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UVOD
Ta priročnik je namenjen vsem, ki si želijo izvajati Karierni zaganjalnik ali
kakršenkoli drug program, ki nudi mladim podporo na njihovi karierni poti. V
priročniku boste izvedeli več o Kariernem zaganjalniku in projektu Marš na(d) trg
dela, v sklopu katerega smo zasnovali in izvajali prve Karierne zaganjalnike.
Priročnik vsebuje tudi opredelitev vsebinskih sklopov znotraj Kariernega
zaganjalnika; karierna orientacija, asertivnost in aktivno državljanstvo. V vsakem
sklopu so zapisani tudi načrti aktivnosti, ki smo jih izvajali v Kariernem
zaganjalniku. Ker se zavedamo, da ima vsako okolje in posamezne udeleženke
svoje specifične lastnosti in potrebe, predlagamo, da aktivnosti prilagodite tako,
da bodo ustrezale vašim udeleženkam.
V priročniku uporabljamo tako žensko kot moško obliko kot s spolom
nezaznamovano obliko.
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MARŠ NA(D) TRG DELA KOT ORODJE
POT MLADIH DO ZAPOSLITVE

ZA

Projekt Marš na(d) trg dela sem kot zunanja ocenjevalka spremljala skozi celotno
obdobje poteka projekta. Vsekakor je bila zelo zanimiva pot. Polna odličnih
rezultatov, pa tudi ugotovitev o tem, kaj potrebuje svoje prilagoditve, ker
enostavno ne deluje. Projekti, ki so bili podprti s strani Evropskega socialnega
sklada in podpirali mladinske organizacije in organizacije za mlade pri
spodbujanju zaposlovanja mladih, so nastopili v času, ko je bila brezposelnost
mladih res problem. Številke kažejo, da je bila maja 2014 stopnja brezposelnosti
v starosti 15—29 let kar 30,5-%, potem pa je postopno padala, v času, ko so bili
projekti sprejeti, je bila brezposelnost 21,8-%, danes pa je 13,1-% (ZRSZ*). Jasno je,
da so bili projekti nujno potrebni, da se trendi brezposelnosti s pomočjo
opolnomočenja z različnih vidikov in dviga kompetenc mladih obrnejo na bolje.
Skupaj s poteki projektov se je drastično izboljševala tudi situacija na trgu dela in
privedla do ustreznega števila zaposlitev, ki je bila na začetku predvideno kot
kazalnik projekta.
Skozi potek projekta Marš na(d) trg dela sem spremljala ekipo strokovnih
sodelavcev in izvajalk, ki je pripravljala usposabljanja, spremljala sem mlade, ki
so v kariernih zaganjalnikih pridobivali zagon, in prebirala evalvacije, ki so se
izvajale tekom celotnega projekta. Karierni zaganjalniki so prinesli precej
svežega vetra v jadra predvsem tistim mladim, ki so dolgotrajno brezposelni in
rabijo pri svoji aktivaciji in vpetosti bližje trgu dela več podpore in osebnega
pristopa.
Skozi fokusne skupine je bilo večkrat izraženo, da je velika prednost tovrstnega
pristopa prav osebni stik, dlje trajajoč proces z veliko osebne podpore ter
medvrstniška pomoč, ki je ključna v tistih trenutkih, ko ti resnično ne gre. Zato je
v tovrstnih projektih ključno razumevanje ciljnih skupin projektov, saj ravno iz
specifike le teh hitro ugotovimo, zakaj so tovrstni projekti še kako potrebni ves
čas, ne samo v času krize, ko mladi še težje pridejo do svoje prve zaposlitve.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Mladi od 15–29 let na trgu dela (Dostopno prek: https://www.ess.gov.si/_files/11465/Mladi-julij_2018.pdf).
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Mladi, ki se vključujejo v tovrstne projekte, se delijo na 2 skupini, v osnovi
motivirani mladi, ki jim praktično manjka samo še zadnji zalet, da jim uspe, ter
mladi, ki so dolgotrajno brezposelni in rabijo neprimerno več časa, da lahko
pridejo do točke, ko so pripravljeni za trg dela. S prvo skupino ni težav, saj so
motivirani in prepričani v uspeh, druga rabi bistveno več podpore, časa in
pripravljenosti mladinskih delavcev.
Mladinski sektor ima to prednost, da v osnovi lahko namenja več časa in
človeških virov (če je to skozi projekte, kot je Marš na(d) trg dela, omogočeno), da
se lahko posameznikom posveti bolj individualno in s tem doseže tudi veliko
boljše rezultate. Mladi, ki so bili vključeni v karierne zaganjalnike, so večkrat
poudarili pomen osebne pomoči in podpore, ki so je bili deležni s strani izvajalk,
pomen prilagajanja urnika ter predvsem tega, da so prvič po sistemu formalnega
izobraževanja, v katerem so vsaj 12 ali več let odraščali, dobili to, da so slišani in
razumljeni. Da se jim nekdo dejansko posveti na način, ki ga najbolj potrebujejo,
da v prvi vrsti analizirajo svoje potenciale in želje, kaj bi v življenju zares radi
počeli, potem jih čez proces opolnomočenja pripeljejo do tega, da zgradijo
(boljšo) sampodobo in gradijo na svojih šibkih točkah. Tako skozi na videz
preproste aktivnosti, kot so delavnice na temo javnega nastopanja, analiza svoje
osebnosti in spoznavanje razlilčnih aspektov, ki jih je nujno potrebno spoznati
pred vstopom na trg dela, odkrivajo svoje potenciale in s tem večajo tudi svojo
zaposljivost ter si olajšajo vstop na trg dela.
Pomemben vidik projekta je tudi ključni dogodek Kariernega zaganjalnika –
Zaposlišče, kjer mladi dobijo prepotrebno povratno informacijo tudi s strani
zaposlovalcev. Mladi so večkrat izpostavili, da jim je prav Zaposlišče dalo zagon,
ki so ga potrebovali, saj če nekdo, katerega služba je zaposlovanje, verjame v
njihov nastop in njihove kompetence, očitno res nekaj delajo prav. Ta povratna
informacija se jim je v spomin vtisnila kot ena izmed svetlejših točk sodelovanja v
projektu, poleg izredne osebne podpore izvajalk, ki jim je bila ključna, da so na
koncu tudi prišli do zaposlitve.
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V sklopu projekta je nastalo več izjemno inovativnih orodij, kot je naprimer Koza
Dajona (anagram besede zakonodaja), ki mladim na videz dolgočasno
zakonodajo predstavi na inovativen način, mladi pa s tem pridobijo potrebne
informacije o tem, na kaj vse morajo biti pozorni v času, ko iščejo zaposlitev, kaj
vse v Sloveniji omejuje zakonodaja in kakšna mora biti pogodba o zaposlitvi.
Spoznavajo tudi različne oblike zaposlitve, kar jim zelo olajša podpis različnih
vrst pogodb, ki jih bodoči delodajalci sklepajo z njimi.
Zaposlišče je prav tako izjemno inovativno orodje, kjer pravzaprav obrnjene vloge
prinesejo novo svežino. To, da na Zaposlišče, k mladim, dejansko pridejo
delodajalci in ne gredo mladi k delodajalcem, mladim pomeni korak, ki je izven
okvirov vsakodnevnega dojemanja zaposlovanja. Razgovori pri delodajalcih jim
predstavljajo določeno stopnjo treme, ki je sicer zdrava, a mlade z nizko
samopodobo paralizira do mere, ko se ne morejo predstaviti, kot se lahko, če so
te vloge obrnjene. Zato je Zaposlišče s svežino prineslo kar nekaj pozitivnih
učinkov na mlade, ki so ga vedno ocenjevali kot izjemno pozitivno izkušnjo,
zanimivo je tudi dejstvo, da so tudi delodajalci videli Zaposlišče kot svežo idejo in
so se ga vedno tudi radi udeleževali, saj so bodoče kadre spoznavali na drugačen,
prijetnejši način ter tako dobili nov uvid v mladinski sektor, hkrati pa tudi mlade,
ki so njihovi potencialni bodoči zaposleni.
Srce in duša projekta Marš na(d) trg dela so poleg izjemnih strokovnih
sodelavcev izvajalke Kariernega zaganjalnika, ki so ves čas z vztrajnim delom in
stalnim prilagajanjem svojega programa mladim, ki so bili vključeni v projekt,
nudile izjemno podporo, bile vedno na voljo, ko so mladi to potrebovali. Opravile
so nešteto klicev, poslale mnogo elektronskih sporočil, da so tisti, ki so na
trenutke izgubljali motivacijo, prišli nazaj in dokončali, kar so začeli. Mladi so v
fokusnih skupinah in evalvacijah vedno znova izpostavljali, da jim brez njih ne bi
uspelo. Zato gre veliko zaslug za uspešno izvedbo projekta prav njim.
Spet se je v sklopu projekta pokazala pomembnost individualnega pristopa in
vzpodbujanja potenciala, ki ga mladi imajo, a v sklopu formalnega izobraževanja
ni nikoli zares spodbujen in nadgrajen. Formalno izobraževanje namreč še vedno
vse mlade razporeja v specifične skupine in jih s tem omejuje v izražanju
njihovega individuuma. Mladinski sektor pa ima prav to svobodo in kompetence,
da mladim predstavi njihove potenciale in jih spodbuja na način, da jih najprej
lahko izrazijo in potem tudi uporabijo pri nadaljevanju svoje kariere in vstopu na
trg dela.
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Marš na(d) trg dela je na več nivojih prikazal izjemno inovativnost, hkrati pa so
evalvacije pokazale, da mladi rabijo točno tisto, kar je poslanstvo Zavoda Bob,
individualni pristop k mladim, ki zaradi svoje situacije in pozicije v družbi rabijo
ekstenzivno podporo pri svojem vstopu na trg dela. Nekoga, ki vanje verjame, jih
spodbuja in motivira takrat, ko ne gre. In prav to je tisti ključ, ki ga mladi najbolj
potrebujejo in cenijo, zato je ključno, da se tovrstni projekti podpirajo tudi v
prihodnje.
Maja Drobne
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MARŠ
NA(D) TRG DELA

št.

Marš na(d) trg dela je projekt, ki nudi podporo posamezniku in ustvarja
platformo pozitivnih potrditev in kariernega opolnomočenja za suveren vstop
mladih na trg dela. Z individualizirano podporo, prilagojeno potrebam in
interesom udeležencev ter lokalnim specifikam, inovativno pristopa k
zaposlovanju mladih in krepi njihovo aktivno državljanstvo. Aktivno
državljanstvo mladi uporabijo kot orodje za krepitev suverenosti na trgu dela
in za soodločanje pri kariernih procesih. Projekt demitizira javno mnenje, ki
mlade zaznava kot oviro in jim nudi priložnost, da sijejo kot nosilci družbene
rasti in razvoja.
Namen projekta je karierno opolnomočenje udeležencev, višanje njihovih
zaposlitvenih potencialov in zaposlenosti, večanje raznolikosti pristopov k
zaposlovanju mladih tudi preko mladinskega dela in usvajanje orodij za nove
načine vstopa na trg dela.
Prednost izvajanja prav tega načina podpore posamezniku je v njegovi
inovativnosti, saj prepleta delo s posameznikom, področje kariernega usmerjanja
in udejstvovanja ter spodbuja aktivno državljanstvo za prodornejši vstop na trg
dela, v personaliziranosti, saj je delo usmerjeno na udeleženca in na ne
institucijo, v kateri se izvaja, ali vsebino, ki jo ta ponuja, ter v lokalni specifičnosti,
saj je prilagojeno okolju in ciljnim populacijam znotraj kraja, kjer se izvaja.
Ciljna skupina so mladi med 15. in 29. letom, ki so študenti_ke zadnjih letnikov ali
absolventi_ke dodiplomskega in podiplomskega študija, ki zaključujejo
programe srednješolskega izobraževanja, so brezposelni, imajo status iskalca
zaposlitve, ali so fiktivno vpisani v šolske programe zaradi možnosti dela prek
študentskega servisa ter osipniki. Skupno jim je, da si želijo zaposlitve ter niso v
delovnem razmerju. Pri prodoru na trg dela so mladi med 15. in 29. letom v
deprivilegiranem položaju zaradi pomanjkanja relevantnih delovnih izkušenj in
so s tem manj konkurenčni pri lovu na delovna mesta. Posledično sprejemajo
delovna mesta, ki so stopnji izobrazbe in njihovim kompetencam manj primerna
ali neprimerna, prekerna in negotova delovna mesta. Mladi študenti_ke in
diplomanti_ke družboslovnih in humanističnih smeri so še toliko bolj ranljivi, saj
zaradi večje fleksibilnosti trga dela in hkrati zaradi reform politik zaposlovanja, še
posebej v javnem sektorju, ni veliko delovnih mest mest, vsekakor pa ne trajnih
in z možnostjo napredovanja.
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KARIERNI
ZAGANJALNIK

Karierni zaganjalnik je sestavljen iz treninga, Zaposlišča in individualne
podpore. Treningi udeleženke opolnomočijo na področju asertivnosti, karierne
orientacije in aktivnega državljanstva.
Znotraj vsebinskega sklopa trening asertivnosti udeleženke ozavestijo svoje
močne in šibke točke, delajo na krepitvi šibkih področij ter se naučijo svoje
močne točke uporabiti pri zaposlovanju, krepijo karierno samopodobo in se učijo
bolj samozavestno vstopati na trg dela. Tako se skozi izpopolnjevanje veščin
poslovne komunikacije opremijo za suveren javni nastop in stik z
zaposlovalkami. Usvojijo tudi tehnike prepoznavanja in obvladovanja stresa za
večjo učinkovitost in ustvarjalnost pri vstopanju na trg dela. Skozi vsebine sklopa
karierna orientacija udeleženke spoznajo možne poklice in oblike dela z
namenom osvetlitve različnih možnosti zaposlovanja. Glede na izbrano, njim
ustrezno obliko dela razvijajo kompetence za ustvarjanje lastne kariere.
Opremijo se za učinkovito iskanje informacij o prostih delovnih mestih, ukrepih
na trgu dela, javnih razpisih in s tem dosegajo večjo učinkovitost in boljši
izkoristek časa pri iskanju zaposlitvenih možnosti. Vsebinski sklop aktivno
državljanstvo udeleženke seznani s pravicami in dolžnostmi na področju delovne
zakonodaje za zvišanje aktivnosti pri oblikovanju lastne karierne poti. Spoznajo
se z orodji za aktivno participacijo v družbi in za soodločanje o zaposlovanju
mladih. Na podlagi predstavljenih orodij udeleženke oblikujejo akcijo za
družbeni doprinos (podpis peticije, organizacija okrogle mize, izdelava videa,
izdelava brošure ali druge tiskovine, objava komentarja na spletnem omrežju).
Aktivnosti sklopov se med seboj prepletajo in dopolnjujejo, s čimer udeleženke
ozavestijo pomen različnih vsebin in nivojev delovanja (mikro, mezo in makro) za
uspešen vstop na trg dela. Vse teme in aktivnosti so aplicirane na temo
zaposlovanja in temeljijo na osebnih interesih, saj s tem zagotovimo naslavljanje
individualnih potreb posameznice.
Udeleženke v okviru Kariernega zaganjalnika praktično preverijo usvojene
kompetence in sicer na Zaposlišču (sejmu iskalcev zaposlitve). Tam se
predstavijo potencialnim zaposlovalkam na svojstven način in od njih dobijo
konkretno povratno informacijo. Ta je ključnega pomena za udeleženke, saj
večinoma ne dobijo te možnosti oz. je povratna informacija največkrat zgolj
pisna zavrnitev prijave na delovno mesto. Smoter Zaposlišča je v uravnoteženju
moči med zaposlovalkami in iskalkami zaposlitve. Omogoča, da se zaposlovalke
»iz prve roke« seznanijo z udeleženkami ter jih celostno doživijo kot mlade, ki
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nosijo potencial razvoja. Preobrat je dosežen, ko v središču ni več delovno mesto,
ampak dodana vrednost, ki jo mlada oseba doprinese podjetju ali organizaciji. S
tem se vzpostavi konstruktivno okolje z manj formaliziranimi načini dialoškega
iskanja možnosti soustvarjanja trga dela, katerega deficit je v lokalnih okoljih
izven Osrednjeslovenske statistične regije še toliko večji.
ZAPOSLIŠČE je inovativen pristop, ki udeleženkam omogoča neposreden stik z
relevantnimi zaposlovalkami in njihove povratne informacije. Ustvarja
platformo za izmenjavo stikov, informacij in kritik, ki producira prostor za
refleksijo realnih in celostnih povratnih informacij. Te omogočajo rast in razvoj
posameznice na področju zaposlovanja. Namenjen je aktivnemu pristopu v
procesu zaposlovanja in odpravlja pasivizacijo iskalk zaposlitve, ki so v
obstoječih strukturah potisnjene v podrejeni položaj v odnosu z
zaposlovalkami. Iskalka zaposlitve ne odgovarja več pogojem ponudnice dela
po naprej zastavljenih formah, ki jih narekuje slednja. To obrne pozicijo moči in
pripomore k večji enakopravnosti v odnosu iskalka zaposlitve – ponudnica
dela.
Individualna podpora je oblika kontinuirane podpore udeleženki po
zaključenem treningu in udeležbi na Zaposlišču z namenom mehkega in s tem
učinkovitejšega prehoda v samostojnost na trgu dela. Udeleženke imajo tedenski
stik z izvajalkami in podporo pri prvih korakih zaposlitve. Skozi individualno
podporo skupaj s strokovno sodelavko razčlenijo še od prej ostale in na novo
prisotne potrebe, preverijo osebne strategije soočanja s situacijo in poiščejo
primerne ukrepe reševanja. V individualni podpori kot metodo uporabljamo v
rešitev usmerjen pogovor.
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METODE

DELA

IN

PROCES

Metode za dvig kompetentnosti so osnovane na teoriji Kolbovega kroga
izkustvenega učenja – učenje je neprestan ciklični proces, v katerem
udeleženci delajo, preizkušajo, opazujejo in konceptualizirajo. V procesu
aktivno participirajo in se posledično stalno učijo.
Uvodne skupinske aktivnosti Kariernega zaganjalnika zajemajo metode za
medsebojno spoznavanje udeležencev, vzpostavitev zaupanja, uglaševanje ter
gradnjo povezane skupine.
Nato znotraj vsebinskih sklopov udeleženci najprej samostojno rešujejo teste in
vprašalnike za analizo stanja, interesov in virov ter so vključeni v individualne
pogovore in kovčing intervjuje z izvajalci. Na podlagi teh izsledkov in spoznanj se
formira več manjših interesnih skupin, nadaljna obravnava vsebin pa je s tem
maksimalno prilagojena potrebam udeležencev. Predpogoj za učenje in s tem
osvajanje novih vzorcev vedenja je reflektiranje izkustva. Predajanje vsebin
udeležencem sloni na izkustvenih in refleksivnih metodah – igra vlog, simulacija,
študija primera, demonstracija; metode gledališča zatiranih; tematska debata in
diskusija; parafraziranje, zrcaljenje, razjasnjevalna vprašanja kot metode in
tehnike za poglobljeno refleksijo; vprašalniki in samoocenjevalne lestvice …
Proces dela zaradi učinkov vrstniškega učenja in skupinske dinamike temelji na
skupinskih oblikah dela. Posamezne aktivnosti, upoštevajoč doprinos
mehanizma medsebojne podpore, potekajo v paru (dva udeleženca in izvajalec),
individualno delo poteka pri aktivnostih zaupnejše narave, večinoma ko
udeleženci že aktivno participirajo na trgu dela.
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SHEMA
POTEKA
AKTIVNOSTI

Spodaj je prazen obrazec, ki služi kot mikro načrt aktivnosti za posamezno
srečanje. Med posameznimi aktivnostmi so odmori glede na potrebe udeleženk.
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KARIERNA ORIENTACIJA so dejavnosti, ki posameznicam nudijo podporo pri
sprejemanju odločitev o njihovem izobraževanju, usposabljanju, zaposlitvi in
načrtovanju, vodenju in upravljanju kariere. Preko procesa karierne orientacije
udeleženke ozavestijo svoje sposobnosti, kompetence in interese, ki
predstavljajo temelj za sprejemanje odločitev. Dejavnosti karierne orientacije
vključujejo dajanje informacij in nasvetov, svetovanje, ocenjevanje kompetenc,
mentorstvo, zagovorništvo ter učenje kariernega odločanja in veščin vodenja
kariere (ELGPN, 2012; v Lovšin 2017).
V Kariernem zaganjalniku udeleženke spoznajo različne poklice in oblikujejo
lastne predstave o delu in poklicih ter ozavestijo svoja znanja, vrednote,
spretnosti in odnose na poklicnem področju. Spoznajo različne načine zaposlitve
in delovnopravno zakonodajo. Odkrivajo področja dela, ki jim ustrezajo, in
relevantne zaposlovalce.
Sklopi karierne orientacije, ki jo naslavljamo v Kariernem Zaganjalniku:
- Poklici, formalna izobrazba in delovna mesta;
- Trg dela, trg karier;
- Načrtovanje, vodenje, upravljanje kariere;
- Relevantne zaposlovalke;
- Prijava na delovno mesto.

