polju 

izobraževanja in učenja odraslih, za sodelovanje z drugimi, k iskanju 

sinergij in komplementarnosti v delovanju. V Evropi je postalo 

povezovanje organizacij v mreže del vsakdanjega delovanja in sestavni del 

zagotavljanja višje kakovosti in profesionalnosti strokovnih delavcev. 

Avtorji priročnika “The art of networking” (2009) so zapisali, da so mreže 

organizacijski odgovor na raznolikost in komplementarnost izobraževalnih 

potreb različnih ciljnih skupin za vseživljenjsko učenje. Bolj kot so 

specifične in raznolike izobraževalne potrebe, večja je potreba po 

integraciji različnih izkušenj in prijemov, pri tem pa je potrebno 

upoštevati:  

 Izobraževalni izzivi so večdimenzionalni oziroma povezani drug z 

drugim. Sodelovanje in izmenjava sta odločilnega pomena za ustrezno 

reševanje teh. 

 Na polju akcije v vseživljenjskem učenju pogosto umanjka 

koordinacije. Ta primanjkljaj je pri mreženju temeljnega pomena. 

 Mreže temeljijo na sinergiji, ki se vzpostavlja pri: 

a) Dejavnostih, kot so projekti, konference, raziskovanje,    

seminarji, 

b) Institucijah, v obliki koordinacije, partnerstva, komisij, 

evropskih združenj ipd, 
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c) Strokovnjakih, praktikih ali menedžerjih in drugih članih 

mreže. 

 Mreže naj bi povečale vpliv in učinkovitost učenja in prispevale h 

kakovostnemu zagotavljanju tega. (Tanja Vilič Klenovšek, 2011:82) 

Splošne značilnosti mreženja 

“Pri mrežnem povezovanju gre za povezovanje za skupno delovanje na 

določenem področju dejavnosti, hkrati pa posamezniki razvijajo tudi svoje 

delo in strokovno znanje. Nekatere organizacije ali posamezni strokovni 

delavci lahko pripadajo različnim mrežam hkrati. Pri mrežah so temeljnega 

pomena vsebinski pogoji mreženja, ki temeljijo na zaupanju in 

identificiranju skupnih interesov. “  

Povezovanje in sodelovanje v mreži temelji na skupnih ciljih in 

dejavnostih, ki jih skupina, povezana v mrežo, želi doseči. Delovanje 

temelji na izmenjavi informacij, znanja in izkušenj ter na skupnih 

dejavnostih, ki izhajajo iz skupnih ciljev. Najsplošnejši cilji povezovanja v 

mrežo so lahko zagotoviti: 

 Večjo učinkovitost in optimalnost delovanja na določenem 

področju, 

 Boljšo kakovost, 

 Večjo racionalnost, 

 Večjo celostnost ter 

 Pogosto tudi interdisciplinarnost. 

Pomembno izhodišče delovanja v mreži so tudi temeljna načela 

sodelovanja, kot so: 

 Prostovoljna vključitev, 

 Enakopravnost partnerjev, 

 Spoštovanje skupne poklicne etike, 

 Pripravljenost za sodelovanje, 

 Spoštovanje partnerskih dogovorov. 

Mrežna struktura je lahko postavljena na različnih ravneh, odvisno od 

ciljev mreženja in vključenih članov. Lahko je postavljena: 

 Na nacionalni/državni ravni, 

 Na regijski ravni in še ožje, na lokalni ravni, 

 Na institucionalni ravni (v posamezni organizaciji, ko se povežejo 

različni posamezniki, predstavniki različnih strok, delovnih mest 

ipd.). 

Mreženje je lahko: 

 Bolj formalno – postavljeno z natančno določeno strukturo in 

načinom ter pravili delovanja, 

 Bolj neformalno –  kjer je način delovanja le splošno določen, 

prepuščen pobudi posameznikov, ni določenih pravil ipd. 
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Mreženje in partnersko sodelovanje v izobraževanju odraslih 

 “Ne glede na to, kje in kako zagotavljamo svetovalno dejavnost odraslim 

v izobraževanju, je pomembno, da ima strokovni delavec, ki jo izpeljuje, 

celostne in kakovostne informacije, znanje in izkušnje s področja 

celostnega izobraževanja in učenja odraslih.” (Tanja Vilič Klenovšek, 

2011:86) 

Pomembna značilnost izobraževalnega svetovanja je, da je treba 

upoštevati vsakega posameznika kot zaključeno celoto in ravno zato je 

tako pomembno, da sodelujemo z drugimi akterji v skupnosti.   

 

2.6 Izzivi svetovanja v 

izobraževanju preko spleta  
 

 

                  
 

 

Prihod interneta, ki se dotika vsake pore našega življenja, ni pustil ob 

strani profesionalne svetovalne dejavnosti. Računalniška orodja s 

področja svetovanja pospešeno prodirajo v vsako družbo. Tradicionalen 

obisk svetovalca bo sčasoma vsaj delno nadomestilo računalniško 

svetovanje, poznano tudi kot e-svetovanje, oziroma spletno 

svetovanje. Uporaba računalnikov na praktično vseh področjih 

človekovega življenja se nezadržno širi. Pravzaprav bi danes težko našli še 

kaj, kjer se računalniki (še)ne uporabljajo.  

Zato svetovanje v izobraževanju ni nobena izjema. Vsak lahko najde vrsto 

spletnih orodij, predvsem množico informacij o izobraževalnih programih 

vseh stopenj, tečajih in njihovih izvajalcih, vpisnih rokih, možnostih 

financiranja, o strokovnih gradivih objavljenih na spletu, sodelovanju na 

različnih forumih v smislu pogosto zastavljenih vprašanj in odgovorov s 

področja izobraževanja odraslih, kakor tudi o možnostih sodelovanja v 

spletnih konferencah z usposobljenimi svetovalci v izobraževanju odraslih. 

Spletni izobraževalni portali postajajo vedno bolj priljubljeni po Evropi, saj 

nudijo različne vrste nasvetov in napotkov pri odločitvi posameznika za 

izobraževanje. 
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Nekaj primerov: 

https://ec.europa.eu/education/ (Pomoč pri izobraževanju v Evropi in 

drugod) 

http://www.studyportals.com/ (Pregleden izobraževalni izbor, globalno) 

http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-to-

recognized-higher-education-institutions (UNESCO-v portal priznanih 

visokošolskih institucij) 

http://www.european-funding-guide.eu/ (Evropski vodnik za financiranje 

izobraževanja – Poišči denar za svojo izobrazbo) 

http://www.scholarshipportal.com/ (Zagotovi si šolnino za financiranje 

svojega študija) 

http://www.europeancampus.com/( Evropski Kampus je mednarodna 

izobraževalno svetovalna skupina, ki ponuja svoje izkušnje in storitve 

študentom in ustanovam.) 

http://www.eaie.org/community/expert-communities/admission-

recognition.html (EAIE -Evropska zveza za mednarodno izobraževanje -je 

priznan evropski center za strokovnost, mreženje ter sredstva namenjena 

internacionalizaciji visokega šolstva.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/education/
http://www.studyportals.com/
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-to-recognized-higher-education-institutions
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-to-recognized-higher-education-institutions
http://www.european-funding-guide.eu/
http://www.scholarshipportal.com/
http://www.europeancampus.com/
http://www.eaie.org/community/expert-communities/admission-recognition.html
http://www.eaie.org/community/expert-communities/admission-recognition.html
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MODUL 3 
3. POKLICNO/KARIERNO 
SVETOVANJE  
3.1 Uvod v karierno svetovanje: 
trenutni razvoj  

 

 

 Poklicno svetovanje pogosto povezujemo z javnimi Zavodi za 

zaposlovanje, čeprav dejansko poteka na različnih strokovnih področjih, 

kot so npr. službe za razvoj človeških virov v različnih organizacijah, 

različni motivatorji ali karierni svetovalci v ustanovah za izobraževanje 

odraslih ali visokem šolstvu.  Poklicno svetovanje lahko poteka v različnih 

fazah posameznikovega življenja: v obdobju brezposelnosti, v trenutku 

dokončanja šolanja, v času aktivne zaposlitve ko si zaželimo napredovati 

ali zamenjati karierno pot (Thiel 2004: 910-911). 

Ker mora poklicno svetovanje upoštevati trenutne in predvidene tokove 

na trgu dela, je seveda zelo odvisno od dogajanj in razmer na trgu dela.   

Zato mednarodni in globalni procesi igrajo vse večjo vlogo pri svetovanju 

posameznikom. Po Amundsonu dejstva, ki so najbolj vplivala na karierno 

svetovanje v zadnjem desetletju zajemajo: 

 tehnološki napredek in večji poudarek na tehnoloških znanjih; 

 manj določena in predvidljiva karierna pot tako v delovni 

organizaciji kot pri iskanju zaposlitve; 

 več možnosti za zaposlitev v različnih delih sveta, tudi globalno 

gledano; 

 večja tekmovalnost in pritisk na produktivnost;  

 večje opiranje na začasno in pogodbeno zaposlovanje ter 

povečana potreba po samozaposlitvi; 

 povečan poudarek ne medčloveških odnosih in spretnostih kot je 

npr. timsko delo; 

 potreba po vseživljenjskem učenju (Amundson 2006: 4).  

 

“Odločitve povezane s kariero imajo daljnosežne posledice na 

življenja ljudi in zato sodijo med najpomembnejše življenjske 

odločitve posameznikov. Vsekakor je kontekst v katerem se danes 

porajajo poklicne odločitve tako zapleten, da veliko ljudi 

potrebuje pomoč pri iskanju različnih možnosti in tehtanju 

posledic sprejemanja odločitev, kakor tudi pri izdelavi želenega 

kariernega načrta, ki bo ponujal ustrezne rešitve tudi v hitro 

spreminjajočemu se svetu” (Hiebert 2009: 12) 
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Ob vsem tem pa v Evropi ostajajo razlike v vodenju trga dela med 

posameznimi državami in tudi politike v zvezi z vzpostavitvijo ustreznih 

strokovnih storitev se nenehno spreminjajo. Zaradi tega ni mogoče 

sestaviti enotnih smernic za karierno svetovanje, ki bi vsem enako 

ustrezale. Zato poskušamo opozoriti na splošne značilnosti pri poklicnem 

svetovanju, ki so pomembne pri načrtovanju svetovalnega procesa in 

prikazati kako uspešno se odzivajo na povečano uporabo digitalne 

tehnologije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Elementi poklicnega 
svetovanja 
 

Poklicno svetovanje zajema zelo kompleksno profesionalno prakso, ki 

vključuje večplastne in različne aktivnosti, ki segajo od informiranja, 

nudenja čustvene opore, pa do opravljanja administrativnih nalog. 