KARIERNA
ORIENTACIJA

NAČRTI
AKTIVNOSTI

ČE BI BIL (POKLIC), BI BIL PONOSEN NA …
CILJI

Udeleženke spoznavajo različne poklice.
Udeleženke si oblikujejo predstave o delu in poklicih.

TRAJANJE

10-15 min

MATERIALI

poklicne kartice (avtor: Tadej Pugelj)

POTEK
AKTIVNOSTI
Iz kupčka kart izžrebaj poklicno kartico. Razmisli, na kaj bi bila ponosna, če bi
ga opravljala, kaj bi ti res dobro šlo in nam to povej.

MOJ SPLOŠNI SMISEL – MOJE ŽIVLJENJSKO POSLANSTVO
CILJI

Udeleženci si oblikujejo predstave o delu in poklicih.

TRAJANJE

45 min

MATERIALI

barvice, flomastri, voščenke, listi A4;

POTEK
AKTIVNOSTI
1) Risanje (10 min)
Na list papirja nariši svoj smisel, svoje življenjsko poslanstvo – to, kar te res veseli
in v čemer se res najdeš. Ni cilj, kako lepo je narisano, pač pa, da je narisano z
razmislekom, in da je res tvoje.
2) Zapis (2 min)
Sedaj v enem stavku (ali besedni zvezi) zapiši, kaj si narisal_a.
3) Razstava izdelkov in pogovor o procesu (debriefing)
- Kaj je narisano, napisano?
- Kakšna čustva so te navdajala ob risanju?
- Si imel kakšne težave pri risanju?
- Zakaj ja, zakaj ne?
- Ali svoje življenje živiš v skladu s tem smislom?
- Ali je kdo občutil hrepenenje itd.
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KO SEM BIL MAJHEN, SEM SI ŽELEL BITI … SEDAJ PA SEM …
CILJI

Udeleženci spoznavajo različne poklice.
Udeleženci si oblikujejo predstave o delu in poklicih.

TRAJANJE

30 min

MATERIALI

/

POTEK
AKTIVNOSTI
Stavki:
- Ko sem bil majhen, sem si želel biti _____.
- Ko sem bil majhen, sem si želel biti _____, sedaj pa sem _____.
- Ko sem bil majhen, sem si želel biti _____, sedaj pa sem _____ in s tem sem
_____ (čustvo, občutje).
Navodilo v treh delih
(2 minuti, 2 minuti, 2 minuti; 5 minut za preverjanje pozornosti)
a) Kot otroci smo skoraj zagotovo vsi sanjali o tem, kaj bomo, ko bomo veliki. Po
sobi se bomo sprehajali in se rokovali ter se drugim predstavljali z imenom in si
povedali, kaj smo želeli biti po poklicu ali katero delo smo želeli opravljati kot
otroci. Na primer: »Sem Maruša in ko sem bila majhna, sem želela biti
veterinarka.«
b) Vsake sanje slej ko prej sreča resničnost. Sedaj bomo povezali tudi naše
otroške sanje iz preteklosti z realnostjo, ki jo sedaj živimo. Po sobi se bomo
sprehajali in se rokovali ter se drugim predstavljali z imenom in si povedali, kaj
smo želeli biti po poklicu ali katero delo smo želeli opravljati kot otroci ter kaj
počnemo/delamo/smo sedaj. Na primer: »Sem Maruša in ko sem bila majhna,
sem želela biti veterinarka, sedaj pa sem socialna pedagoginja in mladinska
delavka.«
c) Vsako realnost spremljajo čustva. Realnost, ki jo sedaj živimo, bomo povezali
z nekim čustvom ali občutenjem. Po sobi se bomo sprehajali in se rokovali ter
se drugim predstavljali z imenom in si povedali, kaj smo želeli biti po poklicu
ali katero delo smo želeli opravljati kot otroci ter kaj počnemo/delamo/smo
sedaj in kako se (zaradi tega) počutimo. Na primer: »Sem Maruša in ko sem bila
majhna sem želela biti veterinarka, sedaj pa sem socialna pedagoginja in
mladinska delavka in zaradi tega se počutim vsak dan bolj super!
d) Poljubno – Postavimo se v krog in preverimo, kdo zna za koga drugega
povedati, kaj je želel biti kot otrok, kaj je sedaj in kako se počuti. Preverimo
lahko tudi, koliko jih je npr. želelo biti veterinarjev, gasilcev ipd. (če se katera od
želja, realnosti ali občutij ponavlja).
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MOJA POKLICNO-PROFESIONALNA IDENTITETA
(ZVSO – KOMPETENCE)
CILJI

Udeleženke si oblikujejo predstave o delu in poklicih.
Udeleženke ozavestijo svoja znanja, vrednote, spretnosti in
odnose na področju svojega poklica.

TRAJANJE

45 min

MATERIALI

listi papirja, pisala;

POTEK
AKTIVNOSTI
1) Risanje (10 min)
Na list papirja nariši svoje ZVSO, svoj poklic ali sanjsko službo – to, kar te res
veseli in v čemer se res »najdeš«. Ni cilj, kako lepo je narisano, pač pa, da je
narisano z razmislekom in da je res tvoje. (10 minut)
2) Zapis (2 min)
Sedaj v enem stavku (ali besedni zvezi) zapiši, kaj si narisal_a.
3) Razstava izdelkov in pogovor o procesu (debriefing).

OPIS DELOVNEGA DNE
CILJI

Udeleženke spoznavajo različne poklice.

TRAJANJE

30 min

MATERIALI

poklicne kartice ali na trakove razrezan seznam poklicev

POTEK
AKTIVNOSTI
Iz kupčka kartic ali pripravljenih poklicev, natisnjenih in razrezanih, udeleženci
izžrebajo poklic/delovno mesto in opišejo enega izmed delovnih dni. Če ne
vedo, kje začeti, si lahko pomagajo z različnimi področji:
Kaj oseba dela, počne v službi? Kaj je ključno znanje na tem delovnem mestu, v
tej službi? S kom/čim se večino časa ukvarja? Katera opravila izvaja? Zakaj je ta
služba potrebna? Kaj je najbolj zanimivo pri tej službi? Kaj je najbolj rutinsko,
dolgočasno?
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MOJ SANJSKI POKLIC
CILJI

Udeleženci (si) oblikujejo predstave o delu in poklicih.
Udeleženci spoznavajo različne poklice.

TRAJANJE

30 min

MATERIALI

na A5 natisnjene prazne poklicne kartice, barvice, flomastri,
kreativni materiali;

POTEK
AKTIVNOSTI
Moja sanjska služba
(vizualizacija, predstavitev, obrazložitev + pisanje ali risanje)
(prirejeno po Tadej Pugelj, Karierni dan)
1) Vodena vizualizacija (5 min)
Zaprite oči in si zamislite, da ste v službi. Sreda je, zunaj ni ne sončno ne
oblačno, ravno nekje vmes. Poglejte okoli sebe, razmislite, kaj vidite, kaj mislite,
kaj počnete. Pomislite, kako se počutite, kdaj ste začeli delati, kdaj boste
končali. Sedaj počasi, vsak v svojem tempu odprite oči.
2) Navodilo za aktivnost
Izdelali bomo kartice, na katerih bodo vaši sanjski, idealni poklici. Poimenujete
jih lahko po svoje ali uporabite že uveljavljena (obstoječa) imena, (poljubno:
pripišite tudi angleški prevod). Narišite svojo službo, svoj poklic. Dodali jih
bomo h kartam za poklice.
3) Predstavitev sanjskega poklica
Ko udeleženci izdelajo svoje kartice, povedo in opišejo svoj sanjski
poklic/službo in zakaj je ravno ta njihov »naj«.
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MENI ZANIMIVA DELOVNA MESTA
CILJI

Samorefleksija in določitev/poglobitev področij dela, ki
odgovarjajo udeležencem.

TRAJANJE

90 min

MATERIALI

delovna lista Dejavniki privlačnosti na delovnem mestu in
Poklicni interesi in seznami poklicev, ki jim pripradajo –
Hollandov test, pisala;

POTEK
AKTIVNOSTI
1) Reševanje delovnega lista
Udeleženci izpolnijo delovni list »Dejavniki privlačnosti na delovnem mestu«* .
Tako dobijo področja delovnih mest, ki jih zanimajo, ter tista, ki se jim lahko
odpovedo.
2) Interesni tip
Udeleženci določijo/izberejo svoj interesni tip z enim od delovnih listov:
- »Poklicni interesi«** in kateri poklici tem tipom pripadajo;
- »Dežela zadovoljstva«***.
Svoje samoocene lahko preverijo doma ali na poklicnih testih (glej spodaj).
3) Debriefing
- Kateri tip vam najbolj ustreza? (Se usedejo skupaj po podobnih tipih v manjše
skupine.)
- Kaj vas je najbolj pritegnilo/odvrnilo?
- Vas je analiza stanja presenetila?
- Kako lahko novo pridobljeno znanje/uvide uporabite pri iskanju/ustvarjanju
lastne zaposlitve?

----------------------------------------------------------* Vir: Amundson, Corbiere in Neduha, ZRSZ.
** Vir: Niklanović et. al., ZRSZ.
*** Vir: Kadis.
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KAJ LAHKO STORIM ZA KREPITEV SVOJE POKLICNE IDENTITETE?
CILJI

Refleksija in ozaveščanje lastne poklicne identitete.

TRAJANJE

60 min

MATERIALI

listi s številkami od 1 do 10, Priloga 1, Gradivo ZRSZ – »Razvoj
poklicne identitete«;

POTEK
AKTIVNOSTI
1) Tiha debata na plakatu za celo skupino »Kaj je poklicna identiteta?«
Definicija: Pozna sebe, raven svoje strokovne usposobljenosti, ki jo po potrebi
nadgrajuje. Ima dovolj izkušenj s svojega strokovnega področja. Sebe zaznava
kot učinkovito in sposobno osebo, zaupa vase in je zadovoljen sam s seboj.
Verjame, da mu bo uspelo uresničiti postavljene cilje, vztraja pri dejavnostih za
njihovo doseganje. Nenehno se uči, je odprt za novosti in sprejema tveganje.
2) Sledi fasilitirana diskusija glede na napisano, v smeri definicije poklicne
identitete.
3) Udeleženci se nato ocenijo, kako razvito imajo poklicno identiteto. Glede na
izbrano oceno preberejo tekst
Udeležencem preberemo opise za posamezno oceno (Priloga 1), ravno tako so
nalepljene tudi po tleh. Udeleženci se postavijo k svoji samooceni. Na list
papirja si zapišejo svojo oceno.
4) Zapisujejo ideje dejavnosti, ki bi si jih želeli/bi jih lahko speljali z namenom
razvoja/krepitve svoje poklicne identitete.
Napišite vse ideje, ki vam padejo na misel, tudi če se vam zdijo smešne, čudne
ali nerealne. Napišite jih brez cenzure. Zraven posamezne ideje si zapišite
glavna čustva, ki jih doživljate ob njih. Zapišite si jih brez sodbe. Samo
prepoznajte jih in jih zapišite. Hkrati si zapišite še, kje v telesu ste čustva ali
občutke doživljali.
Od napisanih idej (če jih je več) izberite tiste, ki jih boste/ki bi jih lahko
udejanjili v bližnji prihodnosti. Obkrožite jih ali prebarvajte z barvo po vaši
izbiri. Če niste napisali nobene dejavnosti, je to popolnoma v redu. Mogoče
boste kakšno idejo dobili v nadaljnjem skupinskem delu, mogoče jo boste
dobili doma. Če jo boste, v redu, če ne, tudi v redu.
5) Udeleženci se razdelijo v dve ali tri skupine (odvisno od števila udeležencev)
in drug drugemu predstavijo dejavnosti za krepitev poklicne identitete, za
katere so se odločili.
6) Naredite skupinski plakat na temo teh dejavnosti. Naredite ga na način, za
katerega se odločite kot skupina (predstavitev vseh dejavnosti, predstavitev
samo podobnih dejavnosti ipd.). Naj nekdo od članov posameznih skupin
predstavi plakat.
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TRG DELA
CILJI

Udeleženke spoznavajo, kaj je trg dela in njegove zakonitosti.

TRAJANJE

120 min

MATERIALI

Priloga 2, papir, karton, lepenka, prazne škatlice zdravil,
embalaž v različnih velikostih, plastični lončki, lepilo za papir,
luknjač, vrvice, lepilni trak, šeleshamer za podlago, revije in
časopisni izrezki …

POTEK
AKTIVNOSTI
Trg dela – teorija in praksa*
Verzija 1
Vodena diskusija
Sedimo v krogu. Predvidena vprašanja: Kaj je trg dela? Kdo ga sestavlja? Kako
izgleda? Kakšne so zakonitosti njegovega delovanja?
Pomagajte si z razlago pojmov v Prilogi 2.
Verzija 2
1) Izdelava namizne igre
Udeleženke izdelajo namizno igro Trga dela. Na igri prikažejo idealne pozicije
»igralk« v okolju in nato kako jih zaznavajo one (kot skupina). Med njimi
prikažejo tudi odnose.
Pripravimo jim različne opise različnih institucij, pojmov, predmetov ipd., za
katere se odločijo, ali sodijo na trg dela ali ne.
2) Obe situaciji (idealno in zaznano) poslikamo in objavimo na socialnem
omrežju (tudi del aktivne državljanske akcije), zapišemo tudi tekst. Za to
predvidoma potrebujemo 3 ure.
Če imajo dostop do interneta, lahko raziščejo tudi, če kateri element na trgu
dela manjka, in ga dodajo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------* Teksti povzeti po ZRSZ – Publicistika in Gradivo za strokovni izpit, 2011 in 2016.
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KAKŠNE OBLIKE ZAPOSLITEV OBSTAJAJO, KAKŠNE SO RAZLIKE MED
NJIMI? KJE IN KAJ LAHKO DELAM?
CILJI

Udeleženci spoznajo, kaj je trg dela in njegove zakonitosti.
Udeleženci spoznajo delovnopravno zakonodajo.

TRAJANJE

90 min

MATERIALI

Priloga 3

POTEK
AKTIVNOSTI
Verzija 1
Vodena diskusija z grafično fasilitacijo predavatelja in moderatorja Vprašanja:
Katere oblike dela obstajajo? Ne pozabi na študentsko delo, delo na črno,
avtorske in podjemne ipd. Kaj pomeni zaposlitev? Kateri zakonski akti jo
urejajo? Kakšne zaposlitve poznamo? Kakšne so razlike med njimi? Kdo/kateri
akt ureja trg dela? Kako lahko ti delaš? Kakšna so tveganja različnih oblik
dela/zaposlitve?
Verzija 2
1) Samostojno raziskovanje v molekulah
2) Vzajemne predstavitve pred celo skupino
Pari in molekule imate 30 minut časa, da predelate (manjši obseg) gradivo in
pripravite predstavitev pred celo skupino.
Verzija 3
Vaja v timskem delu, komunikaciji in učinkoviti delitvi dela
Skupinska naloga: Imate 45 minut, da predelate gradivo (Priloga 3), pripravite
pripomočke za predstavitev. Predstavitev za vse skupaj naj traja 30 minut. Za
vsako od oblik dela, ki jih zaznate, naštejte vsaj 3 prednosti in slabosti.
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VSEŽIVLJENSKA KARIERNA ORIENTACIJA (VKO) –
KAJ TO POMENI ZAME?
CILJI

Udeleženke spoznavajo paradigmo kariere v kariernem
diskurzu (in ne več zaposlitev, poklicnih poti ipd)* . Cilj je, da
prepoznajo svoje vire, svoj napredek.

TRAJANJE

60 min

MATERIALI

delovni list VKO

POTEK
AKTIVNOSTI
1) Osnova
Kaj je kariera? Tradicionalno je to pomenilo napredovanje iz nižjih na višje
položaje v okviru organizacije in/ali dotičnega delovnega mesta. Danes se je
pojmovanje razširilo – vedno bolj predstavlja celo življenjsko pot posameznika,
v kateri je zajeto med drugim tudi področje dela. Gre za tranzicijsko, dinamično
in gibljivo, prilagodljivo napredovanje in rast v različnih smereh, odvisnih od
posameznika in sprememb v njegovem ali širšem okolju.
Gre za vzorec delovnih izkušenj, ki usmerjajo človekovo življenje** tj. zaporedje
vseh del, ki jih posameznica opravi v življenju, sestavljajo pa jo vertikalno
napredovanje, napredovanje po horizontali, tudi premiki vstran ali navzdol.
2) Namen
Spoznavanje ključnih lastnosti, ki jih trg pričakuje od posameznice:
- Skrb za lastno zaposljivost;
- Usmeritev v vseživljensko učenje;
- Sposobnost učinkovitega sodelovanja s sodelavkami (timsko delo);
- Primerna občutljivost za medosebne in kulturne razlike;
- Znanje o ustreznem vključevanju čustev v svoje delo;
- Hitra prilagodljivost na spremembe.
Udeleženkam predstavimo koncept VKO. Nato jih prosimo, da vsaka zase
detektira vsaj 5 področij, iz katerih je sestavljena njena kariera in karierna
orientacija. Shemo zapišejo, narišejo na list po časovnem poteku.
3) Debriefing
Udeleženke podelijo svoje kariere in karierne orientacije med seboj, lahko jih
tudi dopolnijo.

--------------------------------------------------------------------------------* Vir: »Kariera se ustvari, ne zgodi« – primerno za uvod v VKO.
** Greenhouse et al., 1995 v »Kariera se ustvari, ne zgodi«.
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RAZMITANJE
CILJI

Ozaveščanje lastnih predsodkov na področju mladih in
zaposlovanja.

TRAJANJE

60 min

MATERIALI

2x plakat, flomastri, (socialni, mladinski) časopisi, revije,
škarje 3x, lepilo, **definicije besed – slovar, družbena
opredelitev, izpisane sprintane besede ali miti na izrezanih
oblakcih, prazni oblakci za dodatne mite;

POTEK
AKTIVNOSTI
1) Udeleženci razmislijo in izrazijo svoje predsodke, sodbe, družbene mite
(področja: mladi + zaposlitve + neodvisnost in samostojnost + prekarnost +
kariera). Preko sita preverimo, ali ima mit realno podlago, ali je res samo mit ter
od kod izhaja.
2) Diskutira se o »možnostih«, »priložnostih«, »aktivnost vs. pasivnost« z
namenom ozaveščanja lastne pozicije in predstave o sebi skozi »medijsko
reprezentacijo mladih« in splošnega mnenja javnosti.
3) Napovemo temo – Razmitanje (4 min).
4) Poenotenje terminologije – Kdo ve? (15 min)
Razlaga in opredelitev pojmov, tako kot jih doživlja skupina: mladi, zaposlitev,
neodvisnost, samostojnost, prekarno, kariera/karierna orientacija.
**definicije besed – slovar, družbena opredelitev (je skriti kurikul).
5) Obrazložimo področja, da odpremo prostor za diskusije na temo (20 min).
- Kaj si misliš o ...?
- Kaj je večinsko mnenje tebi poznanih?
- Kaj pravijo mediji?
- Zakaj je po tvojem mnenju tako?
6) Po potrebi kolaž
Skupina ustvari skupno podobo (kolaž) zaključkov diskusije – format A2 (plakat
na pol). Opazujemo, kako se lotijo dela, beležimo opažanja, skupinsko
dinamiko. Sliko izdelka objavimo na FB.
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KJE IŠČEM ZAPOSLITVE? KAKO JIH IŠČEM?
KAJ LAHKO POČNEM DRUGAČE?
CILJI

Udeleženke reflektirajo, kako so do sedaj iskale zaposlitev,
kakšne oglase za delo iščejo, kaj jih zanima, na podlagi česa
se odločajo za prijavo/ponudbo na posameznih delovnih
mestih.

TRAJANJE

30 min

MATERIALI

listi papirja, pisala;

POTEK
AKTIVNOSTI
1) Udeleženke pripravijo oglas in prijavo na delovno mesto, ki izvajalkam
omogoči vpogled v predznanje prijav za klasična delovna mesta in tip
zaposlovalnega interesa. (15 min)
2) Prebremo, dopolnimo, razložimo.
- Kako iščem zaposlitev?
- Koliko časa in kdaj namenim temu?
- Na kakšen način to počnem?
- V kakšnem okolju sem, ko to počnem?
- Kje pridobivam informacije o delu?
- Katere informacije iščem?
- Kakšne zaposlitve iščem?
- Ali pregledam oglase za delo?
- Po kakšnem ključu jih pregledujem?
- Na kakšen način se odločam za prijavo/ponudbo na oglas?
- Kaj mi je pri oglasu pomembno?
- Ali preverim, kdo je potencialna delodajalka?
- Ali mi je to pomembno? Zakaj da, zakaj ne?
- Če preverjam, kako to storim?
- Na kaj sem pri prijavi/ponudbi pozorna?
- Kako imam sestavljen svoj CV?
- Kako sestavljam spremno/motivacijsko pismo?
- Kako oblikujem svoj e-mail/pismo?
- Na kaj vse sem pozorna pri oddaji (pravopis, oblikovanje, podpis, velikost črt,
razmaki med vrsticami, datum in kraj …)?
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Je še kaj, kar te nismo vprašale, pa nam enostavno moraš sporočiti?
Na [e-mail izvajalcev] nam do [rok] pošlji:
- Kaj meniš, da moraš, glede na zgornji razmislek, še izvedeti o načinu in vrstah
zaposlitve/zaposlovanja/trga dela;
- Na kakšen način bi rada to izvedela, spoznala, pridobila (če že imaš kakšno
idejo, ni nujno konkretna, ne bo vrednotena);
- Izviren oglas za svojo sanjsko službo (datoteko v wordu poimenuj
ime_priimek_oglassanjskaslužba);
- Prijavo na svoje sanjsko delovno mesto (datoteko v wordu poimenuj
ime_priimek_prijavasanjskaslužba).
Naj vsebuje vse, kar misliš, da je potrebno!
Če potrebuješ pomoč in podporo pri razmisleku, raziskovanju ali ustvarjanju
teksta, smo ti na voljo prek e-maila ali naših telefonov. Dogovoriš se lahko tudi
za individualen support, vendar si ti tistia, ki poišče nas če/ko se
ustavi/zalomi/zmede/[vstavi poljubno situacijo].

GOR, GOR IN NAPREJ, BALONI*
CILJI

Udeleženke definirajo svojo karierno pot.
Udeleženke pridobijo ali zvišajo razvitost kompetenc za
načrtovanje kariere.
Udeleženke definirajo stopnjo razvitosti mreženja in razvojni
potencial.
Udeleženke pridobijo ali zvišajo razvitost kompetenc za
upravljanje s kariero.

TRAJANJE

45 min

MATERIALI

baloni, material za pripravo postojank in prostora;

POTEK
AKTIVNOSTI
Vaja za oceno karierne poti.
Verzija 1
Udeleženke prejmejo kopijo lista »Gor, gor in naprej« in ga samostojno
preberejo ter o prebranem razmislijo. Nato napravimo debriefing.
Verzija 2
1) Vizualizacija
Odpravljamo se na pot. Na tej poti – življenjski in karierni – se bomo vzpeli ,
nekateri na hrib, nekateri na goro. Na poti se bomo srečevali s preprekami, s
katerimi se bomo morali soočiti, ustvarjalno reševati izzive in biti vztrajni. Naš
cilj je vstop na trg dela, zaposlitev, služba – če tako hočete.
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2) Postojanke
Udeleženkam pripravimo 6 razmišljujočih postojank. Na vsaki postojanki
pripravimo balone ene barve – toliko kot je udeleženk – in alkoholne flomastre
ter vrvice/volno. Prostor lahko pregradimo s trakom (koridor) ali z drugimi
preprekami (ogledala, stoli, mize) – labirint.
Razmišljujoče postojanke:
- »Zakaj?« Na tej točki te prosimo, da za svoj cilj razmisliš in razjasniš ter zapišeš
svojo jasno sliko o namenu in pomenu svojega zastavljenega cilja, smeri.
Razmisli tudi, kako tvoja dejanja spremenijo svet (tvojega in okoli tebe). Kaj boš
s tem prispevala? Ko imaš razmislek zapisan, zarisan, vzemi balon in ga napihni
toliko, kolikor misliš, da ti je »slika o namenu in pomenu« jasna, in na napihnjen
balon zapiši svoja dognanja.
- »Kako?« Na tej točki te prosimo, da za svoj cilj razmisliš in razjasniš ter zapišeš
svojo jasno sliko o veščinah, znanjih, kompetencah, s katerimi lahko kreneš
proti svojemu izbranemu cilju. Želimo, da zapišeš tako splošne kompetence
kot tudi tiste, ki so tvojemu cilju specifične. Ko imaš razmislek zapisan, zarisan,
vzemi balon in ga napihni toliko, kolikor misliš, da so ti tvoje veščine, znanja in
kompetence jasne in poznane, in na napihnjen balon zapiši svoje osebne vire.
- »Koga in komu?« Na tej točki boš razmišljala in ocenila svojo medosebno
mrežo. Koga vse poznaš in uporabljaš, zaznavaš kot svojo podporo? S kom vse
imaš oblikovane pozitivne odnose? Poznaš koga, ki bi ti lahko pomagal na poti
do tvojega cilja? Komu lahko zaupaš svoje težave? S kom se najlažje pogovarjaš
o nevšečnostih in izzivih, ki ti jih prinese življenje? Ko imaš razmislek zapisan,
zarisan, vzemi balon in ga napihni toliko, kolikor misliš, da si si razjasnila svojo
medosebno mrežo, in na napihnjen balon zapiši svoja razmišljanja in dognanja.
- »Videti in razumeti.« Na tej točki boš razmišljala in ocenila svojo sposobnost
opazovanja, razumevanja in predvidevanja. Kako najlažje, najhitereje
pridobivaš informacije? Kako oblikuješ lastna stališča in mnenja? Na kakšen
način iz pridobljenega sporočila izvlečeš informacijo? Kako razmišljaš o
razumevanju, kako o sprejemanju? Ali na podlagi preteklih izkušenj
predvidevaš razvoj/sosledje prihajajočih dogodkov? Kako? S čim? Ko svoj
razmislek zapišeš, zarišeš, napihni balon do te mere, kolikor sama zase meniš,
da imaš razvito to področje, in nanj zabeleži svoje odgovore.
- »Prilagodljivost.« Razmisli, kaj ti pomeni beseda prilagodljivost. V kakšnem
kontekstu jo zaznavaš? V kakšnem kontekstu jo uporabljaš? Bi zase rekla, da si
prilagodljiva? Kdaj in do kakšne mere? Za kakšno ceno? Na katerem področju?
Napihni balon glede na svojo oceno (bolj kot misliš, da si prilagodljiva, bolj naj
bo balon napihnjen) in nanj zabeleži svoj razmislek.
- »Ravnovesje.« Delo in življenje naj bi ohranjali v ravnovesju. Kolikšen del
tvojega življenja ti trenutno predstavlja iskanje zaposlitve? Si aktivna? Kako,
kje? Se kdaj ustaviš, umiriš? Na kakšen način to storiš? Če ne, zakaj ne? Napihni
balon glede na svojo oceno (bolj kot misliš, da si v ravnovesju, bolj napihni) in
nanj zabeleži svoj razmislek.
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3) Debriefing
Ko imajo vse udeleženke napihnjene svoje balone, jih v skupini povprašamo:
- Ko razmišljate o svoji karieri in življenjski poti, kje se trenutno nahajate?
- Poglejte svoje balone. Koliko zraka je v vaših balonih? Kaj vam to pove o vas?
- Kakšna se vam je zdela vaja? Težka/lahka?

KAKO SI USTVARIM LASTNO ZAPOSLITEV?
CILJI

Udeleženci spoznajo različne oblike samozaposlitve.

TRAJANJE

45 min

MATERIALI

gradivo**

POTEK
AKTIVNOSTI
1) Lastne zaposlitve je možno ustvariti na različne načine. »Tržni« način je lastno
podjetje, s. p., d. o. o in odprtje lastnega društva, zasebnega zavoda (Zakon o
društvih, Zakon o zavodih).
Zainteresiranim udeležencem ponudimo, da lahko samostojno preučijo
gradivo , kaj se glede na njihove ideje najbolj izplača. Nato se skozi individualno
delo (1 na 1) – coaching – pogovorimo o idealni poti ustvarjanja lastne zaposlitve.
2) Cilj:
- O čem se želiš pogovarjati?
- Kaj bi rad dosegel na dolgi rok?
- Kaj bi rad dosegel na kratki rok?
- Kako boš vedel, da si bil uspešen pri doseganju [vstavi poljubno]?
- Kaj bo bolje delovalo kot sedaj?
- Do kdaj bi rad dosegel svoj dolgoročni cilj? Do kdaj kratkoročnega?
- Kako velika je tvoja osebna kontrola glede doseganja svojega cilja?
- Do katere mere je tvoj cilj pozitiven, realen in ti je v izziv?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Vir: dr. N. E. Amundson, 2005 – Delovni list iz ZRSZ.
** Kako odpreti lasten s. p.? Kako pisati projekt? Zakon o društvih: https://www.uradnilist.si/_pdf/2011/Ur/u2011064.pdf in Zakon o zavodih: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10.
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3) Realnost:
- Kakšna je trenutna situacija (Kaj, kdo, kdaj, kje, kako)?
- Kdo je neposredno udeležen? Kdo posredno?
- Kako ti ljudje vidijo to situacijo?
- Kakšne bodo posledice, če ne narediš ničesar?
- Kaj si do sedaj storil in s kakšnimi rezultati/izzidi?
- Katere so največje zunanje ovire pri preseganju tega izziva?
- Katere so največje osebne ovire pri preseganju tega izziva?
- Kaj je dejanska srž problema/izziva/situacije?
4) Možnosti:
- Kakšna so možna dejanja za dosego tvojega cilja?
- Kako bodo ostali dojeli ta dejanja?
- Katera sredstva lahko uporabiš?
- Kakšne so alternative za doseganje tvojega cilja?
- Kaj bi se zgodilo, če [vstavi poljubno]?
- Kaj so prednosti in slabosti vsake opcije?
- Katera od možnosti bo dala najboljši rezultat?
- S katero od možnosti se ti najbolje počutiš?
- Katero od možnosti bi ti izbral?
5) Volja, motivacija:
- Do katere mere lahko izpolniš, dosežeš svoj cilj, če si izbereš to možnost?
- Katere korake boš ubral?
- Kdaj boš dosegel svoj cilj?
- Do katere mere zaznavaš/občutiš težave pri določenih korakih?
- Do katere mere občutiš zadržke pri določenih korakih?
- Kaj lahko storiš, da bodo ti odpori, zadržki in ovire manjši?
- Kakšno pomoč, podporo boš potreboval pri izvedbi teh korakov?
- Kdo ti lahko pomaga, nudi podporo?
- Na kontinuumu 1–10 oceni, kako velika, močna je tvoja motivacija, da napraviš
te korake?
- Kaj je tisto, kar manjka do 10? Kako lahko povečaš svojo motivacijo?
6) Je še kaj, o čemer bi se želel pogovoriti?
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AKCIJSKO NAČRTOVANJE IN ZASTAVLJANJE CILJEV
CILJI

Udeleženci spoznajo proces akcijskega načrtovanja in
postavljanja SMART ciljev.

TRAJANJE

60 min

MATERIALI

akcijski načrt – delovni list, plakat za teorijo;

POTEK
AKTIVNOSTI
1) Uvod v načrtovanje
Najprej preko debate odpremo temo postavljanja ciljev in načrtovanja. Tekom
debate predstaviš metodo SMART postavljanja ciljev.
2) Debata
- Od česa so odvisna pričakovanja in cilji, ki si jih postavljaš?
- Ovrednoti, ali si postavljaš previsoke/prenizke cilje?
- Na kakšen način si zastaviš cilj?
- Kaj je razlika med željo in ciljem?
3) Metoda SMART postavljanja ciljev
Pred začetkom izpolnjevanja akcijskega načrta preveri, ali vsi razumejo in znajo
postaviti SMART cilje, vsak naj poda primer.
S – specific/specifičen;
M – mesaurable/merljiv;
A – attainable/dosegljiv;
R – relevnt/pomemben;
T – timely/časovno definiran.
4) Akcijski načrt – delovni list
Vsak naj si izbere srednjeročni ali dolgoročni cilj, za katerega si želi narediti
akcijski načrt. Ko izdelujejo načrt, moderator kroži po prostoru in nudi podporo
pri razmišljanju o ciljih.
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POSTAVLJANJE CILJEV
CILJI

Udeleženke pridobijo ali zvišajo razvitost kompetenc za
načrtovanje kariere.
Udeleženke pridobijo ali zvišajo razvitost kompetenc za
vodenje lastne kariere.
Udeleženke pridobijo ali zvišajo razvitost kompetenc za
upravljanje s kariero.

TRAJANJE

60 min

MATERIALI

zapisane trditve iz Priloge 4 v oblačkih, ki jih preberemo in
zalepimo na steno, Priloga 5;

POTEK
AKTIVNOSTI

Verzija 1
7 pravil učinkovitega postavljanja ciljev* za uvod v tematiko ciljev
Diskusija
Podlaga za diskusijo so trditve iz Priloge 4 – kaj se udeleženkam zdi bolj/manj
pomembno ter zakaj?
Variacije: Lahko najprej preberemo vse in jih nato prediskutiramo; daljša verzija
je, če prediskutiramo enega po enega. Lahko jih vse položimo na tla kot načela
postavljanja ciljev in udeleženke prosimo, da si jih preberejo, ogledajo in nato
obrazložijo, kako razumejo (npr. vsak enega).
Verzija 2
1) »Mreža mojih ciljev«** (20 min)
Sedaj bomo preverili, kako izurjene ste v postavljanju in zapisovanju svojih
ciljev, katera od vas to že uporablja v življenju in koliko se tega zavedate. V
naslednjih 20 minutah zapišite ključne cilje v tabeli (Priloga 5), ki si jih želite
doseči v dveh letih. Učinkovito postavljeni cilji temeljijo na osebnih prednostih.
Cilje si mora vsaka od vas postaviti sama. Pišite kar se da hitro in se ne
ustavljajte. 3, 4, zdaj!
Do kamor pridejo v 20 minutah je super.
2) Zaris mreže (10 min)
Sedaj zarišite mrežo – kako si vaši cilji sledijo ali se prepletajo. (Lahko je pajkova,
naključna, tista za »gol« pri nogometu, ali za »koš« pri košarki, ali celo mreža za
cedilo …).
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3) Preverjanje jasnosti zastavljenih ciljev (20 min)
Sledi »nova stran v zvezku«:
- Kako daleč je moj cilj (vsak od njih)?
- Kaj bom s tem ciljem dosegla?
- Kako jasno sem opredelila svoj cilj?
- Kdaj bi rada dosegla cilj (za vsakega od njih)?
- Kako bom vedela, da je ta cilj dosežen?
- Zakaj bi rada dosegla ta cilj?
- Kakšne prednosti si lahko obetam od rešitve; čemu se izognem z dosego tega
cilja?
- Kaj se bo zgodilo, če tega cilja ne uresničim?
- Ali ima ta cilj kakšne ovire? Katere?
- Kako premagujem te ovire?
4) Debriefing (10 min):
- Kako se počutiš sedaj (beseda, besedna zveza)?
- Kaj se je dogajalo?
- Kaj si se novega naučila? Česa si se zavedla ob aktivnosti?
- Ali bi kaj spremenila?
- Ipd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------* Vir: Delavnica o postavljanju ciljev, interno gradivo Bob (zapiski Mojca Fajdiga).
** Vir: Delavnica o postavljanju ciljev, interno gradivo Bob (zapiski Mojca Fajdiga).
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MOJA MOTIVACIJA ZA CILJE*
CILJI

Udeleženci pridobijo ali zvišajo razvitost kompetenc za
načrtovanje kariere.
Udeleženci pridobijo ali zvišajo razvitost kompetenc za
vodenje lastne kariere.
Udeleženci pridobijo ali zvišajo razvitost kompetenc za
upravljanje s kariero.