Nekateri svetovalci morajo časovno uskladiti te različne zadolžitve, kar 

zahteva temu ustrezno racionalizacijo vsakodnevnih opravil.  Določeni 

svetovalci imajo zmožnost lažjega osredotočanja na posamezne elemente 

svetovalnega procesa. 

Poklicno svetovanje lahko zajema naslednja opravila: 

 Posredovanje informacij iskalcem zaposlitve 

 Vodenje upravnih postopkov pri iskanju zaposlitve in vključitev 

strank na trg dela 

 Aktiviranje iskalcev zaposlitve 

 Analiziranje, diagnosticiranje in razvoj poklicnih profilov 

 Upravljanje usposabljanj (v postopku prijave, razvijanje veščin itd)  

 Čustvena opora 

 Izvajanje raziskav in ažuriranje podatkovnih baz 

 Povezovanje z lokalnimi dejavniki in ustreznimi zavodi 

 Razmislek glede strokovne prakse 

Ker svetovalna dejavnost zajema tako različne aktivnosti, mora svetovalec 

posedovati  vrsto spretnosti in kompetenc. Velikokrat se zgodi, da si 

različna opravila pridejo v navzkrižje, npr. ob nadzoru administrativnih 

postopkov pri iskanju zaposlitve, se hkrati pojavi še potreba po nudenju 

“Ko poskušajo svetovalci delovati v tem novem, 

spreminjajočem se okolju, hitro ugotovijo, da so njihova 

sredstva omejena, pričakovanja pa naraščajo. Zato so na več 

načinov podobni svojim strankam/udeležencem.” (Amundson 

2006: 5) 
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čustvene opore stranki. Torej lahko takšna raznolikost opravil svetovalcem 

predstavlja kompleksno in zahtevno delovno okolje, kar pomeni ne samo 

potrebo po nenehnem izpopolnjevanju znanja in veščin, temveč tudi željo 

po iskrenem pogovoru in razmisleku o njihovih izkušnjah (psihična higiena 

in samonadzor).    

Poleg izvajanja različnih strokovnih nalog, je svetovalna dejavnost pogosto 

označena kot visoko obremenitvena, za posameznika (svetovanca) 

časovno omejena, zelo birokratska in da uporablja precej proceduralni 

pristop pri obravnavi iskalca zaposlitve, sploh pa to velja za zavode za 

zaposlovanje.   Hughes npr. opaža “povečan pritisk na ustrezne službe, da 

oblikujejo in razvijejo stroškovno ugodne, učinkovite in dostopne storitve 

ter usluge za razvoj kadrovskih virov”(Hughes 2013 cit. Bimrose idr. 2015: 

8-9).  Zaradi tega tako zahteven profil poklicnega svetovanja narekuje 

specifične organizacijske rešitve, ki zagotavljajo visoko kvaliteto storitev, 

dovolj časa in sredstev za vsakega iskalca zaposlitve in tudi mrežo drugih 

ponudnikov, kamor lahko po potrebi preusmerimo stranko.  

 

 

 

3.3 Orodja in metode v poklicnem 
svetovanju 
 

Poklicno svetovanje, kakor svetovanje nasploh, lahko opredelimo kot 

dvosmeren proces: po eni strani mora biti svetovalec strokovnjak za 

področje trga dela in poklicnih zadev, po drugi strani pa mora imeti jasen 

vpogled v oblikovanje svetovalnega odnosa (npr. poznavanje medosebnih 

in komunikacijskih spretnosti).  

Svetovalci se soočajo z vrsto tipičnih izzivov, ki izvirajo iz te dvojnosti in 

specifičnimi elementi, ki opredeljujejo poklicno svetovanje  kot posebno 

strokovno področje: 

Svetovalci kot upravljalci z informacijo: 

 Svetovalci morajo poiskati sistematičen način za obdelavo 

ogromnih količin informacij, s katerimi so soočeni. Sploh zaradi naraščanja 

števila internetnih informacij o možnostih na trgu dela in zaposlovanju, 

morajo svetovalci pregledati, analizirati in: izluščiti bistveno izmed kopice 

gradiv. Ker ponudba in povpraševanje po delu naraščata po vsej Evropi, 

morajo imeti dostop do informacij v različnih evropskih državah in biti 

seznanjeni  o delovnih pogojih po različnih regijah, da lahko kvalitetno 

svetujejo svojim strankam. Istočasno pa morajo svetovalci dobro poznati 

razmere v lokalnem okolju. Kvaliteta njihovega svetovanja je odvisna od 

poznavanja lokalnih akterjev, zato da lahko ljudi ustrezno napotijo in 

hkrati ustvarjajo pogoje za sodelovanje z lokalnimi podjetji. 

 Še več, svetovanci so pogosto prenasičeni  s poplavo informacij iz 

različnih virov in ne vedo kako iskati in najti pravo rešitev zase. Zato mora 
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svetovalec seznaniti svoje stranke z načinom kako se spopadati z množico 

informacij, ali pa jih mora predelati sam .  

Svetovalci kot usmerjevalci, upravljalci pričakovanj; 

svetovalci se ukvarjajo  z nasprotujočimi si pričakovanji: 

 glede na to kar lahko poklicno svetovanje sploh nudi, saj večina 

svetovancev prihaja s pozitivnimi pričakovanji, da jim bo 

svetovalec našel službo; 

 glede na interese in želje svetovancev ter njihovimi zmožnostmi 

glede na njihov poklicni profil; 

 glede na svetovančev poklicni profil in trenutno ponudbo 

zaposlitev; 

 glede na odklonilno stališče svetovancev, ki se obvezno morajo 

udeležiti srečanj s poklicnim svetovalcem;  

Svetovalec kot administrator nasproti svetovalec kot 

psiholog: Svetovalci morajo dokumentirati in spremljati svetovančev 

napredek s čisto administrativnega vidika, istočasno pa mu/ji poskušajo 

nuditi tudi čustveno oporo. Eden izmed ključnih elementov svetovalnega 

procesa je zahteva po vzpostavitvi primernega odnosa med obema 

stranema. “Potreba po vzpostavitvi in vzdrževanju dobrega svetovalnega 

odnosa” (Amundson 2006: 7) pomeni potruditi se videti celotno osebo in 

ne samo njenih problemov” (prav tam). Čeprav se poklicno svetovanje bolj 

ali manj osredotoča na zaposlitvena vprašanja, se naj v okviru 

svetovalnega procesa dotakne tudi drugih osebnih problemov, saj so 

zdravstveno stanje, družinske razmere ali splošno počutje posameznika, 

tesno povezani  z njegovo/njeno poklicno kariero. 

"Aktiviranje" svetovancev je nadvse pomembna naloga, 

saj je temeljnega pomena v procesu poklicnega 

svetovanja: ukvarjanje z odporom (zaradi "prisilne" udeležbe na 

svetovanju), skepso (zaradi slabega slovesa Zavodov za zaposlovanje), ali 

preprosto pasivnosti svetovanca (zaradi preobremenjenosti, frustracij ali 

zmedenosti), zahteva: 

 Opolnomočenje svetovanca (krepitev samozavesti,…) 

 Premišljena struktura procesa iskanja zaposlitve; motivacija 

svetovanca za izdelavo začrtane poti, določanje ciljev itd.  

Osrednje metode svetovalnega procesa so intervju, diagnostični pristopi 

in analiza, da ugotovimo kaj svetovanec sploh išče, njegov profil (močna in 

šibka področja, izobraževalne in delovne izkušnje), kam želi sploh iti, prav 

tako pa metode omogočajo uskladitev pričakovanj svetovanca z 

zahtevami trga dela.    Obstaja cela vrsta metod v poklicnem svetovanju 

(glej Jigău 2007), ki pa jih tukaj ne bomo omenjali posebej. Dovolj bo, če 

predstavimo le dve: 

Pripovedno usmerjene metode svetovanja, ki “zajame 

celotno zgodbo skozi oči sodelujoče osebe”(Amundson 2006: 8) kar 

pomeni npr. spodbujanje svetovanca da pove zgodbo o svojih delovnih 

izkušnjah,… in pomembnih dogodkih; 

Dinamične metode svetovanja so posebej pozorne do 

svetovancev, ki so preobremenjeni z lastno brezposelnostjo; “uporaba več 

različnih svetovalnih metod, med katere sodijo: osredotočena vprašanja, 

metafore, razvrščanje kartic, miselni vzorci, opredeljevanje vrednot, 

profiliranje dosežkov, sprehod skozi problem, analiza naloge” (prav tam). 
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3.4 Različni tipi iskalcev zaposlitve 
 

Svetovanci se med seboj močno razlikujejo 

 Glede na stopnjo izobrazbe 

 Starost/status 

 Nekateri so zaposleni a si želijo spremeniti karierno pot ali pa 

pridobiti dodatna znanja. 

 Nekateri so brezposelni in iščejo službo, med temi so tako iskalci 

prve zaposlitve kot dlje časa brezposelni. 

 Svetovanci ki obvezno morajo priti. 

 Svetovanci ki pridejo na lastno željo. 

 Osebe z več težavami, npr. izguba službe, težka ekonomska 

situacija, osebni problemi,… 

 

Zato morajo storitve na področju kariere biti usmerjene v posameznika, 

da lahko poskrbijo za njegove/njene specifične potrebe. V tem smislu je 

vrsta potrebne storitve močno odvisna od ciljne skupine. Medtem ko si 

nekateri svetovanci želijo osebno in poglobljeno svetovanje, drugim bolj 

ustreza skupinsko. 