TRAJANJE

45 min

MATERIALI

list z narisano raketo in zvezdami

POTEK
AKTIVNOSTI
1) Uvod v temo motivacije
Pred začetkom aktivnosti je potrebno razložiti motivacijo približevanja in
motivacijo izogibanja.
Motivacija približevanja je tista motivacija, ki jo imamo za dosego ciljev, ki izvira
iz pozitivnih občutij, ki jih imamo ob doseganju cilja. Npr. visoka motiviranost
za gledanje televizije izvira iz pozitivnih občutij, ki jih doživljamo ob gledanju
televizije.
Motivacija izogibanja je tista motivacija, ki jo imamo, kadar nam nekaj
povzroča negativne občutke. Npr. učenec se boji reakcije staršev ob slabi oceni,
zato se uči, da do tega ne bi prišlo.
Ta metoda je namenjena načrtovanju ciljev. Aktivnost spodbudi razmišljanje o
motivaciji za določene cilje. Udeleženec analizira in se odloči, ali ima dovolj
motivacije in energije za doseganje ciljev. Pri aktivnosti uporabimo sliko rakete.
Najprej udeleženec zapiše informacije na shemo rakete.
2) Zapis ciljev
Naloga udeležencev je, da najprej zapišejo cilje, ki jih želijo doseči. Pri tem
ocenijo, kateri cilji so lahko in kateri težko dosegljivi. Težji cilji so ponazorjeni z
zelo oddaljenimi zvezdami (udeleženec naj jih zapiše na oddaljene zvezde) in
proces doseganja cilja je ponazorjen s potovanjem rakete. Dlje kot je zvezda s
ciljem, več je potrebnega goriva za potovanje.
3) Motivatorji
Naslednja naloga, ki jo ima udeleženec, je, da nariše modre in zelene sode ob
cilje, nato pa vanje zapiše motivatorje, zaradi katerih je cilj privlačen (modri
sodi) in motivatorje, ki ga od cilja oddaljujejo (zeleni sodi).
4) Pregled ustreznosti ciljev
Nato udeleženec skupaj s predavateljem pregleda, ali ima dovolj
energije/goriva za doseganje ciljev. Cilje, pri katerih ima udeleženec premalo
goriva za doseganje, skupaj s predavateljem predebatira, nato se udeleženec
odloči, ali je bolj smiselno, da cilj opustil in preusmeril energijo v druge cilje.
Predavatelj naj udeležencu zastavlja odprta vprašanja.
-------------------------------------------------------* Vir: Raketa (Energy for my goal – Češka).
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KARIERNI KOMPAS*
CILJI

Udeleženke definirajo svojo karierno pot.
Udeleženke pridobijo ali zvišajo razvitost kompetenc za
načrtovanje kariere.
Udeleženke pridobijo ali zvišajo razvitost kompetenc za
vodenje lastne kariere.
Udeleženke definirajo stopnjo razvitosti mreženja in razvojni
potencial.
Udeleženke pridobijo ali zvišajo razvitost kompetenc za
upravljanje s kariero.

TRAJANJE

30 min

MATERIALI

delovni listi – vprašalnik prognoze razvoja kariernih
kompetenc in mreža za vnos, karierni kompas;

POTEK
AKTIVNOSTI

Karierni kompas – za samostojno vodenje kariere – povezljiv s kompetencami in
razvojem ali z vrednotami in kariernimi sidri.
1) Vprašalnik
Udeleženkam razdelimo vprašalnik za karierni kompas, na katerem za vsako
navedeno stališče označijo, v kolikšni meri se z njim strinjajo ali ne strinjajo,
glede na realno situacijo, ki se jim trenutno dogaja.
2) Nato izpolnjen vprašalnik prenesejo v mrežo kompasa.
3) Debriefing v skupini ali v dveh skupinah (odvisno od velikosti).
- Kaj vam o vas pove ta vprašalnik?
- Ali ste izvedeli kaj novega?
- Kaj je vzbudilo v vas?
- Kako lahko informacijo uporabite v realni življenjski situaciji?

-------------------------------------* Vir: Karierni kompas, ZRSZ.
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KARIERNA SIDRA*
CILJI

Udeleženci definirajo svojo karierno pot.
Udeleženci pridobijo ali zvišajo razvitost kompetenc za
načrtovanje in vodenje kariere.
Udeleženci definirajo stopnjo razvitosti mreženja in razvojni
potencial.

TRAJANJE

45 min

MATERIALI

vprašalnik, Priloga 6;

POTEK
AKTIVNOSTI
1) Uvod v koncept kariernih sider
Karierna sidra so razmeroma trajen skupek vrednot, ki določa kariero.
Posamezni zaposleni namreč na podlagi svoje samopodobe in ciljev oblikujejo
različna karierna sidra oziroma motive in vrednote, ki si jih prizadevajo
uresničiti v karieri. Pomembno je, da so ti motivi prepoznani, da jim
prilagodimo razvojne načrte posameznika, saj z zadovoljevanjem določenega
kariernega sidra posameznik uresničuje svojo samopodobo in osebno
poslanstvo, zato je s svojim delovnim mestom zadovoljen, kar preprečuje
izgorelost in stres na delovnem mestu. Strokovnjaki namreč vse bolj
ugotavljajo, da je uspešen tisti, ki je zadovoljen s svojo izbiro poklica, da lahko
uresničuje osebne vrednote, ima jasne cilje in oblikovano samopodobo (Brečko,
2008). Karierno sidro je tisti dejavnik v posameznikovi predstavi o sebi, ki se mu
ne bo odrekel niti takrat, ko bodo pred njim težavne odločitve.
V longitudinalni študiji v Sloveniji (Brečko, 2008) so raziskovalci opazili hitrejši
razvoj sider, saj se izzivi iz okolja in možnosti preverjanja in potrjevanja sider
večajo, poleg tega pa so delovne izkušnje in z njimi povezane povratne
informacije precej raznolike in bogate že pred formalnim vstopom na trg dela.
Zato raziskovalci pričakujejo, da se bodo karierna sidra v prihodnosti izluščila
še hitreje.
Večino posameznikov lahko opišemo z značilnostmi osmih sider. Navadno
imajo posamezniki izrazito eno sidro, lahko pa se zgodi, da tudi več. Če pa se ne
izlušči nobeno sidro, je to najverjetneje zato, ker posameznik še nima dovolj
življenjskih izkušenj, da bi razvil stališča o tem, kaj je zanj zares pomembno.
Opis osmih kariernih sider glej v Prilogi 6.
2) Vprašalnik o kariernih sidrih
Udeleženci lahko preko vprašalnika poizvejo o svojem kariernem sidru. Link:
http://www.gbkr.si/karierna-sidra/.
3)Debriefing
- Kaj si izvedel o sebi?
- Kako ti ta informaija lahko pomaga pri iskanju zaposlitve?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Vir: Brečko, D. (2008). Karierna sidra kot instrument za načrtovanje kariere: Povej mi, katero sidro imaš, in
povem ti, kakšna bo tvoja kariera. Human resource management, 6(25), str. 24–29.
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RAZGOVOR Z DELODAJALCI
CILJI

Udeleženke ozavestijo, kaj sporočajo in kaj si želijo sporočiti
delodajalkam; ozavestijo svojo pripravo in jo nadgradijo.
Vadijo javno nastopanje, se opolnomočijo za razgovor z
zaposlovalko, se vživijo v vlogo zaposlovalke.

TRAJANJE

120 min

MATERIALI

/

POTEK
AKTIVNOSTI
1) Diskusiija o dosedanjih izkušnjah z razgovori z zaposlovalkami (45 min)
- Prva asociacija ob besedni zvezi razgovor za zaposlitev.
- Kako se pripravim na razgovor.
- Kaj razmišljam pred, med in po razgovoru.
- Kako se počutim na razgovoru.
- Najboljši razgovor proti najslabši razgovor.
Spodbujamo udeleženke, da vsaka podeli svoje mnenje in občutja.
2) Kaj želim sporočiti, kaj želim izvedeti (15 min)
Na list papirja (na sredino) narišemo polovico možiclja. Na stran papirja, ki
predstavlja notranjost možiclja, udeleženke zapišejo, kaj želijo delodajalki
sporočiti, na stran papirja, ki predstavlja zunanjost, napišejo, kaj si želijo
izvedeti. Ko si stvari zapišejo, jih podelijo z drugimi.
3) Razgovori (Igra vlog)
Skupino razdelimo v trojice, ena ima vlogo kandidatke, druga ima vlogo
zaposlovalke, tretja je neodvisna opazovalka, ki poda povratno informacijo
obema.
Pred vsako igro vlog je 5 minut priprave (za katero delovno mesto gre itd.). Nato
sledi nekje od 10 do 15 minut igre. Vloge v skupini krožijo, tako da se vsaka
preizkusi v vsaki. Po vsaki igri vlog si udeleženke podajo povratno informacijo.
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ASERTIVNOST večina avtorjev opredeljuje kot zavedanje svojih sposobnosti,
samozavest, dostojanstvo, zavedanje lastnih pravic in svoje vrednosti,
sposobnost zavzemanja zase, jasna komunikacija, stik s svojimi čustvi in
občutki (Peterovič Erlah in Žnidarec Demšar, 1998). Asertivnost temelji na
oblikovanju pozitivnih misli in dejanj, kar posledično vodi v prijetno počutje in
fizično zdravje. Z izbiro asertivnih vedenj pozitivno vplivamo na svojo
samopodobo in duševno zdravje (Romih, 2015).
V procesu Kariernega zaganjalnika zmanjšujemo razliko v razporeditvi moči v
odnosu zaposlovalec in kandidat za delovno mest. Mlade iskalce zaposlitve
približujemo enakovrednemu odnosu z delodajalci. Asertivnost pri iskanju
zaposlitve je, v običajni situaciji, težko dosegljiv cilj, saj se mladi pogosto počutijo
nemočne, manjvredne in v podrejenem položaju.
Tekom Kariernega Zaganjalnika spodbujamo pri udeležencih razvoj veščin in
vedenj, ki jim omogočajo boljše prepoznavanje lastnih čustev in počutij v
situacijah, povezanih z iskanjem zaposlitve. Udeleženci se naučijo izražati ta
občutja in sporočati svoje potrebe. Predpogoj za uspešen prenos znanj v prakso
je vzpostavitev varnega okolja v skupini. Varno okolje udeležencem omogoča
vadbo asertivnega vedenja brez strahu, da bi bili na podlagi spremembe vedenja
zavrnjeni. Skupina udeležencu omogoča spremembo vedenja tudi s podajanjem
povratne informacije.

ASERTIVNOST

Sklopi asertivnega vedenja, ki jih naslavljamo v Kariernem zaganjalniku:
1. Podajanje in sprejemanje povratne informacije
Proces opolnomočenja mladih za vstop na trg dela v Kariernem zaganjalniku
temelji na podajanju pohval in kritik med udeleženci. Zato je tema povratne
informacije naslovljena kmalu po spoznavnih aktivnostih. Udeleženci v tem
sklopu spoznajo pomen povratne informacije, naučijo se podajanja
komplimentov na jasen način ter sprejemanja pristnih komplimentov.
Premagajo nelagodne občutke ob podajanju in sprejemanju kritike.
2. Aktivno poslušanje
Ker asertivnost ni zgolj uveljavljanje lastne volje temveč tudi spoštovanje drugih,
vključujemo v Karierni zaganjalnik tudi aktivnosti, ki so namenjene krepitvi
aktivnega poslušanja in konstruktivni komunikaciji. Udeleženci spoznajo tehnike
parafraziranja, jaz-sporočil, zrcaljenja in povzemanja.
3. Raziskovanje sebe
V proces vključujemo aktivnosti, v katerih vsak udeleženec raziskuje svoje
vrednote, vadi spremljanje lastnih občutij in ozavesti svoje prednosti in šibkosti v
kontekstu iskanja zaposlitve. Obenem pa mu skupina nudi zunanjega
opazovalca, s katerim lahko preveri svojo resničnost.
4. Javno nastopanje in pogovor z zaposlovalci
Preko igre vlog in drugih aktivnosti se udeleženci pripravljajo na srečanje s
potencialnimi delodajalci in na pogajanja ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Pri
tem nismo pozorni zgolj na verbalno komunikacijo, temveč opazujemo in
izboljšujemo tudi telesno govorico. Z vajo utrjujejo na novo naučeno vedenje, kar
zvišuje možnost, da bodo asertivne metode in tehnike uporabili tudi izven
učnega okolja.
5. Obvladovanje stresa
Ob identificiranju lastnih občutij udeleženci pogosto ugotovijo, da situacije,
povezane z iskanjem zaposlitve, zaznamujejo negativna čustva in občutki.
Udeležence opolnomočimo za spoprijemanje s stresom preko različnih tehnik
sproščanja. Nadzor lastnih čustev udeležencem omogoča jasnejšo komunikacijo.
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NAČRTI
AKTIVNOSTI

POVRATNA INFORMACIJA
CILJI

Udeleženke so seznanjene z načini podajanja konstruktivne
povratne informacije.
Udeleženke so seznanjene z načeli dobre povratne
informacije.
Udeleženke so seznanjene s sendvič tehniko podajanja
povratne informacije.
Udeleženke so seznanjene z drugimi tehnikami
konstruktivne komunikacije.

TRAJANJE

60 min

MATERIALI

svinčniki, plakat, flomastri, Priloga 7, zapis simulacij situacij
za podajanje povratne informacije;

POTEK
AKTIVNOSTI
Najprej udeleženckam pojasnimo, da bodo tekom Kariernega zaganjalnika
delale veliko aktivnosti skupaj, kar pomeni, da se bodo učile tudi ena od druge,
za kar je pomembno, da so pri podajanju povratne informacije konstruktivne.
1) Predamo načela dobre povratne informacije
Načela (Priloga 7), napisana na listke, skrijemo po prostoru, ko jih najdemo, jih
pregledamo in predebatiramo. Ob debati zastavljamo vprašanja:
- Ali se z zapisanim strinjaš?
- Lahko podaš kakšen primer, v katerem je bilo načelo upoštevano?
2) Predstavitev sendvič tehnike za podajanje povratne informacije:
Teorijo predstavimo s pomočjo grafičnega prikaza.
Dajanje povratne informacije za odpravljanje problematičnega vedenja po tej
tehniki se najprej začne s pozitivnim komplimentom za dobro delo, sledi
negativna informacija, na koncu pa spet pozitivna. Namen tehnike je
izboljšanje nesprejemljivega vedenja.
Kritika sendvič tehnike:
- Prikrije se glavni pomen povratne informacije.
- Prejemnica začne pričakovati kritiko po vsaki pozitivni informaciji.
- Neresnične pozitivne informacije, ki pripeljejo do netočnega
samoocenjevanja.
- Nepristnost izjav, zapakiranih v sendvič tehniko.
3) Predstavitev jaz-stavkov
So izraz našega mnenja, občutij, idej, izkušenj in subjektivnega doživljanja v
prvi osebi ednine. Z uporabo jaz-stavkov sogovorniku sporočamo, da se
zavedamo lastnega subjektivnega zavedanja situacije in dopuščamo, da imajo
drugi drugačno doživljanje iste situacije. Jaz-stavek je sestavljen iz
poimenovanja nesprejemljivega vedenja, konkretnega opisa posledic in
čustvenega stanja sporočevalke ob posledicah.
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4) Predstavitev tehnik aktivnega poslušanja
Ker je pomembno, da smo pripravljeni kritiko tudi sprejeti in jo poslušati
predstavimo udeleženkam tudi tehnike aktivnega poslušanja.
- Zrcaljenje
Kadar zrcalimo, usmerimo pozornost na sogovornico. Pozorni smo na bistvene
dele sporočila, izjave, ki se nam zdijo pomembne.
- Parafraziranje
S parafraziranjem preverjamo, ali smo pravilno razumeli povedano, ter
preverjamo, zakaj je to povedala.
- Povzemanja
S povzemanjem povežemo na prvi pogled nepovezane dele pogovora. Hkrati
tudi preverimo razumevanje že povedanega.
5) Igra vlog
Udeleženke naj se razdelijo v pare, nato naj izžrebajo situacije, v katerih bodo
podajali povratno informacijo. Vsak v paru naj enkrat prejme in enkrat poda
povratno informacijo.
6) Refleksija igre vlog
- Kako vam je bilo podati in sprejeti povratno informacijo v obliki sendviča? Kaj
vam je delalo največ težav?
- Kako ste se počutile ob sprejemanju kritike, kako ob podajanju kritike?

TRŽNICA ZVSO
CILJI

Z aktivnostjo želimo identificirati močne in šibke točke
posameznika ter skupine – skupna močna področja kot uvid
za nastavek nadaljnjega (vsebinskega) dela. Obenem bo
aktivnost vstop na področje potreb posameznika in na to, kaj
mu (obstoječa) skupina lahko nudi.

TRAJANJE

65 min

MATERIALI

flomastri, lepilni trak, kartoni A4 (lepenka, valoviti karton),
volna/vrvice, svinčniki/kemiki;

POTEK
AKTIVNOSTI

1) Uvod (5 min)
Udeležence vprašamo, kaj si predstavljajo pod tržnico ZVSO, kaj dojemajo kot
Z, V, S, O.
Z – znanje;
V – veščine;
S – spretnosti;
O – odnosi do drugih/sebe/situacije/ciljev/...
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2) Razlaga pojmov
Znanje predstavlja področje védenja (podatki, dejstva, modeli, teorije podlage
...). Znanje se večinoma pojavlja kot podlaga za razvoj spretnosti in odnosa.
Znanje pridobivamo pretežno preko predavanj (izobraževanj) in samostojnega
študija virov in literature (gradiva, internet).
Spretnosti/veščine (znati, moči) predstavljajo področje znati, moči narediti.
Posamezne spretnosti je možno razvijati na izobraževalnih dogodkih
(simulacije, igre vlog, aktivno eksperimentiranje), skozi opazovanje
(spremljanje) na delu, mentorstvo, ko-fasilitacijo in druge načine, pri katerih so
spretnosti »v akciji«.
3) Priprava na tržnico (15 min)
Pripravite material, iz katerega bodo udeleženci izdelali kartonske tablice.
Iz materialov si najprej izdelajte svojo kartonsko tablico. Nanjo berljivo zapišite,
kaj od ZVSO lahko ponudite – razmišljajte široko, od vsakodnevne rutine do
»eksotike«, s katero se ukvarjate v življenju. Na zadnjo stran si zapišite od 3 do 5
ZVSO, ki jih iščete, ali bi vas zanimale (bi jih radi usvojili, se naučili, se
pozanimali, poglabljali znanje, se informirali …).
4) Izvedba tržnice (35 min)
Sprehodite se po prostoru. Preletite, preberite, kaj je na tržnici. Ponudite
»blagovno menjavo« svojih ZVSO za tisto, ki vam je zanimiva, zapišite si, kje se
nahajajo zanimivosti ipd. Lahko si tudi pokomentirate med seboj, izpostavite,
kar vam je zanimivo, povprašate, kaj se skriva za posameznikovo ubeseditvijo
ZVSO …
5) Refleksija tržnice (15 min)
Udeleženci medsebojno podelijo, sedeč v krogu.
- Kaj jim je bilo zanimivo pri ZVSO?
- Katere ZVSO so pogoste, katere redke?

PROCES ODLOČANJA V POVEZAVI S KARIERNO ORIENTACIJO – DOTS
CILJI

Udeleženke razumejo, kako poteka proces odločanja v
karierni orientaciji. Uvidijo, ozavestijo in razumejo, kaj vse
morajo raziskati, da bo njihova odločitev odgovorna in
realna.