 

 

 

 

 

 

“ Da bi zmogli ustreči širokemu spektru potreb 

svetovancev, potrebujemo različne vrste storitev, zato 

morajo zavodi razpolagati s strokovnjaki, ki imajo 

širok nabor kompetenc, pri čemer pa nikakor ni nujno, 

da mora vsak strokovnjak reševati vse svetovančeve 

potrebe. To stanje si najlažje predstavljamo kot 

večplasten kontinuum storitev; od manj intenzivnega k 

bolj intenzivnemu in kot prekrivajoče se storitvene 

kroge, ki se v svojem bistvu razlikujejo, namenjeni pa so 

reševanju različnih svetovančevih potreb.” (Hiebert 

2009: 8) 
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3.5 Načrtovanje kariernega 
razvoja  
 

Ker individualizacija karierne poti in spremembe na področju dela vodijo k 

večji fleksibilnosti in mobilnosti, istočasno pa k manjši stabilnosti, postaja 

zamisel o načrtovanju kariere kot procesa, ki zajema dobršen del 

posameznikovega življenja in ne samo njegovega začetka, vse 

pomembnejša.  Ljudi vedno pogosteje pozivajo k aktivnemu načrtovanju 

lastne karierne poti, zato narašča potreba po strokovnem vodstvu skozi ta 

proces.  

 

Ker je načrtovanje razvoja zaposlitvene poti močno odvisno od 

posameznega svetovanca in situacije v kateri se ta trenutno nahaja 

(brezposelnost, razvoj spretnosti, faze prehoda v karieri,…), ni mogoče 

izdelati enotnega učinkovitega modela, ki bi odgovarjal vsem. V procesu 

svetovanja je zato potrebno na podlagi posameznikove situacije, ozadja in 

osebnih interesov ter svetovalčevega prispevka v zvezi s trenutnimi 

zaposlitvenimi trendi, določiti specifični način razvoja posameznikove 

kariere. Ključni element pri tem je refleksivna, zavestna razsežnost, 

upoštevajoč svetovančevo situacijo s celostnega vidika.  

Prototip modela, ki opisuje ta proces sta izdelala Gati in Asulin-Peretz.   

Prepoznala sta pet stopenjski proces, ki je svetovancu v pomoč pri 

sprejemanju odločitev v zvezi s kariernim razvojem. Prvič; pripravljenost 

svetovancev za sprejemanje kariernih odločitev naj bo spodbujana s 

povečano motivacijo tako, da jim posredujemo informacije o samem 

postopku in preučimo njihove interese in področja kjer so močni.  Drugič; 

faza predhodnega pregleda pomaga pri ocenjevanju kariernih možnosti, 

katere poglobljeno raziščemo v tretjem koraku (Gati & Asulin-Peretz 2011: 

264-265). Svetovalec “pomaga svetovancu raziskati obetajoče alternative 

in poiskati tiste, ki se ujemajo z njegovimi željami”  (prav tam, 265). V 

četrti fazi je potrebno sprejeti odločitev na osnovi primerjav in analiz 

potencialnih možnosti v povezavi s posameznikovimi sposobnostmi in 

željami.  Peta in zadnja faza je v celoti osredotočena na izvajanje izbrane 

odločitve, pri čemer svetovalec igra vlogo vodnika in usmerjevalca.  

Avtorja opisujeta zaviralne dejavnike pri uresničevanju procesa 

sprejemanja odločitev in s katerimi se je potrebno spopasti v svetovalni 

interakciji. Takšni dejavniki so lahko npr. splošna nezainteresiranost s  

strani svetovanca, pesimizem, nepoznavanje lastnih in zunanjih vzrokov za 

konflikte, kar vodi v težave v medsebojnih odnosih (prav tam, 266-267). 

 

 

“Ker si karierni svetovalci prizadevajo vtkati delovne oz. 

karierne kompetence v vsa življenjska obdobja, se morajo 

osredotočiti na pomoč ljudem pri odkrivanju lastnih življenjskih 

in kariernih vzorcev.[…] Prepoznavanje vzorcev vključuje 

poglobljeno raziskovanje, ki zajema vrednote, spretnosti, 

osebnostne sloge  in še veliko več. Analiza je rezultat skupnega 

dela, poudarek pa je na načinih prepoznave vzorcev in njihove 

uporabe v različnih življenjskih vidikih” (Amundson 2006: 6) 
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3.6 Izzivi poklicnega svetovanja v 
svetu spleta 

 

 

 

 

Uporaba IKT v poklicnem svetovanju nenehno narašča, zato digitalne 

tehnologije predstavljajo pomembno dimenzijo v svetovalnih storitvah.  

Veliko iskalcev zaposlitve poskuša najti službo preko spleta, iščejo 

informacije o nadaljnjem izobraževanju in s svetovalcem komunicirajo 

preko spleta. Potreba po mobilnem svetovanju narašča, saj je na osebno 

svetovanje treba čakati zaradi zasedenosti svetovalcev ali pa jim 

primanjkuje takšnih ali drugačnih sredstev (Schiersmann/ Remmele 2004: 

7). 

Povečana integracija IKT v poklicnem svetovanju sili poklicne svetovalce k 

razvoju novih spretnosti potrebnih pri izvajanju spletnega svetovanja kot 

so:   

 spretnosti potrebne za delo s spletom (kako poteka svetovanje v 

digitalnem svetu, razvoj interaktivnih oblik dela s svetovanci in 

pozornost pisnemu izražanju);  

 vzpostavitev zaupanja na spletu;  

 razvoj digitalnih kompetenc za zbiranje, urejanje in upravljanje z 

spletnimi podatki; 

 

Čeprav digitalna tehnologija ponuja in odpira obilo možnosti na področju 

poklicnega svetovanja, kot je npr. možnost doseganja veliko večjega 

števila ljudi, stiki z ljudmi ki so geografsko precej oddaljeni,…pa hkrati 

predstavlja tudi številne izzive. Že v samem začetku vzpostavitve 

spletnega stika med svetovancem in svetovalcem je potrebno natančno 

določiti kakšen bo njun odnos in kako bo potekal. Na primer:  

 Kako hitro naj svetovalec odgovori? 

 

“Pri izvedbi svetovalnih storitev je bilo identificiranih pet različnih 

IKT funkcij:  zagotavljanje spletnega usmerjanja; ponudba 

spletnega učenja na daljavo; usmerjanje uporabnikov k obstoječim 

klasičnim storitvam; preusmeritev pritiska od klasičnih storitev 

zaradi pomanjkljive ponudbe in vzpostavitev foruma kjer lahko 

posamezniki komunicirajo drug z drugim ali s svetovalcem.” (Offer 

& Sampson1999 cf. Bimrose et al. 2015: 13). 
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 Kako je lahko svetovalec prepričan, da svetovanec pravilno razume in v 

skladu s tem odreagira? Ali je svetovanec sposoben posredovati 

povratno informacijo? 

 Kako je zagotovljena tehnološka usposobljenost svetovanca (Bimrose 

idr. 2015: 19)? 
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MODUL 4  
4. SVETOVALNE IN 
KOMUNIKACIJSKE METODE 
4.1 Glavni namen tega vodnika  
 

Tukaj je predstavljen nabor navodil za modul IV - Svetovalne in 

komunikacijske metode -  ki je sestavni del učnega načrta, s pomočjo 

katerega nameravamo olajšati medsebojno komunikacijo med 

svetovalcem in svetovancem pri uporabi mobilne spletne aplikacije, da ne 

bi predstavljala ovir ali pa slednje kolikor je to le mogoče omiliti že v 

samem začetku svetovalnega procesa.    

Menimo, da je ravno to tisto, kar po eni strani dopušča prihranek energije 

potrebne za opravljanje svetovanja na daljavo s strani svetovalca,  po 

drugi strani pa omogoča uporabnikom – iskalcem zaposlitve, enostaven 

dostop do mobilne aplikacije in spodbuja njihovo motivacijo za njeno 

uporabo, kar je tudi eden glavnih ciljev projekta iYOT.  Zagotavlja 

odgovore na njihove potrebe po znanju, informacijah in stikih, odpravlja 

dvom, predvsem pa prispeva k boljši samopodobi tako svetovancev kot 

svetovalcev. 

Posebno zanimiv izziv za vse sodelujoče v tem projektu je izvajanje čim 

bolj "človeškega" svetovanja s pomočjo mobilne aplikacije, čemur smo se 

tudi zavezali. 

“Kaj želimo doseči s tem naborom navodil za modul IV – Svetovalne in 

komunikacijske metode za iYOT svetovalce pri oziroma z uporabo 

mobilne aplikacije?”  

 

Najsplošnejši odgovor, ob upoštevanju posebnosti 

projekta iYOT, je: 

 olajšati interakcijo med iYOT svetovalcem in svetovancem, da ne 

bi svetovanje na daljavo predstavljalo ovire, ali pa jo vsaj bistveno omiliti 

že v samem začetku. Ta vsesplošni odgovor ustreza najglobljemu temelju 

medčloveške komunikacije, ki ga tudi najnovejše tehnologije ne morejo 

preseči ali odpraviti.  

Po drugi strani pa nas in pri tem  misleč na namen projekta iYOT, mobilna 

aplikacija razumljena kot sredstvo za dosego cilja, pripelje k naslednjemu 

pomembnemu vprašanju:   

“Kako bo takšno svetovanje znotraj področja svetovanja samega 

(razumljeno zelo široko) potekalo, torej kako bo sploh delovalo?” 

Glede na to, da je komunikacija zelo dinamičen medčloveški proces, bi 

najbrž  svetovanje potekalo veliko lažje, če bi bilo zastavljeno po korakih 

in fazah, ki so vnaprej premišljeno in natančno opredeljene. Zatorej 

enostavno želimo: 

 proces svetovanja s pomočjo mobilne aplikacije zastaviti tako, da 

bosta že od začetka oba udeleženca (svetovalec in svetovanec) v celoti 

seznanjena s koraki in fazami in se hkrati tudi zavedala prednosti, 

možnosti, kakor tudi omejitev takšnega načina svetovanja.  
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Menimo, da je izrednega pomena, da v skladu z nameni projekta iYOT, v 

fazi priprave specifičnih smernic za modul IV – Svetovalne in 

komunikacijske metode, navajamo seznam  izhodišč in domnev s stališča 

svetovancev, svetovalcev in samega orodja iYOT.  