TRAJANJE

30 min

MATERIALI

na listu zapisano, kaj vse mora oseba x spoznati, preučiti,
raziskati, da si bo našla delo, ki bo odgovarjalo na njene
potrebe; plakat, flumastri, post-it listki, pisala;
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POTEK
AKTIVNOSTI
Pred nami je proces, v katerem bomo določili in spoznali, kaj vpliva na našo
karierno odločanje.
1) Zgodba
Prebrala vam bom zgodbo o osebi x, na podlagi katere bomo kasneje skupaj
razmišljali o procesu kariernega odločanja.
Pred osebo x so poletne počitnice. S prijateljicami se dogovarja, da bi avgusta
skupaj odšle na morje. Oseba x se zaveda, do bo morala delati in zaslužiti denar
za počitnice. Vendar ne želi delati nečesa, kar je ne veseli, hkrati sama niti ne
ve, kaj jo veseli. Želi si delati nekje in nekaj, kar ji bo na nadaljnji karierni poti
pomagalo.
2) Razmislek o zgodbi
Razmislite, kaj vse mora oseba x spoznati, preučiti, raziskati, da si bo našla delo,
ki bo odgovarjalo na njene potrebe.
3) Zapis na post-it
V prvi fazi zapišite na post-it listke, kaj vse mora oseba x spoznati, preučiti,
raziskati, da si bo našla delo, ki bo odgovarjalo na njene potrebe. Vsako
področje zapišite na svoj post-it listek.
Preberite, kaj ste zapisale, in prinesite listke sem.
Listke lepimo na bel plakat, če so si listki med seboj podobni (glede na spodnja
področja), jih umeščamo skupaj. Obkrožimo listke in jim dodamo
nadpomenko – poznavanje sebe, poznavanje okolja, odločanje in prenos v
prakso. Če za katero od teh kategorij še ni post-it listkov, preverimo: “Se vam zdi
pomembno, da oseba x tudi …”
Torej vidimo, da je v procesu kariernega odločanja pomembno, da poznamo
sebe, da poznamo okolje, da vemo, kako se odločamo, in smo se zmožni
“pravilno” odločati ter da znamo to prenesti v prakso.
4) Grupiranje
Sedaj bomo na kratko pogledali, kaj je v posameznem sklopu pomembno – to
dopisujemo zraven nadpomenk:
- Poznavanje sebe – razumevanje lastnih virov, znanj, spretnosti, vrlin, potreb,
želja, interesov, vrednot …;
- Poznavanje okolja – poznavanje zaposlitvenih trendov, potreb, deficitnih
poklicev, priložnosti, možnosti usposabljanj, izobraževanj;
- Odločanje – poznavanje lastnega procesa odločanja, dostopanje do dovolj in
relevantnih informacij, načrtovanje in sprejemanje odločitev glede kariere …;
- Prenos v prakso – iskanje zaposlitve, prijava na delovno mesto, razgovori,
mreženje …
Torej če pogledamo, kaj vse je pomembno pri kariernem odločanju, vidimo, da
bo oseba x morala ...
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Skriti kurikulum – skupino in posameznice opozarjamo, naj ozavestijo, kako se
odločajo (na kakšen način). Vprašamo jih za ime osebe X, naj ga izberejo skupaj
in opazujemo, kako bodo prišli do dogovora, tako da sodelujejo vsi …
Teorija v ozadju (DOTS):
Ko posameznik sprejema karierne odločitve, mora a) poznati sebe, b) poznati
okolje, c) odločati in d) prenesti vse to v prakso, narediti karierne korake.

KOMUNIKACIJA Z DELODAJALCEM
CILJI

Udeleženci ozavestijo način verbalne in neverbalne
komunikacije posameznega udeleženca.
Vaja iz improviziranja – kako se v življenjskih situacijah znajti.
Krepitev samozavestnega nastopa pred avtoritetami oz.
posameznikom relevantnimi akterji.
Igra vlog za razumevanje pozicije zaposlovalca oziroma
delodajalca.

TRAJANJE

45 min

MATERIALI

stoli, mize, čudni predmeti (prazna rolica papirja, zmečkan
papir …);

POTEK
AKTIVNOSTI

1) Predstavitev čudnih izdelkov (15 min)
(npr. svinčnik, prazna rolica papirja, kos vate, uporabljena vatirana palčka)
Naloga vsakega udeleženca je predstavitev predmeta. Predmete jim lahko
določimo ali jih naključno izberejo z žrebom. Opazujemo, kako reagirajo, ko
dobijo nalogo? Povežemo situacijo z neprijetnimi/nepričakovanimi vprašanji, ki
jih sprašujejo delodajalci.
2) Igra vlog – simulacija razgovorov (30 min)
Razgovor z delodajalci, ki postavljajo težka vprašanja. Aktivnost poteka v parih,
kjer ima nekdo vlogo kadrovnika, drugi je prišel na razgovor za zaposlitev.
Udeleženci imajo 5 minut za pripravo, nato sledi razgovor. Aktivnost izvajajo v
parih. Vloge krožijo, tako da je vsak udeleženec tako v vlogi kandidata za
delovno mesto kot kadrovnika. Predlagamo, da pari niso stalni, temveč se po
prvi igri vlog zamenjajo.
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OBVLADOVANJE STRESA
CILJI

Udeleženke spoznati z različnimi tehnikami sproščanja.

TRAJANJE

60 min

MATERIALI

prazni listi, pisala, nabor različnih tehnik sproščanja;

POTEK
AKTIVNOSTI
Stresne situacije
1) Vsaka udeleženka ima nalogo, da na list zapiše, kako se počuti v situacijah, ki
pri njej sprožijo doživljanje stresa. Katere situacije so to? Kaj ob tem razmišlja?
Kaj ob tem občuti? Kaj se dogaja na ravni telesa? Kako običajno reagira?
Kakšne tehnike obvladovanja stresa uporablja? (10 min)
2) Nato si zapisano podelimo in naredimo pregled tehnik, ki jih že uporabljajo.
Vsaka predstavi svojo tehniko sproščanja. (20 min)
3) Naredimo kupček gradiv z različnimi tehnikami sproščanja, udeleženke naj
ga pregledajo in si izberejo vsaka eno tehniko, ki ju najbolj odgovarja. Ko ima
vsaka svojo tehniko, naj jo predstavi skupini. (30min)

VAJA JAVNEGA NASTOPA
CILJI

Udeleženci krepijo veščine javnega nastopa ter suverenosti.

TRAJANJE

60 min

MATERIALI

plakat, flomastri, post-it listki, A4 listi, računalnik;

POTEK
AKTIVNOSTI
1) Uvod – strah pred nastopanjem (20 min)
Na plakat bomo zapisali vse strahove in misli, ki se pojavljajo v povezavi z
javnim nastopanje.
10 najbolj pogostih strahov (povzeto po Mark Tyrell):
- Ne moreš govoriti – odpreti ust;
- Pozabiš, kaj si govoril – um je prazen;
- Imaš težaka v občinstvu;
- Imaš nekoga v občinstvu, ki ve več od tebe;
- Ljudje opazijo, da si nervozen;
- Da moraš zapustiti oder;
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- Prezentacija je tako slaba, da te prijatelji ne cenijo več;
- Ne moreš odgovoriti na vražje vprašanje;
- Občinstvo odhaja;
- Da umreš na odru – ta je izmišljen, da jih je 10.
Kaj se zgodi, ko smo prestrašeni?
Nezavedni del možganov prevzame krmilo z namenom hitre reakcije kot
sistem človeške obrambe! Tako se poveča dihanje in utrip. Da bi se telo
ohladilo, se znojimo, hkrati pa dobimo občutek, da ne moremo misliti. Nič
čudnega. Strah je povezan z akcijo in ne z razmišljanjem. Včasih so ljudje bežali
pred levi in človeštvo ne bi preživelo, če bi takrat preveč razmišljali. Pri javnem
nastopanju pa ne smemo imeti pretiranih reakcij. Rabimo razmišljanje, ne pa
potenje. Edina varianta v boju proti lastnemu strahu je mentalni trening in
inštalacija novega programa.
2) Predpriprava na nastop
Predpriprava je pomembna, zato rabimo sistem, da naredimo to tako, kot je
prav:
- Kdo me bo poslušal?
- Kaj bo tema tega nastopa/predstavitve?
- Kje bo predstavitev?
- Kdaj bo predstavitev?
- Koliko časa imam?
- Koliko ljudi me bo poslušalo?
- Sem navdušen nad tem kar bom govoril (če ne, je bolje, da se motiviraš že
sedaj)?
Glas:
- Če povečaš glasnost govorjenja, to poveča napetost v občinstvu in
sproščenost pri tebi;
- Projiciranje emocij v posameznih besedah;
Pozitivna mentalna priprava:
- Zapri oči in se osredotoči na svoje roke, dihanje. Predstavljaj si, kako se
sproščaš globlje in globlje. Ko se sproščenost razširja po celem telesu, naj gredo
tvoje misli na dogodek, ko si bil res sproščen – morda pri poslušanju mirne
glasbe, morda s prijatelji na morju. Začuti to kot realnost, kot da se to dogaja
zdaj. Opazi barve, zvoke ali notranji dialog, ki ti opisuje, kaj se dogaja, začuti
stanje popolne umirjenosti in sproščenosti dihanja in ritma srca. Dihaj globoko.
- Sedaj si zamisli, da vidiš sebe, kako s tem občutkom govoriš pred množico.
Ampak tokrat si popolnoma miren in zbran, nasmejan in vidiš, kako pozitivno
se množica odziva na tvojo vsebino, ki si jo pripravil in jo med vrsticami tudi
improviziraš.
- Sedaj občuti, kot da tej množici govoriš sam. Še vedno si miren in sproščen in
zabaven in dobre volje, saj vse poteka odlično in sproščeno. Bolje ne bi moglo
biti. Tako uživaš pri tem, ko imaš priložnost govoriti. Sedaj stisni palec in
prstanec ter zasidraj to mirno stanje. Dvakrat ali trikrat ponovi celotni nastop in
občuti stisk, ki pomeni sidranje te mirnosti in sproščenosti v tvojo zavest. Na
koncu se pohvali, ker si veliko boljši govorec, kot si kdajkoli bil.
- Na nastopu preprosto sproži sidro s tem, da stisneš palec in prstanec.
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Najbolj pomembno je, da v trenutku, ko kakorkoli začutimo negativno
razburjenje, takoj prenehamo z razmišljanjem o predstavitvi in se vrnemo na
prvi korak. Ne smemo dovoliti tremi, da se poveže z našo predstavitvijo.
3) Struktura predstavitve
- Trnek. Potrebuješ nekaj, kar bo dobilo pozornost publike.
- Dramatična izjava. Hvala za priložnost, da se vam lahko predstavim, kar bom
povedal, bo imelo direkten vpliv na vse v tej sobi. Občinstvo mora nehati misliti
na to, kar je mislilo, in mora začeti misliti nate.
- Vic. Če si navajen pripovedovanja vicev je dobra uvertura situacijski humor,
povezan s temo.
- Glavno vprašanje. Vse kar moraš narediti, je vprašati občinstvo vprašanje, ki je
povezano s tvojo temo.
- Vizualni trnek. Uporabi zanimivo grafiko ali sliko.
- Vsebina. Stavki morajo teči tekoče in logično – poudarek na začetku.
- Stavek ali dva na glavno temo prezentacije (splošno).
- Kateri so deli problema, o katerem govoriš.
- Katere so glavne rešitve.
- Zaključek. Povej občinstvu, kaj želiš, da naredijo z informacijami, ki si jim jih
dal.
4) Javni nastop (40 min)
Vsak udeleženec naj pripravi 5-minutno predstavitev. Pri tem ni nobene
omejitve glede teme oziroma vsebine.
Pomembno je, da si izberete nekaj, o čemer boste z navdušenjem govorili.
Kako boste predstavitev izvedli, je povsem vaša stvar, na voljo imate računalnik
in vse, kar se nahaja v prostoru, lahko uporabite. Pomagajte si z vsem, o čemer
smo danes govorili. Za pripravo si vzemite dovolj časa. Predstavitev bomo
štopali (da vidimo, koliko ima vsakdo občutka za čas).
Po vsaki predstavitvi je čas za podajanje povratne informacije, ne podajamo je
zgolj mi, temveč tudi skupina.
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NAKUPOVANJE VREDNOT
CILJI

Udeleženke detektirajo vrednostna področja, prioritete v
življenju z namenom usklajevanja posamezničinega
vrednostnega sistema in interesnega področja zaposlitve.

TRAJANJE

90 min

MATERIALI

gradivo Nakupovanje vrednot

POTEK
AKTIVNOSTI
1) Detekcija vrednot
Pred sabo imaš seznam trditev, natančno si preglej ponudbo. Na voljo imaš
100.000 EUR, da s to vsoto kupiš od 4 do največ 8 »stvari«. Stvari opisujejo
zgornje trditve, izbereš si torej od 4 do 8 stvari ter jim določiš ceno v skupni
vrednosti 100.000 EUR. Za vsako stvar mora biti znesek različen. Dobro
premisli, kako boš razporedila svoj denar.
Po izpolnjevanju vprašalnika nagovorimo posameznice ali skupino:
- Si naredila?
- Kako ti je šlo?
- Kako je potekal proces, so se pojavile kakšne nejasnosti?
- Kaj potrebuješ, da bi šlo drugače?
- Kako si se tega lotila?
- Kako si določila vrednost vrednot?
2) Razvrščanje vrednot
Druga stran lista je ključ za razvrščanje vrednot po pomembnosti glede na
zneske. Glede na število stvari, ki si jim namenila denar, v drugi razpredelnici
sešteješ pare. Glede na znesek pri posamezni vrednoti se ti izriše njihova
pomembnost, razvrstitev vrednot po prioritetah.
Po izpolnjevanju nagovoriš skupino:
Ali se to sklada z vašo informacijo/doživljanjem svojih vrednot, sebe?
Je katera presenečena nad končnim rezultatom?
Ste se zavedale, katere so vaše vrednote in kako so rangirane, že pred to nalogo,
ali je bila to nova informacija za vas?
3) Vrednote in karierna pot
Vrednote opisujejo in pomenijo razumevanje tistega, kar nam je v življenju
pomembno. So ideali, ki dajejo pomen in doprinos našemu življenju.
Pomembne so za razumevanje motivacije. Poznavanje vrednot omogoči
razumevanje lastne realnosti.
Povežemo s kariero in izbiro službe, ki je v skladu s posameznikovimi
vrednotami.
Vrednote so prvi korak iskanja za posameznico ustreznega področja dela in
delovnega mesta. Vrednote namreč določajo in vplivajo na naše odločitve, na
stvari, ki jih (ne) počnemo, in na ta način usmerjajo naše življenje. Pomembno
je, da se področje dela in delovnega mesta čim bolj sklada z našimi
vrednotami.
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RAZGOVOR ZA ZAPOSLITEV
CILJI

Udeleženci reflektirajo razgovor z zaposlovalci.
Udeleženci identificirajo svoje strahove, ozavestijo proces
priprave na razgovor in vadijo svojo predstavitev. Oblikujejo
odgovore na pogosta vprašanja delodajalcev.

TRAJANJE

60 min

MATERIALI

plakat za zapisovanje, listi;

POTEK
AKTIVNOSTI
1) Uvod – asociacije
Naloga udeležencev je, da povedo prvo asociacijo, ki jo imajo ob besedni zvezi
razgovor za delovno mesto.
Sledi diskusija, v kateri predebatiramo dosedanje izkušnje z razgovori. Kaj so
razmišljali pred in med razgovorom? Kako se pripravijo na razgovor? Kako se
razlikujejo razgovori, po katerih imajo dober občutek, od tistih, po katerih
imajo slab občutek.
2) Igra vlog
V trojicah udeleženci simulirajo razgovor za delovno mesto. En odigra vlogo
delodajalca, drugi kandidata, tretji je objektivni opazovalec. Razgovor zaigrajo
trikrat, pri tem vloge krožijo, tako da se vsak preizkusi v vsaki. Običajno trajajo
zaigrani razgovori okoli 10 minut. Po vsaki igri si udeleženci podajo povratne
informacije.
Ob koncu aktivnosti reflektiramo, kako so se udeleženci počutili v različnih
vlogah. Kaj jim je bil največji izziv.
Za pomoč tistim, ki igrajo vlogo delodajalcev, lahko pripravimo splošna
vprašanja, ki so značilna za razgovor za delovno mesto.

ZEMLJEVID VIROV*
CILJI

Udeleženke pridobijo ali zvišajo razvitost kompetenc za
načrtovanje kariere.
Udeleženke pridobijo ali zvišajo razvitost kompetenc za
vodenje lastne kariere.
Udeleženke definirajo stopnjo razvitosti mreženja in razvojni
potencial.
Udeleženke pridobijo ali zvišajo razvitost kompetenc za
upravljanje s kariero.
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TRAJANJE

45 min

MATERIALI

listi papirja, pisala;

POTEK
AKTIVNOSTI
1) Narišejo zemljevid svojih virov
Na list nariši sebe in svoje vire ter odnose med njimi in teboj in med njimi
samimi.
Kaj je (lahko) vir? Vse in vsakdo, kar ti nudi oporo, vse, s čimer si lahko pomagaš,
kar imaš na voljo, kar znaš, kar obvladaš, kar si se (na)učila, kar si znanja,
kompetenc in veščin osvojila formalno, neformalno, priložnostno, kar
(materialno) uporabljaš pri del(ovanj)u v dnevu …
2) Razmislek
Verzija 1 (pisno)
Verzija 2 (ustno v parih)
Verzija 3 (ustno, moderirano)
- Ti je bila naloga lahka/težka?
- Kje si se srečala z največ izzivi?
- Koliko virov imaš?
- Katerih virov se največkrat poslužuješ?
- Za kaj jih uporabljaš/namenjaš?
- Katere vire imaš, pa rada pozabiš na to?
- Kateri tvoji viri so najmanj uporabljeni? Zakaj je temu tako?
- Na kakšen način/kakšne načine lahko učinkovitejše/koristnejše
izrabiš/nameniš svoje vire?

----------------------* Vir: Maja Dražić
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V uvodu bomo predstavili, zakaj je področje aktivnega državljanstva relevantno
za delo z mladimi, mladinsko delo. Zakon o javnem interesu v mladinskem
sektorja (2010, čl. 4), pristojni zakon na področju mladinskega dela, določa, da se
eno izmed področij mladinskega sektorja nanaša na "sodelovanje mladih pri
upravljanju javnih zadev v družbi". Če aktivno državljanstvo razumemo kot
"vsesplošno aktivnost državljank in državljanov na različnih področjih, pri čemer
je njihovo delovanje usmerjeno v splošno družbeno korist in ne zgolj v
uresničevanje osebnih interesov" (Aktivno državljanstvo, 2017), lahko trdimo, da
je aktivno državljanstvo eno izmed področij delovanja mladinskega sektorja.
Marš na(d) trg dela AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO razume kot konvencionalno in
tudi kot nekonvencionalno udejstvovanje posameznika z namenom delovanja
v splošno družbeno korist. Pri čemer se zavedamo, da aktivni državljani
temeljijo na "medsebojnem spoštovanju, nenasilju, zagotavljanju človekovih
pravic in upoštevanju demokratičnih vrednot" (Cink, Kofol, Pušnik, b. d., str. 4).

AKTIVNO
DRŽAVLJANSTVO

Konvencionalno participacijo razumemo kot "aktivnosti, ki so v neposrednem
odnosu do formalnih institucij vladanja, političnih akterjev, poklicnih strank in
politikov […], katerih namen je vplivati na javne odločitve" (prav tam, str. 10).
Primeri: glasovanje na volitvah, referendumih, kandidiranje za politične funkcije,
delovanje v stranki idr.
Nekonvencionalno participacijo razumemo kot način udejstvovanja, ki poleg
delovanja v splošno družbeno korist opozarja na pomanjkljivosti v družbenih
sistemih in konvencionalnih pristopih politične participacije. To lahko razberemo
tudi iz same definicije nekonvencionalne politične participacije, ki predstavlja
neinstitucionalizirano obliko udejstvovanja, izražanje nestrinjanja s političnimi
institucijami, opozarjanje na nezmožnosti, nedostopnost, neučinkovitost
konvencionalne politične participacije (prav tam). Primer: pisma odločevalcem,
peticije, demonstracije ...
V aktivnostih, vezanih na aktivno državljanstvo, se osredotočamo na področja,
relevantna za vstop na trg dela in delovanje na trgu dela. Aktivno državljanstvo s
tem mladi uporabijo kot orodje za krepitev suverenosti na trgu dela in za
soodločanje pri kariernih procesih. Vsebinski sklop »aktivnega državljanstva« bo
udeležence seznanil s pravicami in dolžnostmi na področju delovne zakonodaje
za zvišanje aktivnosti pri oblikovanju lastne karierne poti. Spoznali bodo orodja
za aktivno participacijo v družbi in za soodločanje o zaposlovanju mladih. Na
podlagi predstavljenih orodij bodo udeleženci oblikovali akcijo za družbeni
doprinos (podpis peticije, organizacija okrogle mize, izdelava videa, izdelava
brošure ali druge tiskovine, objava komentarja na spletnem omrežju). Aktivnosti
sklopov se med seboj prepletajo in dopolnjujejo, s čimer bodo udeleženci
ozavestili pomen različnih vsebin in nivojev delovanja (mikro, mezo in makro) za
uspešen vstop na trg dela. Vse teme in aktivnosti so aplicirane na temo
zaposlovanja in temeljijo na osebnih interesih, saj s tem zagotovimo naslavljanje
individualnih potreb posameznika.
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NAČRTI
AKTIVNOSTI

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO – UVOD IN IDEJE
CILJI

Udeleženke ozavestijo, kaj je aktivno državljanstvo.
Udeleženke ozavestijo, s katerimi orodji lahko uresničujemo
aktivno državljanstvo.
Udeleženke ozavestijo, kaj je namen aktivnega državljanstva.
Udeleženke razločijo med kritiko in rešitvijo znotraj
aktivnega držav-ljanstva.
Udeleženke definirajo, katere teme so zanje relevantne.
Skupina oblikuje tematske sklope aktivnega državljanstva.