 

4.2 Izhodišča za izdelavo 

specifičnih smernic  
 

Da bi lahko izdelali specifične učne cilje tega modula 

menimo, da je potrebno dodati nabor določenih 

predpostavk, mnenj, kot najsplošnejših odgovorov pri 

razvoju in oblikovanju  specifičnih smernic, kar zahteva 

upoštevanje predpostavk postavljenih s strani 

uporabnika, svetovalca in svetovalnih storitev izvajanih 

z aplikacijo iYOT. Torej je vse odvisno od trikotnika; 

uporabnik – mobilna aplikacija  - svetovalec, ki bo 

motor vsega komunikacijskega in odnosnega procesa. 

2.1. Predpostavke s stališča uporabnika 

iYOT aplikacije 

a) da sodelujejo svetovanci “vseh sort”;  

b) da svetovanci iščejo svetovalne storitve zaradi 

najrazličnejših vzrokov; 

c) da imajo svetovanci pričakovanja na najrazličnejših nivojih;  

d) da prav vsi svetovanci nimajo namena uporabljati iYOT mobilno 

aplikacijo 

 

Čeprav je mobilna aplikacija v svetovanju na daljavo napredno tehnološko 

orodje, ki prinaša koristi potencialnim uporabnikom (brezposelnim 

odraslim), se moramo zavedati, da se slednji močno razlikujejo drug od 

drugega, imajo različno stopnjo zrelosti, različne osebne zgodbe, 

komunikacijske spretnosti, različne načine reagiranja na posamezne izzive, 

različne poklicne profile, itd. 

 

V začetku jim bo skupno le dejstvo, da so 

brezposelni in da se prijavljajo na mobilno 

iYOT aplikacijo ter da vzpostavljajo stik s 

svetovalcem. Vsekakor pa se bodo razlogi in 

njihova pričakovanja močno razlikovala tako, 

da se bo svetovalec moral spopasti z različnimi 

potrebami, dvomi, frustracijami, defenzivno 

držo, neprilagojenostjo, strahovi, hrepenenji, 

radovednostjo, oklevanjem, z iskanjem 

znanja, motivacije, ipd. 

 

Končno in brez da bi zanikali karkoli od zgoraj 

naštetega ali da bi kakorkoli prihajali v 

nasprotje, je razvoj vodenega svetovanja (za 

življenje) ključnega pomena ne glede na 

starost, zaposlitveni status ali samo zaradi 

obstoja že prej omenjenih življenjskih prehodov. Na vsak način želimo 

poudariti, da se ne bodo želeli prav vsi prijaviti na  iYOT portal, tudi če so 
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brezposelni. Pravzaprav vsem takšen način pač ne ustreza in bodo 

odklanjali storitve, ki jim jih nudi iYOT aplikacija ali pa se iz čisto osebnih 

razlogov ne bodo hoteli registrirati (v zadnjem primeru bo zelo težko 

odkriti njihove razloge). 

Po drugi strani pa na  področju vodenega svetovanja projekt iYOT v svoji 

"zgodnje-razvojni" fazi ne more pokriti vsega kar zahtevajo trenutne 

potrebe in najnovejše raziskave.    

Kakorkoli že, čeprav kot pilotni projekt in kot tak še vedno odprt za 

določene spremembe, dopolnitve na področju vodenega svetovanja, pa že 

polno razkriva svoj pomen in namen, dostopnost ter vedenje iYOT 

svetovalca v medosebni komunikaciji z uporabnikom od prvega stika 

naprej ter potrebne veščine, ki bodo zagotavljale najustreznejše 

odgovore, brez nepotrebnega balasta.  

2.2. Predpostavke s stališča iYOT svetovalca 

Čeprav se tukaj metoda osebnega stika iz oči v oči ne more direktno 

vzpostaviti, pa je, kot bomo videli pozneje, možnost bližjega srečanja s 

pomočjo "kotička za poslušanje", ki je sestavni del aplikacije, zagotovljena.  

Vendar pa se bo tradicionalna konfiguracija svetovanja spremenila, a kot 

pravi Bedi (2006) je bil tradicionalni način prepoznan kot pomemben 

moment pri vzpostavljanju medsebojnega zaupanja in sprejemanju 

dogovorov, o čemer bomo podrobneje govorili pri naslednji točki. 

Nadalje predstavljamo nabor predpostavk za katere ocenjujemo, da bi 

morale biti sestavni del obnašanja, strokovnih in socialnih kompetenc 

iYOT svetovalca pri izvajanju svetovalnega procesa: 

 

Pristop/odnos: 
 vpogled; 

 poštenost; 

 empatija; 

 odprtega duha; 

 sprejemanje različnosti; 

 aktivno poslušanje predvsem:  a) besed in občutkov1 b) izražanja 

in zaznavanja2  

 ne obsojati in izdajati osebnih mnenj; 

 odpornost na moteče dejavnike; 

 iskrenost (je edini način da svetovalec prepričljivo prenaša 

prisrčnost na uporabnika). 

 Strokovne kompetence: 
 znanje o dokumentiranju interakcije in svetovančevega napredka;  

 ciljna orientiranost; 

 znanje o naboru, analiziranju in uporabi informacij; 

 znanje o jasnem posredovanju informacij;  

 izkušnje na področju usklajevanja problema in rešitve. 

Socialne kompetence: 
 prijazno pozdraviti; 

 uglajenost; 

 prijaznost. 

Zgoraj navedeno zajema le svetovalčevo perspektivo v svetovalnem 

procesu, medtem ko s pozicije uporabnikov, njihovimi različnimi motivi in 

pričakovanji, medsebojni stik (v celotnem svetovanju ali njegovih 

posameznih fazah) vedno poteka skozi celotno komunikacijo, kar je tudi 

neločljiv del mobilne aplikacije.  
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Zato v naslednjem poglavju predstavljamo razmišljanja, za katere 

menimo, da ustrezajo spremembam tradicionalnega načina svetovanja in  

kontekstu, ki se običajno pri tem pojavlja. 

2.3. Razmišljanja s stališča uporabe iYOT aplikacije 

 nove postavitve okolij v fizičnem svetovanju (drugačne od 

tradicionalnih); 

 novo dojemanje okolja ali vsebine v katerem poteka svetovalni 

proces s strani uporabnikov;  

 novo dojemanje okolja ali vsebine v katerem poteka svetovalni 

proces s strani svetovalcev; 

 novo svetovalno orodje (uporaba orodja za vzpostavitev 

medsebojnih odnosov in sprejetih obveznosti, kot vstopna točka v 

komunikacijo, nov pristop vabila k udeležbi, nov varen način za 

ohranitev udeležencev, nov pristop k poslušanju udeleženčevih 

stališč, nov način promoviranja svetovanja s kombiniranjem 

uporabe orodja in njegovim namenom);   

 novo območje v smislu “samo storitve” udeležencev (za samo 

razvoj  in osebno zadovoljstvo, skrb za lastne osebne potrebe 

udeležencev, samorefleksija, nov način pridobivanja informacij, 

priložnosti za zaposlitev, izobraževanja, kontaktov, itd). 

 

 

 

 

 

 

Poudariti želimo, da v komunikaciji in ostalih odnosih v postopku 

svetovanja  med iYOT svetovalcem in uporabnikom, to novo orodje 

omogoča najbolj osnovne medčloveške komunikacijsko izkustvene 

zaznave pri obeh sodelujočih osebah.   

Torej, bolj kot kadarkoli prej, fenomen človeškega dojemanja in 

samopodobe v komunikaciji, zahteva od slehernega njeno polno 

razumevanje v smislu preventivnega reagiranja, s tem izogibanje 

morebitnim konfliktom in preprečitvi opustitve komunikacije same. 
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4.3 Komunikacijski proces in pripravljena svetovalna shema za modul IV 
 

Na osnovi predhodno predstavljenih razmišljanj, zaradi boljšega razumevanja in pregleda kako bo komunikacija v temeljnem procesu svetovanja povezala 

oba (svetovalca in svetovanca), predstavljamo spodaj nov kontekst, ki bo predstavljal most s pomočjo katerega bo sam proces postal resnično učinkovit.     

Shema po  Borgen-u (2002) 

 



V diagramu za modul IV – Svetovalne in komunikacijske metode, je 

mobilna aplikacija most ki bo povezal: 

 percepcije uporabnika in svetovalca na področju uporabnikovih 

potreb; 

 uporabnika z novimi perspektivami na področju notranje opore, 

moči in sposobnosti; 

 uporabnika z novimi zunanjimi perspektivami virov, ki lahko 

zagotavljajo oporo; 

 uporabnikove strategije ukrepanja, kar je zaželeno in izvedljivo za 

proces “prehoda”.  

 

Da bi uresničili te naloge je potrebno vodstvo s strani iYOT  svetovalca: 

 jasen namen: cilj je pomagati svetovancu da doseže zunanji ali 

notranji cilj, oziroma da postane bolj samostojen in vztrajen pri 

sprejemanju poklicnih odločitev in reševanju problemov (ali 

obojega);    

 razvijanje medsebojnega zaupanja s svetovancem z empatijo in 

ustreznim odnosom ter obvladovanje vsaj osnovnih 

komunikacijskih spretnosti;  

 upati si komunikacijske veščine uporabiti pri izpodbijanju 

uporabnikovih predhodnih stališč (včasih idealizirana in 

nerealistična), ki temeljijo na njihovem razumevanju kako bi naj 

osebno svetovanje v zvezi z njihovimi težavami potekalo.  

 

Na tej točki naj iYOT svetovalcu kot vodilo služijo etično obnašanje in 

spretnosti. Še več, da bi dosegli zastavljene cilje znotraj Erasmus+ 

programa, nikakor ne smemo pozabiti, da je to orodje zasnovano za ljudi, 

ki se trenutno spopadajo z zelo občutljivimi življenjskimi vprašanji.  In 

samo z razumevajočim in aktivnim poslušanjem lahko dosežemo želen 

učinek. 

Zavedamo se, da je to odvisno od inovacije same, ki v svetovalno 

dejavnost uvaja uporabo novih tehnologij in njihovih prednosti, hkrati pa 

se tudi s čisto človeškega stališča zavedamo, da bo samo s pristnostjo, 

empatijo in aktivnim poslušanjem aplikacija dosegla želen učinek.   

S tem prepuščamo tehnologiji, komunikaciji in medčloveškim odnosom 

njihov prispevek k splošni učinkovitosti celotnega projekta.  
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4.4 Predvideni elementi modula IV 
 

V povezavi z vsem kar je bilo do sedaj v tem vodniku napisano, nadalje v tabeli SVETOVALNI PROCES in MEDČLOVEŠKA KOMUNIKACIJA, predstavljamo teme, 

ki nam omogočajo boljše spoprijemanje z vsebino, ki jo pokriva modul IV.  

CILJNA SKUPINA  Odrasli 
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1º SPLOŠNI NAMEN MODULA  S STALIŠČA MEDČLOVEŠKA KOMUNIKACIJA (TEME, KI JIH JE POTREBNO OBRAVNAVATI) 

Olajšati interakcijo med iYOT svetovalcem in 

uporabnikom tako, da mobilna aplikacija ne 

bo predstavljala ovir ali pa le te vsaj zmanjšati 

že od samega začetka. 

iYOT Svetovalca 1 Transakcijski (medsebojni vpliv) model komunikacije: 

2 Notranja in zunanja človeška motivacija: 

 Hierarhija potreb po Maslowu 

 Dvofaktorska teorija po Herzbergu 

3. Psihološke komponente v procesu komunikacije: 

 Fenomen percepcije v procesu komunikacije: 

 Model Jaz-a: tehnika Johari window  

Uporabnika/svetovanca 

iYOT Aplikacije/orodja 

2º SPLOŠNI NAMEN MODULA S STALIŠČA SVETOVANJE (TEME, KI JIH JE POTREBNO OBRAVNAVATI) 

Svetovanje naj bo zastavljeno učinkovito na 

tak način, da se bosta že od začetka tako iYOT 

svetovalec kot uporabnik  zavedala korakov, 

ki ju bodo peljali skozi celoten proces, kakor 

tudi omejitev, prednosti in priložnosti. 

 

iYOT Svetovalca 

1. Vodenje v izobraževanju 

 Model socialnega konstruktivizma 

 Konstruktivistični model karierne poti (karierni ciklusi – CC) in metoda intervencije 

2. Priznavanje neformalnega in informalnega (priložnostnega) učenja 

 Poklicna orientacija 

 Poklicno (karierno) svetovanje 

 Življenjski projekt 
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Za bolj celovito splošno učinkovitost in poglobljenost zagotovo obstaja veliko drugih vidikov, o katerih bi tukaj lahko razpravljali, kakor pa jih ponuja ta 

modul. Vendar pa verjamemo (v skladu s pravili in dobro prakso pri pripravi projektov), da smo z načinom kako je projektni predlog predstavljen ter med 

sredstvi in časom ki jih imamo na voljo, dosegli razmeroma dobro ravnovesje za dosego želenega cilja.   

 

 

4.5 Dodatek k modulu IV 
 

Gradiva bodo na voljo tudi po končanem usposabljanju  svetovalcev iYOT in zato verjamemo, da bodo dobro služila svojemu namenu ter nudila pomoč v 

svetovalnem procesu z npr.: delovnimi listi, diagrami, shemami, itd.     

Vsa gradiva v fizični obliki, ki jih bomo zbrali in uporabili za modul IV, bomo pustili v priponki, da bodo na razpolago svetovalcu iYOT in bodo lahko služila kot 

fizična komponenta, ki dejansko materializira in povezuje svetovalca z uporabnikom.   

Torej bodo gradiva tista, ki bodo na voljo po končanem usposabljanju svetovalcev in zato verjamemo, da bodo dobro služila svojemu namenu ter 

nudila pomoč v svetovalnem procesu z npr.: delovnimi listi, diagrami, shemami, itd.     

Na koncu tega modula bomo predstavili še seznam napotkov za nadaljnji razvoj vsebin potrebnih iYOT svetovalcem. 



 

MODUL 5 
5. VREDNOTENJE/PRIZNAVANJE 
NEFORMALNEGA IN 
PRILOŽNOSTNO PRIDOBLJENEGA 
ZNANJA  
 
5.1 Uvod in perspektive 
vrednotenja/priznavanja 
neformalnega in priložnostno 
pridobljenega znanja 

 

Definicija:  

Čeprav učenje pogosto poteka v formalnih in učnih okoljih, veliko 

dragocenega učenje poteka tudi bodisi namerno ali neformalno v 

vsakdanjem življenju. 

 

 

V Evropskih smernicah za priznavanje neformalnega in priložnostno 

pridobljenega znanja, ki so bile napisane v letu 2015 pravijo takole: 

 

 

 

  

“Potrditev je najprej v tem, da postane vidno raznoliko in 

bogato znanje posameznikov. To učenje pogosto poteka 

izven formalnega izobraževanja in usposabljanja – doma, 

na delovnem mestu ali v našem prostem času – in je pogosto 

spregledano in se ne upošteva. Priznavanje je kot drugo 

dodeljevanje vrednosti posameznikovemu učenju, ne glede 

na kontekst v katerem se je to znanje pridobilo.” (Cedefop, 

European Guidelines for validating non-formal and 

informal learning, 2015: 14) 
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V kontekstu neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja ima 

termin priznavanje več različnih pomenov: 

 V splošnem pomenu je to proces, ki daje uradni status 

kompetencam (ali učnim izidom) preko dodelitve kvalifikacij, 

enakovrednosti, kreditov ali izdajo dokumentov, kot na primer 

kompetence portfolia. 

 To se lahko nanaša tudi na družbeno priznanje v smislu potrditve 

vrednosti znanj in kompetenc na trgu dela oziroma za akademske nazive 

ali napredovanje – valuta. 

 Nanaša se lahko tudi na sprejetje načela priznavanja 

neformalnega in priložnostnega učenja s strani nacionalnega  

izobraževanja, usposabljanja in zainteresiranimi stranmi o zaposlitvi (UIL 

2012). 

 Nenazadnje poudarja, da je ugotavljanje, priznavanje, da je učenje 

družbena dejavnost in je njena vrednost odvisna od  umestitve v družbeni 

okvir. 

Oblikovalci politik v državah OECD se vse bolj zavedajo, da znanje, 

spretnosti in kompetence, pridobljene na ta način  predstavljajo bogat vir 

človeškega kapitala. V mnogih primerih je ta v celoti priznana s premijami 

izplačanimi za tiste z izkušnjami. Vendar pa obstajajo  ljudje, ki se v celoti  

ne zavedajo svoje zaloge človeškega kapitala ali njegove potencialne 

vrednosti. Obstajajo tudi nekateri posamezniki, ki znanja, ki so ga pridobili 

ne zmorejo v polnosti uporabiti, ker svojih sposobnosti ne morejo 

dokazati drugim. Priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja pa 

samo po sebi ne ustvarja človeškega kapitala. Toda priznanje naredi 

zalogo človeškega kapitala bolj vidno in bolj koristno za družbo na 

splošno. 

Torej, zakaj je priznavanje neformalnega in priložnostnega znanja tako 

pomembno za posameznike? 

 Lahko zagotovi potrjevanje usposobljenosti za lažji vstop v 

nadaljnje formalno izobraževanje (ljudje lahko na ta način 

zaključijo formalno izobraževanje hitreje, učinkoviteje in ceneje, 

na tak način ne rabijo obiskovati tečaje katere vsebino  že 

obvladajo); 

 Priznanje omogoča večjo prepoznavnost in s tem potencialno 

vrednost učnih izidov in kompetenc ljudi na trgu dela (to je lahko 

učinkovitejše in cenejše za delavce in delodajalce, da se spretnosti 

za nova delovna mesta ujemajo). 

 Priznanje naredi zalogo človeškega kapitala bolj vidno in bolj 

koristno za družbo na splošno. 

 

Rečemo lahko da so glavni cilji/ nameni preverjanja in potrjevanja 

neformalnega in priložnostnega učenja odraslih: 

 Za vstop ali nadaljevanje formalnega izobraževanja: za 

nadaljevanje prekinjenega izobraževanja, spreminjanje 

izobraževalnih programov, nadaljevanje izobraževanja na višji 

ravni. 

 Za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). 

 Za dokumentacijo in oceno posameznikovih znanja in izkušenj 

(kompetenc), s ciljem zagotoviti večjo prožnost na trgu dela (lažje 

ponovne zaposlitve, spreminjanje dela, karierni razvoj in 

spremembe), za osebno rast (boljšo samopodobo, višjo motivacijo 
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za izobraževanje in delo, boljšo kakovost življenja) in za razvoj 

ključnih kompetenc. 

 

Obstajajo štiri različne faze v priznavanju / potrjevanju neformalnega in 

priložnostnega znanja: prepoznavanje, dokumentiranje, vrednotenje in 

certificiranje. In čeprav se potrjevanje najpogosteje izvaja v okviru 

izobraževanja in usposabljanja, ki omogoča pridobiti uradno potrdilo na 

podlagi neformalnega in priložnostnega učenja, se lahko izvajajo tudi 

izven tega na drugih  institucijah in zainteresiranih straneh, kot so na 

primer organi trga dela, gospodarski sektorji, podjetja in prostovoljne 

organizacije.  

Strokovne dejavnosti 

Ne glede na različno pravno podlago v evropskih državah in različne 

ureditve,  moramo v  celotni postopek priznavanja / potrjevanja vključiti 

naslednje korake: 

 seznanjanje kandidata s postopkom in možnostmi (informirati); 

 svetovanje kandidatu pri pripravi prijavnice, 

 kandidat  pripravi in pošlje prijavnico, 

 razgovor oziroma intervju s kandidatom, 

 ocenjevanje znanja, pridobljenega zunaj akreditiranih 

izobraževalnih ustanov 

 odločitev o priznavanju neformalnega in priložnostnega znanja 

(delno ali v celoti), 

 izvajanje preverjanja (če je potrebno), 

 vrednotenje pridobljenega znanja: s kreditnimi točkami in 

priznavanjem celotnega programa ali pa samo dela. 