TRAJANJE

60 min

MATERIALI

plakat Aktivno državljanstvo – primeri in orodja, plakat s
kontinuumom, kritika rešitev, listki za področja, ki so
pomembna za izvedbo akcije kasneje;

POTEK
AKTIVNOSTI

1) Uvodni premislek
- Kaj je aktivno državljanstvo?
- Kakšne primere aktivnega državljanstva poznate?
- Zakaj je aktivno državljanstvo (tebi) pomembno?
- Na kakšen način lahko uresničujemo/udejanjamo aktivno državljan-stvo?
- Kaj počne aktivna državljanka?
2) Kritika ali rešitev
Kot vidimo, so nekateri primeri, ki ste jih navedli, bolj usmerjeni v rešitev, drugi
bolj v kritiko stanja.
- Katere primere bi dali pod kritiko, katere pod rešitev?
- Katere so prednosti/slabosti kritike/rešitve?
3) Soizvajalka razdeli 4 listke vsaki udeleženki.
Glede na zgornje vrednotenje oceni, katera tema je tebi pomembna, da jo boš
naslovila za [vstavi vrednoto, pomembnost]? Zabeleži do 4, vsako na svoj listek.
4) Grupiranje v sklope
Postavite svoje listke na mizo. V tišini brez glasnega pogovora, verbalizacije si
jih preberite. Nato jih grupirajte v s sklope ali sorodna tematska področja
(podobnost, povezljivost, sorodnost).
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KOZA DAJONA
CILJI

Udeleženci predelajo zakone na zanimiv način (ni potrebno,
da vsi vse preberejo, vsi pa slišijo in se seznanijo z zakoni).

TRAJANJE

90 min

MATERIALI

kartice, gradivo, listi, pisala, Priloga 8;

POTEK
AKTIVNOSTI
1) Teme delovno pravne zakonodaje (45 min)
Udeleženci dobijo kartice z različnimi temami s področja delovno pravne zakonodaje (Priloga 8). Poleg teme dobijo gradivo, ki ga predelajo. Na list si
zapišejo ključne, pomembne, zanimive podatke, bistvo.
Namen aktivnosti je, da na bolj zanimiv način predelamo zakonodajo. Ni
namen, da se jo učite na pamet, temveč da izluščite bistvo in poenostavite
tekst.
Pripravljene so kartice s temami iz delovno pravne zakonodaje. Nekatere so
bolj, druge manj obsežne. Izberete si eno.
2) Predstavitev vsebine (45 min)
Udeleženci vsebino predstavijo ostalim.

KOZA DAJONA II
CILJI

Udeleženke imajo vpogled v zakonodajo, ki so jo
obravnavale. Udeleženke ponovijo pomembne člene.

TRAJANJE

120 min

MATERIALI

flomastri, plakati, risalni listi, škarje, lepila, plastelin, revije,
glasba za ozadje;

POTEK
AKTIVNOSTI

1) Ponovitev in izbor pomembnih tem
Na srečanjih smo se ukvarjali z zakonodajo. Vaša naloga je, da naslednjim
udeleženkam predate sporočilo, informacije, za katere menite, da so
pomembne, da jih vedo.
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2) Vsebina sporočila
Še enkrat preglejte, s čim smo se ukvarjali, označite si, kar se vam zdi
pomembno, da bi jim sporočili.
3) Oblika sporočila
Dogovorite se za obliko (plakat, PP, sporočilo v kuverti, steklenici, video). Lahko
ste kreativne. Izdelajte sporočilo.
Izdelek objavite v novičniku organizacije, na FB ali v lokalnih novicah.

UKREPI JAMSTVA ZA MLADE
CILJI

Namen je, da se udeleženci spoznajo z ukrepi Jamstva za
mlade in osvojijo njihovo aplikativno rabo.
Udeleženci po koncu aktivnosti razumejo namen ukrepov
Jamstva za mlade.Udeleženci na koncu aktivnosti znajo
našteti 3 poljubne ukrepe Jamstva za mlade.
Udeleženci so zmožni pravilne ukrepe umestiti v pravilne
življenjske situacije.

TRAJANJE

120 min

MATERIALI

plastificirani ukrepi jamstva za mlade, ki se nahajajo na
http://www.junakizaposlovanja.si/jzm-ukrepi/ (natisnite jih
tik pred izvedbo, da bodo aktualni), natisnjeni napisi oseb,
lepilni trak, post-it listki, flomastri, zvočniki in ambientalna
glasba, opis oseb (Priloga 9);

POTEK
AKTIVNOSTI

1) Umeščanje ukrepov jamstva za mlade, obrazložitev konteksta (30 min)
Aktivna politika zaposlovanja zajema številne ukrepe, ki so usmerjeni na
zmanjševanje brezposelnosti in povečanje zaposlenosti. Glavni cilj je torej do
leta 2020 doseči visoko in stabilno stopnjo zaposlenosti. Z aktivno politiko
zaposlovanja si namreč vlada prizadeva k aktivnosti spod-buditi neaktivne
osebe in tiste, katerih zaposlitev je ogrožena. Zavod za zaposlovanje je osrednji
akter izvajanja aktivnosti ukrepov v Slove-niji, znotraj katere najdemo tudi
ukrepe Jamstva za mlade, za kar so uspo-sobili kar 250 svetovalcev za mlade.
Aktivna politika zaposlovanja je pomembno področje ustvarjanja socialne
politike, pa ne samo v Sloveniji, temveč tudi drugod po Evropi. Aktivne politike
trga dela so se pomembneje razvile v zadnjih dveh desetletjih, a se po državah
precej razlikujejo, saj jih vsaka država v določeni meri prilagaja razmeram, v
katerih deluje.
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Države, ki se soočajo z masovno brezposelnostjo, se zgedujejo po ustaljenih
praksah v drugih državah.
V nadaljevanju bomo pogledali ukrepe aktivne politike zaposlovanja, bolj
podrobno ukrepe Jamstva za mlade, ki so v nekaterih primerih relevantni tudi
za vas. Pred tem pa poglejmo vaše videnje ukrepov, morebitne izkušnje, ki jih
že imate.
Po uvodu v temo se odpre krajša diskusija o aktivni politiki zaposlovanja in
ukrepih Jamstva za mlade. Pri tem si pomagamo z vprašanji, napisanimi na
plakat. Povzetke odgovorov in ključne besede zapisujemo na plakat.
2) Vprašanja za diskusijo na plakatu
- Zakaj so uvedli ukrepe Jamstva za mlade, ki spadajo pod aktivno politiko zaposlovanja?
- Kaj je pripeljalo do teh ukrepov?
- Kaj menite, da se je spremenilo na trgu dela, v družbi na splošno, da so uvedli
tovrstne ukrepe?
- Kako vedno bolj izobražen kader vpliva na trg dela?
- Kako je gospodarska kriza vplivala na zaposlovanje mladih?
- Kako je tehnološki napredek vplival na "pravila" v zaposlovanju?
- Kaj vse je še vplivalo na zaposlovanje?
Po uvodu sledi spoznavanje konkretnih ukrepov in prenos v prakso. Po prostoru
nalepimo plastificirane ukrepe Jamstva za mlade.
3) Prenos v prakso (10 + 20 min)
Po prostoru so razvrščeni plastificirani ukrepi Jamstva za mlade (pokažemo na
vse liste po prostoru). Vaša naloga je, da preberete posamezne ukrepe, za to si
vzemite 10 minut časa. Ko ste pre-brali, se usedite nazaj v krog.
Medtem ko udeleženci prebirajo ukrepe, predvajamo ambientalno glasbo.
Vmes pa v sredino kroga razprostremo opise oseb, post-it listke in flomastre.
4) Delo na primerih (Priloga 9) (20 min)
Sedaj ste spoznali, kaj spada med ukrepe Jamstva za mlade. Pred vami so opisi
oseb, ki so v različnih življenjskih situacijah. Najprej spoznajte njihove situacije,
tako da preberete njihove opise. Nato prilepite njihova imena na ukrepe
Jamstva za mlade, ki so za njih relevantni. To storite tako, da vzamete post-it
listek in nanj napišete ime osebe. Za to imate 20 minut časa.
Udeleženci preberejo opis osebe, premislijo, h kateremu ukrepu sodijo, in ko so
odločeni, ta opis osebe nalepijo na tisti ukrep, ki se jim zdi primeren za to
osebo. Med nalogo predvajamo ambientalno glasbo.
5) Usmišljanje (45 min)
Iz prostora zberemo plastificirane ukrepe, ki imajo sedaj umeščena tudi imena
oseb z različnimi življenjskimi situacijami, in jih damo na tablo/steno.
Udeleženci se v "polkrogu" usedejo okoli table/stene.
Sedaj bomo pogledali, kako ste umestili osebe, kaj so bili razlogi za vaše odločitve, in sicer tako da bomo vsak ukrep posamezno pogledali.

63

Pri vsakem ukrepu sta ključni vprašanji:
- Kako bi prijatelju opisali ta ukrep?
Dopolnimo njihovo razlago, če so spustili kaj ključnega.
- Kdo so osebe, za katere menite, da jim je ukrep namenjen?
Na podlagi česa ste se odločili? Če so narobe umestili, jih dopolnimo, razložimo
zakaj ja/ne.
6) Debriefing (15 minut)
- V krogu udeleženci odgovarjajo na vprašanja.
- Kako so informacije, ki sem jih pridobil, uporabne?

NAČRT AKCIJE AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA
CILJI

Udeleženke ponovijo, osvežijo proces projektnega
načrtovanja.
Udeleženke osvojijo tehnike in veščine za konkretno
načrtovanje.
Definiranje posamezničine akcije aktivnega državljanstva.

TRAJANJE

65 min

MATERIALI

plakati s tematskimi postojankami, plakat s tabelo, post-it
listki, oblaček iz modrega lista, kamor napišemo dogodek,
projekt, idejo ...

POTEK
AKTIVNOSTI

1) Tematske postojanke
Po prostoru so razporejene tematske postojanke, ki ste jih v prejšnji nalogi
oblikovale. Oglejte si jih in si izberite tisto, ki je za vas v tem trenutku
najpomembnejša in boste v njej v naslednjih nekaj dneh »zvadile svoje aktivno
državljanstvo«.
Za načrtovanje aktivnega državljanstva bomo uporabile orodje, ki nam
pomaga strukturirati naš razmislek, naše misli.
- Ali veste, kateri so koraki projektnega načrtovanja?
- Kateri so bili? [zapisovanje na post-it listke]
2) Načrt aktivnosti
Sedaj se bomo osredotočile na del načrtovanja, ki zajema načrt aktivnosti. Pri
tem je potrebno razlikovati, ali so cilji vezani na celoten proces ali zgolj na
zaključno dejanje, dogodek, akcijo, saj je od tega odvisno tudi, ali je načrt
dejavnosti vezan na celoten proces ali samo na zaključno dejanje.
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- Predlagajte namišljen dogodek, projekt, idejo, na podlagi katere bo-mo
spoznale orodje. [zapišemo v moder oblaček]
- Kateri bi bili SMART cilji, da bi to dosegli?
- Vmesni koraki?
- S katerimi aktivnostmi bomo to dosegli?
Načrtovanje dejavnosti: dejavnosti, ki jih moramo izvesti, da bodo uresničeni vsi
postavljeni cilji, da bodo hkrati zadovoljene potrebe posameznice ali okolja, ki
pomenijo spremembo trenutnega stanja (pomembno, da je postavljena jasna
časovnica oz. sosledje dejavnosti).
- Katere so konkretne dejavnosti, da bomo realizirale idejo?
- Katere cilje bomo s katero dejavnostjo dosegle? Na kakšen način bomo
dosegle zastavljene cilje?
- Katere vire potrebujemo za posamezno dejavnost (npr. material, pomoč
drugih oseb)?
Pri načrtovanju dejavnosti je pomembno preveriti usklajenost vsake
predvidene dejavnosti s postavljenimi cilji. To naredimo tako, da se vprašamo, k
izpolnitvi katerega cilja prispeva določena dejavnost in hkrati s katerimi
dejavnostmi bomo uresničile vsak cilj posebej. Če dejavnosti in cilji niso
usklajeni med seboj, je pomembno, da premislimo o smiselnosti posamezne
dejavnosti/cilja (v tej fazi lahko dodamo cilj ali dejavnost, kakšno nepotrebno
dejavnost odstranimo iz načrta ...).

NAČRT AKCIJE AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA II
CILJI

Udeleženci oblikujejo načrt za lastno akcijo aktivnega
državljanstva.

TRAJANJE

75 min

MATERIALI

List z naslovom Kje te čevelj najbolj žuli?, v podplatu čevlja
naj piše aktivno državljanstvo, problem, ki ga zaznavamo na
nivoju skupnosti, države, družbe, sistema; plakat flumastri,
možiclji iz velikih post-it listkov, rumeni listi z možiclji, listi z
oblački; plakat z napisom: namen – kakšno je stanje čez 3
leta, ciljna skupina – komu bodo aktivnosti namenjene,
vizualizacija – kaj je moja akcija, dejanje, cilji – kaj želim
doseči, dejavnosti – kaj je potrebno narediti, da bo
posamezen cilj dosežen;

POTEK
AKTIVNOSTI

1) Določanje teme
Določanje teme, ki jo želi udeleženec s svojo akcijo nasloviti.
Pred vami je naloga, da določite problem, zaradi katerega vas čevelj najbolj žuli
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na nivoju aktivnega državljanstva. Nekaj, kar bi radi na nivoju države, družbe,
sistema spremenili, nekaj, na kar bi radi opozorili. Ali bi znali podati primer?
Primer: Mladi bi morali bolje poznati lastne pravice, vezane na delovno pravno
zakonodajo.
Sedaj je vaša naloga, da zapišete tri probleme, ki so za vas najbolj aktualni,
najpomembnješi, bi jih najraje naslovili. Vsak problem zapišite na svoj list.
Izvajalci vmes preverijo pri posameznikih, ki so že dokončali nalogo, če bi lahko
še bolj definirali.
2) Predstavitve posameznih problemov
Vsak od vas bo predstavil, kaj je zapisal na listke. Če boste opazili, da imate
zapisano podobno/enako, kot nekdo, ki je že predstavil, to poudarite. Pri
zapisovanju bomo skušali ustvariti večje kategorije, teme.
Izvajalec med pripovedovanjem zapisuje ključne besede. Ko vsi predstavijo,
izvajalec okoli posamezne kategorije, teme naredi oblaček.
Sedaj je vaša naloga, da si izberete kategorijo, temo, ki jo boste v naslednjih
dveh urah naslovili. Lahko se odločite, da temo naslovite sami, lahko v paru,
lahko v skupini. Vsakdo je dobil možička, nanj napišite svoje ime in ga prilepite
zraven kategorije, teme, ki jo boste naslovili.
3) Načrt akcije
V nadaljevanju boste načrtovali akcijo, dejanje, s katerim boste naslovili izbrano
temo. Za izvedbo dejanja boste imeli na voljo 90 minut. Pri tem lahko
uporabite vse vire, ki so vam na voljo. Vendar kot smo že spoznali, je pred
izvedbo potrebno načrtovati.
4) Izpolnjevanje tabele
NAMEN
Poglejte svoj oblaček s temo, kjer imate zapisan problem/situacijo. Iz tega
določite, kakšno je idealno stanje. To zapišite na list z oblačkom.
CILJNA SKUPINA
Najprej določite, komu je akcija, dejanje namenjeno? To boste zapisali na
rumene liste.
Preden določite SMART cilje, se odločite, kaj bo vaša akcija, katero orodje boste
uporabili.
V stolpec CILJI zapišite, kaj želite spremeniti, doseči? Cilj se lahko nanaša na vas
(ustvariti 1 FB post o pravicah mladih na področju zaposlovanja) ali na ciljno
skupino (200 mladih prebere FB post o pravicah mladih).
Do sedaj ste že spoznali SMART model. Kaj pomenijo začetice SMART?
S – bodite čim bolj specifični: Kaj želite narediti? Kaj želite s tem sporočiti?
Boste napisali FB post ali boste napisali mnenje na steno brez cenzure, boste
ustvarili on-line peticijo …?
M – določite si cilj, ki ga boste lahko ocenili, ali ste ga uresničili ali ne.
A – določite si cilj, ki je dosegljiv. Pri snovanju ne pozabite, da boste imeli za
celotno realizacijo le 1 uro in 30 minut časa. Razmislite, katere vire, materiale
imate trenutno dostopne.
R – določite cilj, ki je povezlijv z namenom, ki odgovarja na izbrano situacijo,
problem.
T – upoštevajte časovno omejitev.
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Ko imate določene cilje, se osredotočite na DEJAVNOSTI. Kaj morate storiti, da
boste uresničili zastavljene cilje. Vprašajte se, kako lahko dosežem cilj?
Nato določite še potrebne materiale in čas.
Vsak udeleženec prejme tabelo, rumen list z možicljem in list z oblačkom,
poišče si prostor in načrtuje akcijo. Med tem izvajalca hodita okoli in
postavljata podvprašanja.
5) Načrtovanje dejavnosti
Dejavnosti, ki morajo biti izvedene, da bodo uresničeni vsi postavljeni cilji, bodo
hkrati zadovoljene potrebe posameznika ali okolja, ki pomenijo spremembo
trenutnega stanja (pomembno, da je postavljena jasna časovnica oz. sosledje
dejavnosti).
1. Kaj so konkretne dejavnosti, da bomo realizirali idejo? Katere cilje bomo s
posamezno dejavnostjo dosegli? Na kakšen način bomo dosegli zastavljene
cilje? Katere vire potrebujemo za posamezno dejavnost (npr. material, druge
osebe)?
2. Pri načrtovanju dejavnosti je pomembno preveriti usklajenost vsake
predvidene dejavnosti s postavljenimi cilji. To naredimo tako, da se vprašamo, h
izpolnitvi katerega cilja prispeva določena dejavnost in hkrati s katerimi
dejavnostmi bomo uresničili vsak cilj posebej. Če dejavnosti in cilji niso
usklajeni med seboj, je pomembno, da premislimo o smiselnosti posamezne
dejavnosti/cilja (v tej fazi lahko dodamo cilj ali dejavnost, kakšno nepotrebno
dejavnost odstranimo iz načrta ...).
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Vsem Zaposliščem je skupno, da izhajajo iz potreb in želja udeležencev
Kariernega zaganjalnika, znotraj katerega se le-ta tudi izvedejo. Navadno gre za
enodnevni dogodek v trajanju 6 ur (po projektni časovnici). Mišljeno je, da se vsak
posameznik lahko individualno ter celostno predstavi (sebe, svoj produkt, svojo
projektno idejo, svoja stališča, potrebe, doprinose, močne točke ipd.) zanj
relevantnim zaposlovalcem, delodajalcem ali odločevalcem. Pred Zaposliščem
(lahko) izvedemo tudi t. i. generalko Zaposlišča, na kateri udeleženci preverijo
svojo pripravljenost na Zaposlišče (bodisi vsebinsko, bodisi logistično) in dobijo
dragocene povratne informacije. Do sedaj smo jo izvajali kot igro vlog, možno jo
je izvesti tudi kot briefing in kontrolo korakov oziroma na kak drug, inovativen,
udeležencem ustreznejši način. Generalka ni obvezna, če pa je potreba
udeležencev, da pred Zaposliščem povadijo svojo predstavitev in preizkusijo
načrtovan scenarij dogodkov, predlagamo, da jo izvedete.
ZAPOSLIŠČE je inovativen pristop, ki udeležencem omogoča neposreden stik z
relevantnimi zaposlovalci in njihove povratne informacije. Ustvarja platformo
za izmenjavo stikov, informacij in kritik, ki producira prostor za refleksijo
realnih in celostnih povratnih informacij. Te omogočajo rast in razvoj
posameznika na področju zaposlovanja. Namenjen je aktivnemu pristopu v
procesu zaposlovanja in odpravlja pasivizacijo iskalcev zaposlitve, ki so v
obstoječih strukturah potisnjeni v podrejeni položaj v odnosu z zaposlovalci.
Presežna vrednost Sejma se realizira skozi oseben in svojski način predstavitve
s katerim se udeleženci – iskalci zaposlitve predstavijo relevantnim
zaposlovalcem. Iskalec zaposlitve ne odgovarja več pogojem ponudnika dela
po naprej zastavljenih formah, ki jih narekuje slednji. To obrne pozicijo moči in
pripomore k večji enakopravnosti v odnosu iskalec zaposlitve – ponudnik dela.
S tem se na mezo-družbeni ravni prestrukturira razmerje moči med iskalci
zaposlitve in zaposlovalci.