Potrditev / priznavanje neformalnega in priložnostnega znanja je v veliki 

meri odvisna od dela, ki ga opravljajo praktiki in strokovnjaki, ki so 

neposredno vključeni v potrjevanje kandidatov na različnih stopnjah 

postopka (vsi tisti, ki ponujajo informacije, svetovanje in usmerjanje 

(orientacijo), tisti, ki opravljajo ocenjevanje, zunanji opazovalci procesa, 

managerji centrov za ocenjevanje / postopkov in številne interesne 

skupine, ki imajo pomembno, vendar bolj posredno vlogo v procesu). 

Vsi bi morali imeti, ne le potrjevanje sposobnosti, ampak tudi mehke 

veščine, kot so intelektualna zmogljivost. 

Ključna znanja in veščine svetovalcev: 

 Temeljito znanje o procesu/postopku priznavanja 

 Temeljito znanje o izobraževalnem sistemu. 

 Sposobnost preoblikovati učno izkušnjo v učne rezultate, ki se  

ujemajo z obstoječimi standardi. 

 Razumevanje trga dela. 

 Seznam stikov (strokovnjakov) za odgovore na posebna tehnična 

vprašanja (socialne partnerje in druge strokovnjake sektorja). 
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Ključna znanja in veščine ocenjevalcev: 
 

 Morajo biti seznanjeni s postopkom potrjevanja (veljavnost in 

zanesljivost). 

 Imeti morajo izkušnje na določenem področju dela. 

 Nimajo osebnih interesov glede rezultatov potrjevanja (zagotoviti 

morajo nepristranskost in se izogniti navzkrižju interesov). 

 Morajo biti seznanjeni z različnimi metodologijami ocenjevanja. 

 Sposobni morajo biti navdihniti zaupanje in ustvariti ustrezno 

psihološko pripravo za kandidata. 

 Zavezani morajo biti zagotavljanju povratne informacije o 

ujemanju učnih rezultatov in standardov/priporočil priznavanja 

(preko podpornega Sistema). 

 Usposobljeni za  postopek ocenjevanja/priznavanja in imeti 

znanje o mehanizmih zagotavljanja kakovosti. 

 Delovati v skladu s kodeksom ravnanj. 

 

V procesu ocenjevanja, vrednotenja in priznavanja neformalnega znanja 

obstajajo trije profesionalni profile: 

 informator, 

 svetovalec, 

 ocenjevalec. 

Ni izključeno, da ena oseba opravlja dve ali celo vse tri funkcije, vloge. 

 

Ključne naloge strokovnjakov v procesu ocenjevanja, 

vrednotenja in potrjevanja neformalnega in 

priložnostnega znanja, so: 

 Delo z kandidatom, 

 menedžment, planiranje in razvojno delo, 

 dokumentiranje in pripravljanje poročil, 

 sodelovanje z drugimi organizacijami in posameznimi 

strokovnjaki, 

 promoviranje pomembnosti neformalnega znanja in procesa 

ocenjevanja in priznavanja, 

 profesionalno usposabljanje. 

 

Glavne naloge strokovnega delavca v vlogi informatorja, 

so: 

 informiranje bodočih kandidatov in širše javnosti o možnostih, 

vrednotenju in priznavanju neformalno in priložnostno 

pridobljenega znanja, 

 predstavljanje uporabnosti in koristi procesa prepoznavanja, 

vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno 

pridobljenega znanja, 

 predstavljanje samega procesa, 

 motiviranje kandidatov za udeležbo v procesu, 

 sodelovanje s svetovalci v določenem postopku, 

 skrb za osebni profesionalni razvoj. 

 

 



51 
 

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

Glavne naloge svetovalca, ki dela s kandidatom so: 
 informiranje, 

 motiviranje kandidata za sodelovanje v procesu/postopku, 

 menedžment svetovalnih intervjujev za načrtovanje in pripravo 

vrednotenja – priprava načrta, 

 promoviranje procesa prepoznavanja in samoocenjevanja 

pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc kandidata, 

 promoviranje in nadzorovanje priprave portfolija kot glavnega 

instrumenta vrednotenja, 

 zagotavljanje celovite podpore in nasvetov kandidatu med 

ocenjevanjem. 

 

Druge naloge svetovalca so: 
 zagotavljanje informacij o postopkih vrednotenja in priznavanja 

(napredovanja) kandidatu (v fazi novačenja) in drugim akterjem 

(partnerjem v okolju), 

 priprava potrebne baze podatkov za podporo procesu 

vrednotenja,  

 vzdrževanje stikov z drugi organizacijami in strokovnjaki, 

 sodelovanje v razvoju (načrtovanju) orodij, instrumentov (metod) 

za izvedbo ocenjevanja, 

 spremljanje izpeljave postopkov iz različnih zornih kotov, 

 izpolnjevanje dogovorjene dokumentacije, 

 upravljanje in načrtovanje dela,  

 priprava poročil, 

 različne naloge za promocijo, 

 ovrednotenje rezultatov in učinkov, 

 usposabljanje za delo svetovalca za ocenjevanje. 

Glavne naloge ocenjevalca za vrednotenje in priznavanje 

neformalnega in priložnostnega znanja, so: 
 iskanje in pregled dokazov kandidatovih učnih rezultatov,  

 menedžment ocenjevanja, 

 ocenjevanje primernosti kompetenc v skladu z določenimi 

standardi znanja, 

 preveritev kandidatovih kvalifikacij na določenem področju z 

uporabo primernih metod preverjanja in ocenjevanja, 

 dajanje povratnih informacij glede ustreznosti učnih izidov z 

standardi ocenjevanja, 

 usposabljanje. 

 

METODE IN ORODJA, ki jih uporabljamo pri vrednotenju, 

priznavanju neformalno in priložnostno pridobljenem 

znanju 

Orodja za potrjevanje neformalnega in priložnostnega znanja zajemajo 

različne vidike učnih izkušenj. Odražajo praktične spretnosti ali teoretske 

refleksije v različnem obsegu. Značilnosti učnih rezultatov lahko zahtevajo 

več kot eno orodje, na primer kombinacijo pisnih preizkusov in praktične 

izzive. (Cedefop, evropske smernice za potrjevanje neformalnega in 

priložnostnega učenja, 2015: 45). 

Kot piše v Evropskih smernicah (2015) so orodja pomembna, saj vplivajo 

na splošno kakovost – veljavnosti in zanesljivost procesa priznavanja in 

rezultatov, prav tako pa na posameznikovo izkušnjo kako dojemajo 

priznavanje in ugotavljanje ali so njihove izkušnje zajete ali ne. 
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.  

 

Izbira ustrezne metode in orodja je najpomembnejša, kajti to odloča 

katere informacije glede posameznikovega predhodno pridobljenega 

znanja, spretnosti in kompetenc bomo uporabili.  

 

 

 

Metode in orodja, ki jih izberemo morajo biti zanesljiva in nedvoumna. 

 

a) Orodja za pridobivanje dokazov 

 

 testi in preizkusi, 

 dialog in pogovorne metode, 

 deklarativne metode, 

 opazovanja, 

 simulacije, 

 dokazi, pridobljeni iz dela ali druge prakse. 

 

b) Orodja za predložitev dokazov 

 

 Življenjepis in posameznikova izjava o pristojnosti 

 Poročila tretjih oseb 

 Portfolijo 

 

Metode in orodja na spletu: 

EUROPASS zagotavlja določene prednosti  

http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 

 mogoča uporabo standardnih evropskih obrazcev 

 spodbuja beleženje formalnega in neformalnega znanja 

 spodbujanje mednarodne izmenjave in učenja tujih jezikov 

 

 

 

 

Kvaliteta bilo katere metode temelji na tistih, ki jo izvajajo.  

Stopnja kvalifikacije/izkušenj ocenjevalca je ključen element 

zagotavljanja kakovosti. Široka ponudba orodij je lahko 

pozitivna, a prav tako zahteva, da zna ocenjevalec presoditi 

katera najbolj ustreza namenu.” 

(Cedefop, European Guidelines for validating non-formal 

and informal learning, 2015: 45) 

http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
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Europass je sestavljen iz petih oblik 

1. Europass življenjepis: podatkovni list za pripravo poslovnega CV; 

2. Europass jezikovna izkaznica: oblika za podrobnejši opis jezikovne 

sposobnosti; 

3. Europass mobilnost: potrdilo o delovnih ali učnih izkušnjah v 

tujini (spodbuja opis posebnih poklicnih in socialnih kompetenc); 

4. Dodatek k spričevalu: vsebuje opis znanj, pridobljenih med 

formalnim poklicnim usposabljanjem, in umeščanju kvalifikacij v 

nacionalni sistem izobraževanja; 

5. Priloga k diplomi: vsebuje opis spretnosti, pridobljenih v 

višješolskem in visokošolskem izobraževanju, kot tudi umestitev 

kvalifikacij v nacionalni sistemu izobraževanja. 

 

E-portfolio (https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_portfolio) 

Elektronski portfolio (znan tudi kot ePortfolijo, e-portfelja, digitalni 

portfelj ali spletno portfelja) je zbirka elektronskih dokazov, sestavljena in 

upravljana s strani uporabnika, po navadi na spletu. Takšen elektronski 

dokaz lahko vključuje vnos besedil, elektronske datoteke, slike, 

multimedije, uporabo bloga in hiperpovezave. E-portfelji so predstavitve 

sposobnosti uporabnika in platforme za izražanje samega sebe. Če so na 

spletu, jih  lahko uporabniki vzdržujejo dinamično skozi čas. 