ZAPOSLIŠČE

Koraki načrtovanja Zaposlišča
Vsebinski:
- namen in cilji dogodka in »preobrat pozicije družbene moči« (udeleženci so
akterji in organizatorji zaposlišča, zaposlovalci/delodjalci/odločevalci pa le
njihovi gostje);
- idejna zasnova Zaposlišča s strani udeležencev;
- njihova detekcija zaposlovalcev/delodajalcev/odločevalcev;
- vizija Zaposlišča – posameznikova in skupna/poenotena;
- celostna predstavitev posameznika;
- konceptualizacija in celostna podoba;
- zasnova vsebin in materialov na individualni, skupni, animacijski, informativni
ravni.
Logistični:
- optimalen termin izvedbe (dan, ura …);
- prostor – dogovor in rezervacija;
- vabilo za zaposlovalce/delodajalce/odločevalce – ciljna in splošna animacija
(lokalni časopisi, radio, nevladne organizacije, višji letniki SŠ …);
- priprava prostora (mize, stoli, projektor, prti, table, kabli, elektrika – kar je
dogovorjeno z udeleženci);
- priprava materialov – individualni, skupni, animacijski, informativni;
- delitev vlog in nalog (kdo sprejema ljudi, ko vstopijo, kdo govori z njimi, kako se
jim razloži koncept Zaposlišča, kdo in na kakšen način jih informira o projektu,
kdo sprejema povratne informacije in na kakšen način …);
- razpoložljivost parkirišča.
In ker se jim ne moremo izogniti – finančni (npr. stroški kave, čaja, vode, piškotov
pri sprejemu, prostor, elektrika), ki jih je ravno tako potrebno vzeti v obzir.
Predvidena časovnica
Karierni zaganjalnik traja 124 ur. Sestavljen je iz 102 ur treningov, 6 ur Zaposlišča
in 16 ur individualne podpore. Znotraj 102 ur treningov, ki trajajo predvidoma 7–8
tednov, je potrebno opraviti tudi vsebinski del načrtovanja Zaposlišča z
udeleženci. Najbolje je pričeti s subtilno detekcijo
zaposlovalcev/delodajalcev/odločevalcev po procesu spoznavanja sebe in lastnih
interesov. Gre za osnovni nabor podjetij, kadrovnikov, samostojnih podjetnikov,
uradnih služb, ki se jih lahko animira za obisk Zaposlišča.
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Detekciji naj ob procesu treninga aktivnega državljanstva sledi vizija Zaposlišča
in osnovni dogovori (kdaj, kje) z več možnostmi (da lahko izvajalec pred
animacijo preveri razpoložljivost možnih prostorov in terminov). Temu
preverjanju naj sledi tudi predstavitev možnosti in skupna odločitev za termin in
prostor izvedbe (z udeleženci). Okviren termin Zaposlišča lahko predvidimo že
na začetku Kariernega zaganjalnika.
Ko imamo podatek, kdaj in kje bo izvedeno Zaposlišče, rezervacijo potrdimo in
pričnemo s ciljno animacijo (minimalno 2 tedna pred izvedbo, najbolje pa 3
tedne pred izvedbo), razširjeno animacijo (zaposlovalci/delodajalci s podobnimi
delovnimi mesti in zaposlitvami, kot jih je primarno detektiral udeleženec) ter
splošno animacijo za obiskovalce Zaposlišča. Pomagamo si lahko s spletnimi
orodji (prijavnica na dogodek) ali s prijavami na mail – pomembno je, da imamo
sledljivost (kdo pride in kdaj pride), kar lahko vodimo tudi v enostavni tabeli.
Temu zalednemu delu sledi oženje pozornosti na Zaposlišče z udeleženci
Kariernega zaganjalnika; jasna vizija Zaposlišča, posameznikova in
skupna/poenotena, celostna predstavitev posameznika (kaj vključuje, na kakšen
način bo izvedena ipd.), konceptualizacija in celostna podoba, zasnova vsebin in
materialov na individualni, skupni, animacijski, informativni ravni, tloris
postavitve prostora.
Dan ali dva pred Zaposliščem poskrbimo, da imamo na voljo vse potrebščine za
izvedbo (materiali, mize, stoli, projektor, prti, table, kabli, elektrika …). Pripravimo
pisna navodila za obiskovalce (kaj je namen in cilj Zaposlišča, kakšna je njihova
vloga, kako se na Zaposlišču obnašati, kaj od njih pričakujemo …). Zagotovimo
tudi dovolj kopij obrazca za povratno informacijo o Zaposlišču, lahko pa si
pomagamo tudi s spletnimi orodji.
Na dan Zaposlišča predhodno pripravimo prostor. Pri časovnici izvedbe smo
pozorni tudi na to, da imamo dovolj časa rezerviran prostor, da ga bomo lahko v
miru pospravili. Nato izvedemo Zaposlišče, po njem pa poskrbimo, da se vsi
sprostimo in se z udeleženci pogovorimo o dogajanju (vtisi o izvedenem, mnenja,
stališča, povratne informacije …). Dogovorimo se lahko tudi za evalvacijsko
srečanje po Zaposlišču (ki je vezano na treninge in na Zaposlišče).
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PROJEKTNO NAČRTOVANJE – ZAPOSLIŠČE
CILJI

Vpogled v projektno načrtovanje. Ozavestiti, kaj
potrebujemo za organizacijo dogodka. Po korakih
projektnega načrtovanja predvideti aktivnosti za načrtovanje
Zaposlišča.

TRAJANJE

60 min

MATERIALI

2x plakat, list za detekcijo zaposlovalcev;

POTEK
AKTIVNOSTI
1) Asociacije
Zberemo asociacije na besedo »projekt« in »načrtovanje«. Usmerjamo na
lastnosti enega in drugega. Ozavestimo, da je lahko projekt tudi organizacija
dogodka – podobne značilnosti, enaki koraki.
2) Grafična fasilitacija
Voden razmislek o tem, kaj udeleženci potrebujejo za Zaposlišče.
Ko pridemo do Priprave, jo razčlenimo na individualno, skupno in logistično (še
ni delitve na vsebinsko in operativno).
3) Vizija
Za to diskusijo udeleženci zapišejo vsak svojo vizijo dogodka. Na tem lahko
gradimo naprej (vizija se lahko spreminja in usklajuje tekom vstopa v
konkretno načrtovanje).

ZAPOSLIŠČE – PRIPRAVA
CILJI

Udeleženke začnejo kreirati svoje Zaposlišče.

TRAJANJE

90 min

MATERIALI

post-it listki s temami, navodila za postavitev ciljev SMART;

POTEK
AKTIVNOSTI
1) Predstavitev Zaposlišča (splošno):
Inovativen pristop projekta Marš na(d) tg dela je Zaposlišče, ki udeležencem
omogoča neposreden stik z relevantnimi zaposlovalkami in njihove povratne
informacije. Ustvarja platformo za izmenjavo stikov, informacij in kritik, ki
producira prostor za refleksijo realnih in celostnih povratnih informacij.
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Te omogočajo rast in razvoj posameznice na področju zaposlovanja. Namenjen
je aktivnemu pristopu v procesu zaposlovanja in odpravlja pasivizacijo iskalk
zaposlitve, ki so v obstoječih strukturah potisnjene v podrejeni položaj v
odnosu z zaposlovalkami. Realizira se skozi oseben in svojski način
predstavitve, s katerim se udeleženke – iskalke zaposlitve predstavijo
relevantnim zaposlovalkam. Iskalka zaposlitve ne odgovarja več pogojem
ponudnice dela po naprej zastavljenih formah, ki jih narekuje slednja. To obrne
pozicijo moči in pripomore k večji enakopravnosti v odnosu iskalka zaposlitve–
ponudnica dela. S tem se na mezo-družbeni ravni prestrukturira razmerje moči
med iskalkami zaposlitve in zaposlovalkami.*
Pridobivanje zaposlovalk za Zaposlišče:
- Elektronsko vabilo bomo posredovali preko elektronskih sporočil. Aktivnost
bomo izvedli tri tedne pred začetkom, en teden pred začetkom pa bo sledil
ponovni opomnik.
- Interaktivno predstavitev bomo izvedli na dogodkih Obrtno-podjetniške in
Gospodarske zbornice Slovenije. Aktivnost bo potekala tri tedne pred
začetkom.
- Vabili bomo preko telefonskega pogovora. Aktivnost bomo izvedli tri tedne
pred začetkom, en teden pred začetkom pa bo sledil ponovni opomnik.
2) Priprave na Zaposlišče
Teme, ki jih bomo danes odprli so:
- datum Zaposlišča;
- lokacija/prostor, kjer bo Zaposlišče potekalo;
- cilji (individualni in skupinski);
- oblikovanje individualne predstavitve (materiali);
- relavantni sogovorniki (animacija, nabor);
- udeleženci (odprto/zaprto, udeleženci predhodnih KZ-jev);
- strahovi in dileme.
Pred sabo imate na post it-listkih zapisane vse te teme. Prosim vas, da se kot
skupina posvetujete in odločite, katere so prioriteta, in jih tako tudi
prerazporedite. Kaj je najbolj nujno, da dorečemo danes? Zaposlišče še ni tako
zelo blizu, je pa pomembno, da ga začnemo načrtovati pravočasno.

----------------------------* Opredelitev v razpisu
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MOJE ZAPOSLIŠČE
CILJI

Udeleženci si zamislijo svojo predstavitev delodajalcem.
Udeleženci izdelajo maketo Zaposlišča.

TRAJANJE

90 min

MATERIALI

tloris prostorov, kjer bo izvedeno Zaposlišče, listi, glasba,
zvočnik, SMART cilji – plakati z vodili, kaj SMART pomeni;

POTEK
AKTIVNOSTI

1) Pregled že storjenega (10 min)
Preden bomo bolj podrobno načrtovali posameznikov individualni prispevek
na Zaposlišču, bomo pogledali, kaj ste že skupaj naredili, določili, oblikovali.
2) Sanjarjenje o moji predstavitvi na Zaposlišču (30 min)
Poskusili bomo neobičajno metodo, pri kateri se boste poskusili čim bolj
sprostiti. Pomen te metode je, da se čim bolj vživite v neko situacijo, hkrati pa
boste za nek kratek čas tudi sprostili svoje telo, kar je dobro.
Ta metoda se imenuje sanjarjenje. Pri tej aktivnosti se bo glasba predvajala v
ozadju, jaz pa vas bom z glasom vodila čez celoten proces.
Predlagam, da si izberete udobno mesto. Lahko tudi dvignete noge na druge
stole. Zaželeno je, da imate zaprte oči, vendar ni potrebno, če vam je
neprijetno.
Spodje besedilo je smernica, lahko pa ga tudi preberemo
Zapremo oči in globoko dihamo skozi nos. Poskušamo se koncentrirati na
premikanje prsnega koša in predpone, ko vdihnemo ... in izdihnemo.
Poskušamo začutiti v hrbtu, kje se naše telo stika s površino. Dihamo umirjeno
in globoko. Z mislimi se premikamo preko medenice in kolkov, stegen, kolen,
meč, gležnjev stopal, vse do podplatov in prstov na nogah. Z mislimi se vrnemo
do prsnega koša in premikanja ter dihanja. Osredotočimo se na vdih in izdih iz
nosnic na obrazu. Začutimo naše smejalne obrazne mišice in se narahlo
nasmehnemo z obrazom.
Iz tega prostora se z mislimi prestavimo v prostor, kjer poteka Zaposlišče. Kje se
nahajaš? Ali mogoče stojiš ali sediš? Je zraven tebe miza, stol, okno? Z mislimi
se ozri okrog sebe. Koliko ljudi je v prostoru? V mislih poglej dol, na svoja
oblačila. V kaj si oblečen? Ali se v tem dobro počutiš?
Za lastno prestavitev si pripravil materiale, ki se nahajajo s teboj v prostoru, kjer
poteka Zaposlišče. Z mislimi pojdi do materialov in poglej, katere materiale
vidiš. Poskušaj si jih zapomniti. Kako so materiali predstavljeni? Si jih ustvaril
sam ali ne?
Opaziš, da nekdo stoji poleg tebe. Posumiš, da je to lahko tvoj relevanten
sogovorec. Z njim poskušaš navezati interakcijo. Kako navežeš interakcijo z
njim? Je ta interakcija kratka ali traja dalj časa? Interakcijo zaključiš. Na kakšen
način si jo zaključil?
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Zaposlišče se zaključi. Pospravljen prostor zapustiš in že si z mislimi nazaj na
svojem dihanju. Osredotočiš se na dihanje in premikanje prsnega koša in
predpone. V mislih šteješ od 10 proti 1. Ko si pripravljen, se zbudiš iz sanjarjenja.
- Ste vsi v redu?
- Se dobro počutite po tej aktivnosti?
Prosila bi, da dokler so vtisi še sveži, vzameš list papirja in pisalo ter čim več
vtisov iz sanjarjenja, vezanih na tvojo predstavitev na Zaposlišču, zapišeš na list.
Na voljo imaš 5 min.
3) Vnos v tloris – izdelava makete (15 min)
Pomembno je, da svoje načine predstavitve vneseš v tloris prostora. Poskušaj
čimbolj podrobno izdelati sebe in svojo vizijo osebne predstavitve. Lahko si
pomagaš z vsemi materiali, ki so na voljo.
Ko končaš te čaka naslednja naloga:
Zapiši svoje osebne cilje, vezane na Zaposlišče. Poskušaj upoštevati, da so cilji
zapisani v SMART obliki. Lahko si pomagaš s plakati na tabli ali pa vprašaš
izvajalce.
Ta korak je pomemben, da boš lažje sledil ciljem pri pripravi predstavitve za
Zaposlišče, hkrati pa boš videl, ali so bili cilji izpolnjeni ali ne.
4) Uvod v predstavitev udeležencev
Posedemo se v krog.
Za jutri je tvoja naloga, da se začneš pripravljati na svojo predstavitev na
Zaposlišču. Vezano na to je pomembno, da jutri prineseš s sabo materiale, ki jih
boš uporabil na Zaposlišču, in pripraviš tudi opis svoje predstavitve.
Pomembno je, da znaš drugim predstaviti, kako bo potekala tvoja predstavitev
in hkrati boš drugim v skupini pokazal svoje materiale, vendar pa ni nujno, da
potek predstavitve zapišeš. Ima kdo kakšno vprašanje ali pa opombo?

NAŠE ZAPOSLIŠČE
CILJI

Končna, oblikovana slika Zaposlišča, kamor so umeščene
posamezničine postojanke, različne vloge in program.

TRAJANJE

80 min

MATERIALI

plakat s predlogi za skupinsko delo, roza in modri post-it,
rdeč in moder list, maketa, listi za refleksijo, plakat s pravili za
skupinsko delo;

POTEK
AKTIVNOSTI

1) Načrtovanje Zaposlišča (60 min)
Pred vami je ponovno skupinska naloga. Maketo Zaposlišča morate dopolniti:
- S posameznimi vlogami (katera bo kaj delala) – vsako vlogo zapišite na roza
post-it;
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- S posameznimi nalogami, ki so potrebne za uspešno izvedbo (kaj vse je
potrebno postoriti za uspešno izvedbo) – vsako nalogo napišite na moder postit;
- Z materiali, ki jih potrebujete – seznam materialov zapišite na moder list
(skupen seznam vsega materiala);
- S točnim programom Zaposlišča (kaj se zgodi, ko posameznica vstopi v
prostor, kakšen je program) – celoten program zapišite na rdeč pano.
Bodite pozorni:
- Na »pravila« za skupinsko delo, ki ste si jih postavile ob zadnjem skupnem
izzivu;
- Na umeščanje individualnih postojank v celotno sliko;
- Na to, da izkoristite vse vire (če ne veste, kaj je/česa ni na voljo, le vprašajte).
2) Refleksija (20 min)
Krog počutja: en krog (beseda ali besedna zveza, ki opisuje tvoje počutje), drug
krog (razlogi za tvoje počutje).
- Kaj se je dogajalo, kakšna je bila dinamika v skupini?
- Kaj si se naučila?
- Kaj bi prihodnjič drugače?
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š t
LEDOLOMILCI so aktivnosti, ki jih uporabimo,
kadar začutimo, da je v skupini

padla pozornost ali energija. Pri izbiri aktivnosti smo pozorni na to, ali so
udeležencem tovrstne aktivnosti domače ali ne. Če niso, najprej izvedemo manj
dinamične. Sprva se izogibamo tudi aktivnosti, v katerih bi bil posameznik
izpostavljen, ki zahtevajo tesni telesni stik ali spodbuja tekmovalnost.

LEDOLOMILCI

KAJ BI BIL, ČE BI BIL … (PREDMETI, ŽIVALI, FILM IPD.)
CILJI

Vzpostaviti povezanost v skupini.

TRAJANJE

15 min

MATERIALI

stavki Kaj bi bil, če bi bil … ali poklicne kartice

POTEK
AKTIVNOSTI
Verzija 1
Ledolomilec se izvede s splošnimi stavki (pripravljeno gradivo, razrezano na
trakove)
Pred vami je vreča, kjer so zapisane različne situacije, predmeti in dogodki.
Vsaka iz vreče izbere en listek in ga glasno prebere. Vse odgovarjamo na izziv.
Nato vrečo podamo naprej v smeri urinega kazalca/osebi na naši desni.
Naslednji ponovi postopek.
Verzija 2
Ledolomilec izvedemo s poklicnimi karticami. Navodilo je enako.

POGLED NA SVET
CILJI

Vzpostaviti zaupanje med udeleženci.