 

E-portfelj je kot neke vrste učni zapis, ki zagotavlja dejanske dokaze 

dosežkov. To lahko uporabnikom olajša razmislek o lastnem učenju, kar 

vodi k večji ozaveščenosti o učnih strategijah in potrebah. Na področju 

izobraževanja imajo e-portfelji  šest glavnih funkcij: 

 

 Beleženje znanja in spretnosti, 

 Evidentiranje in sledenje razvoju znotraj programa 

 Načrtovanje izobraževalnih programov 

 Ocenjevanje in spremljanje dela 

 Ocenjevanje tečajev 

 Pomagajo pri iskanju zaposlitve 

 

Ti dokumenti se uporabljajo za različne namene -diagnostične kontrole ob 

vstopu v izobraževanje ali zaključku tega in formativnega ocenjevanja v 

procesu izobraževanja in učenja. Tako je mapa učnih izidov / zbirna mapa 

/Portfolio opredeljena kot povzetek posameznikove usposobljenosti 

(dosežkov), spoznanega učenja (formalno, neformalno ali priložnostno) in 

izkušnje na področju dela in življenja. To lahko služi kot zapis, ali kot 

opombo o razvoju posameznih faz v procesu učenja. Na področju 

poklicnih kvalifikacij, pomeni pa "standardiziran" pogled na individualne 

učne -delovne ali druge izkušnje, sistematično urejene pridobljene 

kompetence in kvalifikacije, ki izpolnjujejo zahteve, izražene v standardih 

znanja. (UVPZ, 2015: 88) 

V poročilu JISC iz leta 2012, "Učenje v digitalni dobi", so ugotovili, da so e-

portfelji, blogi, wikiji, podcastingi, socialne mreže, spletne konference in 

spletna orodja za ocenjevanje poleg virtualnih učnih okoljih za 

zagotavljanje "bogatejšega, prilagojenega učnega načrta za različne 

učence vedno bolj v uporabi.” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_portfolio
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V času, kjer skoraj ni dejavnosti brez rabe moderne tehnologije in ko 

razvoj mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav napreduje s 

supersonično hitrostjo, se širijo tudi možnosti svetovanja na daljavo. 

Mobilna aplikacija iYOT ponuja priložnosti za uporabnika, da naveže stik s 

svetovalcem preko elektronske pošte, socialnih omrežij, takojšnjega 

sporočanja (messanging), videokonference in enostavno dostopa do 

informacij in virov. Naš namen je razviti preprosto, uporabnikom prijazno 

orodje, ki bi svetovanje na daljavo populariziralo in jo postavilo ob bok 

svetovanju iz oči v oči. 

Z vidika priznavanja/potrjevanja neformalno in priložnostno pridobljenega 

znanja vidimo veliko priložnost pri prepoznavanju, dokumentiranju, 

ocenjevanju in certificiranju na tak način pridobljenega znanja na daljavo. 

 

 

 

 

 

 http://www.eportfolio.eu/ 

http://www.coe.int/en/web/portfolio (Europski jezikovni 

portfolio  - ELP) 

 http://europass.cedefop.europa.eu/ 

 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 

(Življenjepis) 

 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-

passport/language-passport (Jezikovni potni list) 

 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-

passport/europass-mobility (Europass Mobilnost) 

 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-

passport/certificate-supplement (Priloga k spričevalu) 

 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-

passport/diploma-supplement (Priloga k diplomi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eportfolio.eu/
http://www.coe.int/en/web/portfolio
http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/language-passport
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/language-passport
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/diploma-supplement
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/diploma-supplement
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5.2 Koristi in prednosti 
vrednotenja/priznavanja 
neformalnega in priložnostno 
pridobljenega znanja. 

 

Štiri različne vrste  prednosti priznavanja neformalnega 

in priložnostno pridobljenega znanja: 

1. ekonomske prednosti (Z zmanjšanjem neposrednih in priložnostnih 

stroškov, ki so povezani z neformalnim učenjem, s skrajšanjem časa, 

potrebnega za pridobitev kvalifikacije v formalnem izobraževanju, tako, 

da se človeški kapital v gospodarstvu razporedi bolj produktivno, s tem, 

da ljudem omogočimo dostop do delovnih mest, ki bolje ustrezajo 

njihovim resničnim spretnostim); 

2. izobraževalne prednosti (Pomaga podpreti vseživljenjsko učenje, tako 

da pomagamo ljudem, da se učijo o sebi in razvijajo svojo kariero v okviru 

vseživljenjskega učenja); 

3. socialne prednosti (Zagotavlja način za izboljšanje enakosti in krepi 

dostop do nadaljnjega izobraževanja in na trg dela  prikrajšanim 

manjšinam, nezadovoljnim mladim in starejšim delavcem, ki niso imeli 

veliko priložnosti za neformalno učenje, ko so bili mlajši); 

4. psihološke prednosti (Lahko zagotovi psihološko spodbudo za 

posameznika, tako da se zavedajo svojih sposobnosti, kot tudi ponujajo 

zunanje vrednotenje njihove vrednosti). * 

Priznavanje lahko prav tako pomaga izboljšati enakost: 

 opisnikom olajša pot nazaj do formalnega izobraževanja in jim 

ponuja drugo priložnost, 

 privlačno je lahko  za člane prikrajšanih skupin, kot so avtohtoni 

prebivalci in migranti, katerih pristojnosti so lahko manj očitne, ali 

si zaradi enega ali drugega razloga niso mogli pridobiti kvalifikacije 

preko formalnega izobraževalnega sistema; 

 pomaga lahko uravnotežiti enakost med generacijami, saj je veliko 

manj starejših delavcev imelo dostop do visokega šolstva (in 

ustreznih kvalifikacij), kot je to možno danes. * 
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5.3 Glavni izzivi, vprašanja in 
sklepi 

 

 

 

Nekaj glavnih izzivov s 
katerimi se soočamo v 
procesu priznavanja 
neformalnega in 
priložnostno 
pridobljenega znanja: 

 

 

 Potrebujemo boljšo komunikacijo glede 

priznavanja znanja: 
 

 Da bi imeli bolj jasno komunikacijo in informacije glede prednosti 

procesa priznavanja. 

 Pomoč pri doseganju tistih, ki se ne zavedajo pomena pridobljenih 

kompetenc preko neformalnih in priložnostih kanalov in da imajo 

ti učni rezultati potencialno veljavo. 

 pomoč pri nadzoru stroškov komunikacije. 

 pomoč pri spodbujanju sprejemljivosti kvalifikacij, pridobljenih na  

ne-tradicionalne načine. 

 

 Postopki za priznanje, so pogosto obrobni, 

kratkega dosega in še ne tako trajnostni 
 

 Najti moramo način kako zvišati profil priznavanja, poenostaviti 

proces priznavanja, mu zagotoviti večjo veljavnost in poiskati 

pravo ravnovesje med koristmi in stroški. 

 

 Prav tako bi lahko zagotovili boljšo integracijo 

procesov priznavanja v politiko vseživljenjskega 

učenja: 
 

 s spodbujanjem odnosa do učnih rezultatov v vseh učnih okoljih in 

s krepitvijo in razširjanjem tega trenda, torej k večjemu poudarku 

na učnih rezultatih v formalnem izobraževalnem sistemu, 

 izobraževalne ustanove v nekaterih državah bi morda morale 

reorganizirati svoje študijske programe v manjše modularne učne 

enote za dokumentiranje, tistega kar so se že naučili študenti, ki 

pa niso diplomirali; 

 boljše vključevanje priznavanja neformalnega in priložnostnega 

učenja v obstoječa ogrodja kvalifikacij bi okrepila svoje mesto tudi 

kot del skladne in celovite strategije vseživljenjskega učenja. 
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 Postopek/proces priznavanja bi lahko nadgradili: 
 

 s poenostavitvijo in okrepitvijo procesa priznavanja, 

 s povečanjem nabora kompetenc, ki jih lahko ocenjujemo preko 

postopka priznavanja in z integracijo procesa priznavanja v 

obstoječe kvalifikacijske standarde, 

 z večjo konvergenco in standardizacijo postopkov za dodelitev 

kvalifikacij ne glede na to ali je bilo znanje pridobljeno v 

formalnem ali neformalnem okolju. 

 

 

 Zagotavljanje zaupnosti in varnosti 
V primeru svetovanja na daljavo, se moramo soočiti z izzivom 

zagotavljanja zaupnosti in varnosti, da bi ohranili zaupanje med 

uporabniki. Še posebej takrat, ko uporabniki pošiljajo svojo 

dokumentacijo za svetovalca, da bi jo ocenili. Zagotoviti je potrebno, da 

bodo te datoteke dospele na pravi naslov oziroma do osebe, kateri je bila 

dokumentacija poslana. Glede na to, da ravnamo z osebnimi podatki 

strank, mislimo, da je to glavni izziv, s katerimi se soočamo. Danes mora 

vsakdo imeti ustrezno zaščito in najnovejšo različico varnostnega sistema 

pri uporabi sodobnih tehnologij, da bi preprečili kršitve varnosti. 

 

 

 

 

5.4 Tehnične možnosti za 
vrednotenje/priznavanje 
neformalnega in priložnostno 
pridobljenega znanja  

 

Dandanes ima bolj ali manj vsaka oseba dostop do različnih sodobnih 

tehnologij, kot so mobilni telefon, tablica ali računalnik. Vedno več ljudi 

išče informacije preko interneta, preko spletnih portalov, kjer lahko 

najdejo različne vire ali storitve. 

Torej, vprašanje, ki si ga zastavljamo je, kako lahko priznavanje 

neformalnega in priložnostnega znanja deluje na daljavo, s pomočjo 

mobilne aplikacije iYOT?  

Še vedno je kar nekaj ljudi, ki se v celoti ne zavedajo zaloge človeškega 

kapitala oziroma ne poznajo njegove potencialne vrednosti ali pa se ne 

zavedajo, da je znanje pridobljeno v neformalnih okoljih lahko 

prepoznano. Zatorej vidimo vrednost takšne aplikacije najprej v 

spodbujanju in promoviranju postopka priznavanja neformalno in 

priložnostno pridobljenega znanja našim uporabnikom, da se seznanijo z 

osnovnimi informacijami in možnostmi. 

 Kot drugo lahko uporabniki vzpostavljajo interakcijo z vrstniki in 

strokovnjaki preko široke ponudbe komunikacijskih kanalov (forumi, e-

pošta, klepeti / takojšnje sporočanje, videokonference, itd.) in na tak 

način dobijo takojšnjo povratno informacijo o zadevah, ki jih zanimajo ali 



58 
 

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

vsaj takoj, ko je to mogoče. Uporabniki imajo možnost izbire svetovalca, ki 

deluje na daljavo z uporabo metode komunikacije po lastni izbiri. Za tiste, 

ki imajo težave pri izražanju ustno in se bolje izražajo pisno, lahko 

svetovalce kontaktirajo preko e-pošte, klepetalnic ali pisanja na forumih; 

za tiste, ki raje govorijo in imajo očesni stik z drugo osebo, lahko 

uporabljajo videokonferenco ali Skype sestanke ... 

 

 Uporabne povezave do drugih spletnih strani, kjer lahko 

uporabnik najde dodatne informacije o priznavanju neformalnega in 

priložnostnega znanja (seznam svetovalcev, ki delujejo na tem območju, 

ocenjevalci in institucije, opisanem postopku priznavanja neformalnega in 

priložnostnega znanja, orodja in metode, stroški itd.) 

 

 iYot aplikacija, ki je uporabniku prijazna in jasna ponuja tudi  

možnost, da uporabniki vse zbrane dokumente, ki izkazujejo njegovo 

znanje, izkušnje, sposobnosti in kompetence s pomočjo aplikacije naložijo 

in pošljejo svetovalcu – ocenjevalcu, v kolikor jih želijo vrednotiti, oceniti 

in želijo, da se jim takšno znanje prizna.  
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6. Zaključek 
 

6.1. Kompleksen in spreminjajoč kontekst 

Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih se zadnja leta krepi; oblike 

svetovalne dejavnosti postajajo vse bolj raznolike, vsaka s svojo posebno 

vlogo, a vse z istim ciljem, zagotoviti pomoč in podporo odraslim na vse 

možne načine, skozi različne procese, vsebine izobraževanja in učenja. Še 

posebej pomembna je etika in kvaliteta dela svetovalca. Tako kompleksna 

kot je sama dejavnost, je še bolj pomembno, da razvijamo in proizvajamo 

svetovalno delo ali svetovanje, ki temelji na visoki strokovnosti 

izobraževalca, njegovi/njeni strokovnosti in etičnem delu in 

pripravljenosti za sodelovanje in mreženje z drugimi subjekti na področju 

izobraževanja in učenja odraslih. 

Potrebe odraslih v starosti med 25-64 letom v vseživljenjskem učenju še 

vedno naraščajo; cilj EU je, da doseže 15% vključenost do leta 2020, v letu 

2015 je ta znašala 10,7%, kar kaže na to, da je svetovanje izredno 

pomembno in da je zato potrebno razviti različne načine in poti 

svetovanja različnih ciljnih skupin odraslih in tako svetovanje narediti še 

bolj učinkovito in kakovostno. 

 

 

 

 

6.2. Prispevek iYOT projekta za svetovanje 

6.2.1. Celovit pristop 

Kot odgovor na nove kompleksne scenarije svetovanja, je cilj projekta 

iYOT povečanje zmogljivosti za izobraževanje odraslih in zaposlene v 

organizacijah za izobraževanje odraslih, ki ponujajo različne tečaje, 

izobraževanja, dejavnosti vseživljenjskega učenja in svetovalnih storitev za 

odrasle udeležence s hitrim in učinkovitim dostopom do svetovanja in 

informiranja , opravlja hkrati tudi večjo vključenost odraslih v usmerjanje 

svetovanje. 

Kot odgovor na  nove kompleksne scenarije svetovanja, projekt iYOT cilja 

k povečanju zmogljivosti izobraževalcev odraslih in zaposlenih v 

organizacijah za izobraževanje odraslih, ki ponujajo različne programe, 

tečaje, dejavnosti vseživljenjskega učenja in svetovalne storitve odraslim 

udeležencem z hitrim in učinkovitim dostopom do svetovanja in 

informacij, hkrati pa tudi zasleduje cilj, da se čim več odraslih vključi v 

svetovanje. 

 

Tako na eni strani, projekt zagotavlja svetovalcem ali osebam z interesom 

za opravljanje svetovalne dejavnosti posodobljene in vseevropske 

informacije o različnih področjih, povezanih s poklicnim in izobraževalnim 

svetovanjem, ki jim bodo omogočile izvajanje kakovostnega svetovanje na  

daljavo. Po drugi strani, pa omogoča tudi uporabnikom, ki želijo prejeti 

svetovanje, individualne povratne informacije, ki bodo povečale njihovo 

sposobnost učenja novih stvari, mobilnosti ali delovnih priložnosti, ki jih 

motivira za aktivno vključevanje v dejavnosti vseživljenjskega učenja. 
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6.2.2. IYOT programsko orodje  

Da se izboljša kakovost usmerjenega svetovalnega dela, ki bo čim bližje 

potrebam različnih ciljnih skupin odraslih, smo razvili novo tehniko, ki 

učinkovito obravnava in se odziva na potrebe odraslih za izobraževanje in 

svetovanje, nova programsko orodje -iYOT Software - ki omogoča, da so 

upravičencem projekta (tako svetovalcem in uporabnikom, ki jih zanima 

prejemanje svetovanja), 24/7 na voljo  informacije in interakcije na 

področju kariernega in izobraževalnega svetovanja. 

Skozi to intuitivno in uporabniku prijazno programsko opremo, lahko 

potencial hitro rastoče mobilne tehnologije in izboljšana stopnja 

povezanosti naredi uporabo mobilnih naprav idealno za svetovanje na 

daljavo, saj lahko do popolnosti izkoristi njihove različne značilnosti, 

karakteristike in možnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt postavlja na voljo obema stranema oziroma upravičencem 

projekta - (potencialnim) svetovalcem in uporabnikom, ki želijo 

prejeti svetovanje - uporabniško prijazno svetovalno storitev na 

daljavo, ki bo sledila interesom, sposobnostim, učnih potrebam, 

osebnemu in profesionalnemu razvoju odraslih in bo na voljo v njim 

ustreznem času (ob svojem času) ter narejeno s pomočjo spletnega 

sistema oziroma programske opreme z inovativno mobilno aplikacijo 

(iYOT Software). 

 

 "Učenje na daljavo, včasih imenovano e-učenje, je formaliziran sistem  

poučevanja in učenja posebej oblikovan, da se izvaja na daljavo z 

uporabo elektronske komunikacije. Ker je učenje na daljavo cenejše za 

podporo in ni omejeno z geografskega vidika, ponuja priložnosti v 

situacijah, kjer ima tradicionalno izobraževanje težave pri delovanju. 

Koristi imajo tako študenti, ki imajo problem z razporedi predavanj ali z 

oddaljenostjo kot tudi zaposleni, saj je izobraževanje na daljavo veliko 

bolj prilagodljivo kar se tiče časa in se lahko izvaja praktično kjerkoli.”  

 

http://whatis.techtarget.com/definition/distance-learning-e-learning 

 

http://whatis.techtarget.com/definition/distance-learning-e-learning
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https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_portfolio 
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Termin Definicija 

Kariera Interakcija delovnih vlog in drugih življenjskih vlog v življenju posameznika, vključno s tem kako uravnavajo plačano in neplačano delo in njihovo 
vključenost v učenje in izobraževanje.  

Karierna orientacija Dejavnosti, ki omogočajo državljanom vseh starosti, in na kateri koli točki v njihovem življenju, da identificirajo svoje sposobnosti, kompetence in 
interese; da se smiselno odločajo za izobraževanja in usposabljanja ter poklicne odločitve; da sami upravljajo svojo življenjsko pot in učenje, delo in 
druge okoliščine, v katerih se te sposobnosti in kompetence učijo ali so uporabljene 

Svetovanje Interakcija med strokovnjakom in posameznikom, da se zagotovi pomoč pri reševanju specifičnih problemov ali zadev. 

Svetovanje, vodenje za 
zaposlovanje 

Je svetovanje ali vodenje, ki nagovarja eno ali več naslednjih področij: karierno/ poklicno odločanje, izboljšanje veščin iskanja zaposlitve, vzdrževanje 
delovnih mest,… Dejavnosti vključujejo ocenjevanje, razvoj in izvajanje akcijskega načrta, spremljanje in ocenjevanje, vrednotenje.  

izobraževalno svetovanje, 
vodenje 

Pomoč posameznikom da razmislijo o osebnih izobraževalnih vprašanjih in izkušnjah ter  pri pripravi ustrezne izobraževalne izbire. 

Smernice Pomoč posameznikom pri odločanju ali izbiri  izobraževanja, usposabljanja ali zaposlitve. 

Usmerjevalni svetovalec Usposobljen posameznik, ki daje napotke kot je opisano zgoraj. Svetovalec za orientacijo pomaga ljudem, da raziščejo, nadaljujejo in dosežejo 
zaposlitev. 

Storitve usmerjanja Nabor storitev, ki jih nudi določen izvajalec orientacije. To so lahko storitve namenjene, pripravljene za  različne skupine strank ali različni načini 
svetovanja in usmerjanja (npr. iz oči v oči, po spletu, telefonu, itd.) 

Vseživljenjsko usmerjanje, 
svetovanje 

Razpon dejavnosti, ki državljanom v vseh starostnih obdobjih in na katerikoli točki v njihovem življenju omogočajo prepoznavanje njihovih 
sposobnosti, kompetenc in interesov, da bi lahko sprejeli izobraževalne in poklicne odločitve in upravljali svoje individualne življenjskih poti v učenju, 
delu in drugih okoljih, v katerih so te sposobnosti in kompetence, pridobljene  ali jih uporabljajo. 

Vseživljenjsko učenje Vse učne aktivnosti tekom življenja, ki vodijo k izboljšanju znanja, strokovnega znanja in izkušenj, sposobnosti, kompetenc ali kvalifikacij za osebne, 
socialne in/ali strokovne namene. 

Potrjevanje neformalnega in 
priložnostno pridobljenega 
znanja 

Postopek potrditve s strani pooblaščenega organa, da je posameznik pridobil učne rezultate v skladu z ustreznimi standardi. Sestavljen je iz štirih 
ločenih faz: (1) identifikacija – s pomočjo dialoga – posebnih izkušenj posameznika; (2) dokumentacija – da posamezne izkušnje postanejo vidne; (3) 
formalno ocenjevanje teh izkušenj; in (4) priznavanje, ki vodi do potrjevanja, npr. delna ali popolna kvalifikacija. 
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