TRAJANJE

15 min

MATERIALI

/

POTEK
AKTIVNOSTI
Igra poteka v parih. Eden v paru zapre oči in se pusti drugemu voditi po
prostoru. Na vnaprej dogovorjeni znak (cukanje za uho, trepljanje po rami) tisti,
ki ima zaprte oči, za hip oči odpre in jih spet zapre. Po več takih bliskovitih
pogledih se vlogi v paru zamenjata. Na koncu drug drugemu povesta nekaj
besed o občutkih, doživetjih in vtisih.
Verzija 2
Namesto kratkega pogleda uporabimo kakšno drugo čutilo. Lahko kakšno stvar
na hitro povohamo, poslušamo, okusimo …
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OXFORD/CAMBRIDGE*
CILJI

Dvig energije v skupini.

TRAJANJE

15 min

MATERIALI

parno število udeleženk, vsaj 8

POTEK
AKTIVNOSTI
Udeleženke se razdelijo v dve skupini – ena je posadka veslaške skupine
Oxforda, druga pa Cambridgea. Vsaka skupina izbere članico, ki bo prva »v
čolnu« – prva veslačica se usede nasproti drugi, primeta se za roke, ostale
članice njune skupine pa se usedejo za njiju ter se primejo za ramena. Igra se
začne tako, da veslačici v ritmu vlečeta ena proti drugi – ko veslačica potegne
drugo proti sebi, skupaj s svojo posadko zakriči ime svoje ekipe – Oxford ali
Cambridge. Ko vodja igre med »veslanjem« zakriči »menjaj«, morata posadki
(razen veslačic) menjati mesti. Igramo na izpadanje – tista (posameznica), ki se
zadnja uvrsti v kolono, izpade. Zmaga skupina, ki izloči (razen veslačice) vse
tekmice.

PODIRANJE STOLPA**
CILJI

Dvig energije v skupini.

TRAJANJE

15 min

MATERIALI

od 6 udeležencev naprej, zvita podloga (zvezana z
vrvjo/gumico);

POTEK
AKTIVNOSTI

Igralci se postavijo v krog in se objamejo okoli ramen. Na sredino kroga pokonci
postavimo podlogo. Naloga vsakega posameznika je, da s svojim telesom ne
podre podloge, po drugi strani pa preko gibanja »prisili« druge sotekmovalce,
da se jim to po(ne)sreči. Lahko igramo na izpadanje – vsakič, ko nekdo podre
podlogo, je izločen iz skupine.

-------------------------------------------------------------------------------------------------* Vir: http://baza-iger.skavt.net/kategorija/ledolomilci-in-sprostitvene-igre.
** Vir: Maja Dražić.
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NE SME STOPITI V KROG*
CILJI

Dvig energije v skupini.

TRAJANJE

15 min

MATERIALI

6–15 udeleženk, pravokotne tanke blazine/označeni kvadrati/
– eden več, kolikor je igralk;

POTEK
AKTIVNOSTI

Izberemo prostovoljko, katere naloga je, da stopi na eno od blazin (ali v enega
od kvadratov) – v tistem trenutku opravi svojo nalogo. Ostale tekmovalke ju
skušajo to preprečiti tako, da vsaka v vsakem trenutku zaseda eno od blazin – a
ena je seveda še vedno preveč in je prazna – tako morajo svoj položaj ves čas
spreminjati, da bo ta blazina prostovoljki čim težje dosegljiva, torej vedno, ko bi
jo prostovoljka morda dosegla.

AH-TAKO-TAKO (SENNINGER)
KDO SE V TEJ ZMEDLJIVI IGRI NE BI ZMEDEL?*
CILJI

Dvig energije v skupini.

TRAJANJE

10 min

MATERIALI

/

POTEK
AKTIVNOSTI
Skupina se postavi v krog. »Janez« začne in zakliče »ah« in da roko čez glavo.
Glede na to, v katero stran kažejo prsti roke – npr. na desno stran, kjer je
»Mojca«, ali na levo, kjer je »Urša«. Oseba, h kateri kažejo prsti, odgovori »tako«
in da dlan pred vrat. V smeri, ki jo kažejo prsti, je na vrsti sosed, ki reče »ko« in
pri tem pokaže na kateregakoli člana v skupini. Izbran posameznik se mora
odločiti, ali bo pričel od začetka z »ah«, ali se bo branil z »ne«. Če se odloči za
»ne«, obe roki prekriža na prsih in povelje vrne nazaj.
Igra mora potekati čim hitreje. Kdor naredi napako – npr. napačno kretnjo,
napačno besedo – mora krog zapustiti in sme takoj ovirati in motiti ostale z
medklici.

----------------------* Vir: Maja Dražić.
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AVIONČKI*
CILJI

Dvig energije v skupini.

TRAJANJE

10 min

MATERIALI

A4 listi (najbolje popisani, rabljeni), miza ali košara ali kreda
(če igramo zunaj);

POTEK
AKTIVNOSTI

Vsaka skupina dobi paket popisanih A4 listov. Njihova naloga je, da v
določenem času izdelajo čim več aviončkov in jih vržejo, tako da pristanejo na
pisti (miza, košara, zarisan kvadrat ...). Zmaga skupina, ki največ aviončkov
spravi na pisto.

BALONI (RABSENSTEIN, REICHEL IN THANHOFFER)*
CILJI

Dvig energije v skupini.

TRAJANJE

10-15 min

MATERIALI

baloni

POTEK
AKTIVNOSTI
Naloga skupine je, da jim napihnjen balon med podajanjem ne pade na tla.
Odbijajo ga lahko z vsemi telesnimi deli, razen z dlanmi. Po določenem času
lahko povečamo težavnost tako, da dodamo balone.

----------------------* Vir: Maja Dražić.
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BEG IZ PIRATSKEGA UJETNIŠTVA (GUNTHER)*
CILJI

Dvig energije v skupini.

TRAJANJE

15 min

MATERIALI

vrv (debelejša, daljša – cca. 10 m)

POTEK
AKTIVNOSTI
Razdelimo se v dve skupini, pirate in njihove ujetnike. Vsaka skupina naj šteje
najmanj šest igralcev. Pirati se v začetku postavijo v krog in se primejo za vrv. V
to »vrvično ječo« zajamejo ujetnike, ki nato poskušajo čim prej pobegniti iz
kroga. Pirati pa smejo to preprečevati samo z dviganjem in spuščanjem vrvi. V
drugem krogu skupini zamenjata vlogi.

BIBITI-BIBITI BOB*
CILJI

Dvig energije v skupini.

TRAJANJE

15 min

MATERIALI

/

POTEK
AKTIVNOSTI
Vse udeleženke se postavijo v krog. Voditeljica se postavi v sredino kroga in
pokaže na eno od igralk v krogu. Če reče »bibiti-bibiti-bob«, jo mora pokazana
prehiteti in preden voditeljica besedo izreče do konca, reči »bob«. Če je dovolj
hitra, voditeljica kaže naprej na druge, če pa ji to ne uspe, se zamenja z
voditeljico in gre v sredino kroga.
Če pa voditeljica izreče »bibiti-bibiti + slon/zajec/…«, se mora pokazanai in njeni
dve sosedi postaviti v vnaprej določeno pozo:
- Slon: pokazana se z roko prime za nos, drugo pa potisne skozi odprtino prve
roke in tako naredi rilec. Osebi levo in desno morata s svojimi rokami kazati
velika ušesa.
- Zajec: narediti se je treba pokorno, plašno, s sekalci momljati (jesti kot zajec)
in poskakovati gor in dol. Sosedi imata eno roko za uho zajca, z levo oz. desno
nogo, pa morata tudi oni hopsati v zajčkovem ritmu.
- Krava: roki je potrebno skleniti, pri tem pa palce iztegniti navzdol. Obe sosedi
morata sedaj na palca molzti.
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- Stevard: srednja oseba povleče navzdol plinsko masko, oba soseda pa
pokažeta izhode v sili.
- Opica: srednja oseba si zatiska oči, leva usta, desna ušesa.
- Kandelaber: srednja oseba razpre roki v zrak, oba soseda posnemata psa, ki
dvigneta nogo ob kandelaber, da bi lulala.
- Dihur: srednja se obrne in pomoli (izboči) zadnjo plat. Oba soseda se držita z
eno roko za nos in z drugo roko kažeta na zadnjo plat dihurja.
- James Bond: sredinska igralka naredi iz rok »pištolo« in jo suvereno dvigne ob
telo predse, sosedi pa jo občudujoče (kot Bondovi dekleti) potrepljata in rečeta
»James Booond«.
- Krokodil: sredinska igralka iztegne roke predse ter zaploska (kot krokodilova
usta), sosedi pa naredita s prsti eno krokodilje oko.
- Toaster: sosedi si podata roke tako, da je vmes med rokami sredinska igralka,
ki poskakuje (kot toast iz toasterja).
- Majoneza: sosedi si pred sredinsko igralko podata roki, pokazana pa se skloni
čez njiju in izusti »špljoc« (kot majoneza, ki jo iztisnemo iz tube).
- Hamburger: sosedi sta kruh, ki stisneta skupaj sredinsko igralko (pleskavica)
(dvojni hamburger – ob sosedi se stisneta še njuni sosedi (tako da se skupaj
stiska 5 oseb)).
"Dodatke" lahko dodajate po lastnih željah in domišljiji.
Če voditeljica reče »anti-bob«, mora biti pokazana tiho (če se zmoti in kaj
izreče, se z voditeljico zamenjata).

BIK V RINGU – ALI BO BIK LAHKO PRODRL IZ RINGA?*
CILJI

Dvig energije v skupini.

TRAJANJE

5 min

MATERIALI

/

POTEK
AKTIVNOSTI
Vsi, razen prostovoljca, ki postane bikec in stopi v sredino (v ring), se primejo za
roke in napravijo krog. Bikec ima nalogo, da ring poskusi pretrgati in uiti iz
njega. Ko se mu to posreči, ga zamenja tisti, ki je prvi popustil ali kako drugače
omogočil pobeg iz ringa.

----------------------* Vir: Maja Dražić.
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CI FIU MI (ŠKARJE – KAMEN – LIST)*
CILJI

Dvig energije v skupini.

TRAJANJE

5 min

MATERIALI

/

POTEK
AKTIVNOSTI
Tako je, znan način "dvoboja" v resnici izhaja iz kitajskih besed Ci, fiu in mi.
Izgovarjajoč CI-FlU-MI (škarje – kamen – list) pri zadnjem zlogu vsaka igralka
pokaže roko v eni od sledečih pozicij:
- roka z zaprto pestjo pomeni "skala";
- odprta dlan s prsti tesno skupaj pomeni "papir";
- zaprta dlan s kazalcem in sredincem odprtim v "V" (kot pri "victory"),
predstavlja "škarje";
- da bi določili, kateri od obeh igralk je enkrat ali drugič pripadla točka, se
upošteva naslednja navodila:
• "papir" premaga" skalo", ker jo lahko ovije,
• "škarje'' premagajo "papir", ker ga lahko razstrižejo,
• "skala" premaga "škarje", ker je slednje ne morejo prestriči;
- če dve igralki naredita isto gesto, se točka ne beleži.

CIP CAP*
CILJI

Dvig energije v skupini.

TRAJANJE

15 min

MATERIALI

kreda ali palica za označitev krogov

POTEK
AKTIVNOSTI
Skupina je razporejena v krogu, vsak pa mora okoli sebe narisati krog, s katerim
označi svoj teritorij. Nekdo stoji na sredini in pokliče »cip« ali »cap«, poklicani
mu mora pravilno odgovoriti (»cip« – povedati mora ime desnega soseda; »cap«
– povedati mora ime levega soseda; »cip cip« – povedati mora ime soseda od
desnega soseda; »cap cap« – povedati mora ime soseda od levega soseda). Če
se zmoti, se vsi zamenjajo, tisti brez krogca pa se mora med tem vriniti v enega
od krogcev.
----------------------* Vir: Maja Dražić.
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ČIGAVE ROKE SO TO (IGRICE ZA VSAK DAN V LETU – ZIMA)*
CILJI

Dvig energije v skupini.

TRAJANJE

5 min

MATERIALI

svinčniki

POTEK
AKTIVNOSTI
Skupino udeleženk razdelimo v dve enaki polovici, ki se postavita v vrsti druga
nasproti drugi. Udeleženke iz prve skupine iztegnejo roke, tiste iz druge
skupine jih nekaj časa opazujejo, potem pa se obrnejo stran. Medtem se
udeleženke iz prve skupine premešajo in postavijo za hrbet stran obrnjenih
udeleženk, ne smejo pa spremeniti videza svojih rok (npr. odstraniti prstanov).
Komolce položijo na ramena udeleženk, ki so obrnjeni stran, tako da so roke
približno 10 cm pred obrazom. Drugi udeleženci skušajo ugotoviti, čigave roke
so na njihovih ramenih.

DELAMO VREME*
CILJI

Dvig energije v skupini.

TRAJANJE

10 min

MATERIALI

/

POTEK
AKTIVNOSTI
Ponavljajmo gibe za vodjo ...
Udeleženci naredijo krog, vodja je znotraj kroga. Vodja pokaže vajo, na primer
drgnjenje rok, in potuje z vajo od igralca do igralca. Ko gre mimo igralca, mora
ta začeti ponavljati to vajo. Vajo ponavlja vsak igralec toliko časa, dokler vodja
spet ne pride mimo. Vodja pokaže še ploskanje, cepetanje, trepljanje po nogah,
topotanje z nogami. Vaje stopnjuje tako, da na koncu s skakanjem in
ploskanjem odigramo grmenje.

----------------------* Vir: Maja Dražić.
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DOBER DAN, BRATEC MOJ*
CILJI

Igra srečevanja.

TRAJANJE

10 min

MATERIALI

/

POTEK
AKTIVNOSTI
Skupina tvori krog, ena udeleženka pa je izven njega. Ta hodi po zunanji strani
in eno od drugih udeleženk udari po rami. Ta takoj zapusti svoje mesto in teče
v nasprotni smeri, kot se giblje prva. Ko se srečata, si stisneta roki in si rečeta
»dober dan«. Nato čim hitreje (v isti smeri naprej) stečeta do prostega mesta v
krogu. Tista, ki ostane brez prostega mesta (ker jo je tekmovalka prehitela),
hodi ponovno v krogu in izzove drugo udeleženko.

DUH*
CILJI

Udeleženci se zberejo in so pozorni na dogajanje.

TRAJANJE

10 min

MATERIALI

/

POTEK
AKTIVNOSTI
Ali duh stoji ob meni? Kako dobro znam poslušati?
Izberemo tri ali štiri udeležence, ki bodo duhovi (odvisno, koliko je vseh). Ostali
se razporedijo po prostoru in si najdejo mesto, kjer bodo med igro stali, ter
zaprejo oči. Duhovi začnejo hoditi med ljudmi. Poskušali bodo ˝ubiti˝ čim več
ljudi tako, da bodo stali poleg njih približno 10 sekund, ne da bi človek to vedel.
Če se to zgodi, duh potreplja človeka in ta je ubit. Tiho se usede na tla. Če pa
človek sluti, da je nekdo poleg njega, vpraša: ˝Duh ali si tu?˝ Če ima človek prav,
je izločen duh, v nasprotnem primeru pa je izločen človek.

----------------------* Vir: Maja Dražić.
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KAKO SE BO USPELO MIŠIM PREBITI SKOZI LUKNJE?*
CILJI

Dvig energije v skupini.

TRAJANJE

15 min

MATERIALI

/

POTEK
AKTIVNOSTI
Članice skupine se razdelijo v dve približno enaki skupini. Prva skupina
predstavlja sir ementalec, druga pa skupino mišk. Prva skupina se postavi z
rokami in nogami skupaj, tako da nastane luknjasta, a stabilna tvorba. V ta
namen morajo biti roke in noge čimbolj prepletene. Naloga mišk je, da
preplezajo sir skozi vse notranje luknje in skozi vsaj eno luknjo na vsaki zunanji
strani. Ko so miši že čisto utrujene ali pa se sir podre, se vloge zamenjajo.
Naenkrat naj po siru pleza več miši.

TEK PO PROSTORU*
CILJI

Dvig energije v skupini.

TRAJANJE

10 min

MATERIALI

/

POTEK
AKTIVNOSTI
Udeleženci se v mislih sprehajajo ali tečejo po prostoru (priporočamo miže).
Vodja vmes opisuje podlago, po kateri hodijo: »Odpravim se na sprehod. Mehka
zelena trata je lep začetek sprehoda. Približujem se asfaltu, kjer se že pozna
vročina sonca. Je pa zabavno, ko preskakujem velike luže in nato stopim v
toplo mivko. Sprehod po plitvi vodi. Pritekel sem do ostrih kamnov. Stopam po
konicah prstov. Prišel sem do gladkega ledu. Sledi mu snežni metež. Zavil sem
domov in se odpravim na balkon. Hodim po robu balkona.«
Pomembno je, da med prehodom iz ene na drugo podlago vodja pusti dovolj
časa, da si jo udeleženci lahko zamislijo in jo občutijo. Po želji lahko kakšno od
podlag izpusti ali doda.

----------------------* Vir: Maja Dražić.
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STANOVALKE IN HIŠE*
CILJI

Dvig energije v skupini.

TRAJANJE

10 min

MATERIALI

/

POTEK
AKTIVNOSTI
Udeleženke so v skupinicah po tri. Dve se primeta za roke, tretja pa počepne v
sredini. Udeleženki, ki se držita za roke, predstavljata hišo, udeleženka, ki čepi,
pa stanovalko v njej. Voditeljica ostane brezdomka. Ko ukaže »Menjajte hiše«,
se morajo zamenjati hiše (posameznice se združijo v nove pare nad novo
stanovalko), stanovalke pa ostanejo na istih mestih. Ko ukaže »Menjajte
stanovalke«, vse stanovalke zamenjajo hišo – se prestavijo v drugo. Voditeljica si
lahko v času menjave najde prazno mesto in nova brezdomka poveljuje naprej.
Voditeljica lahko vpelje tudi povelje »Potres«, ko se menjajo tako stanovalke kot
hiše.

----------------------* Vir: Maja Dražić.
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EVALVACIJA je aktivnost, ki jo vsi poznamo – če ne iz poklicnega okolja, pa iz
vsakdanjega življenja. Svoje odločitve nenehno presojamo, popravljamo, iščemo
strategije, s katerimi naj bi dosegli cilje, ki smo si jih postavili ipd. V evalvaciji
sodelujemo vsakokrat, ko presojamo pravilnost svojega delovanja.
Evalvacijo v izobraževanju razumemo kot sistematično uporabo
raziskovalnih metod, s katerimi presojamo različne segmente in vidike
izobraževalnega procesa, navadno na ravni organizacije ali programa (Bregar
idr. 2010, str. 276). Vendar pa evalvacija lahko zajema različne segmente in vidike
izobraževalnega procesa. Obstaja velika raznolikost konceptov, metod
pridobivanja in analize podatkov, ko govorimo o evalvacijskih pristopih, ki jih
uporabljamo pri evalvaciji izobraževalnih procesov. Za evalvacijo se navadno
odločimo, ker hočemo ugotoviti spremembe pri udeležencih izobraževanja,
ugotoviti vzroke za morebitni neuspeh, potrditi uspešnost svojega dela, podpreti
in formalno utemeljiti administrativne odločitve, izboljšati posamezne aktivnosti,
izboljšati poznavanje in razumevanje izobraževalnega procesa, pridobiti
obsežnejše finančne vire in podobno (Bregar idr. 2010, str. 277).
Evalvacija, ki jo opredeljujemo v tem priročniku, se nanaša na ovrednotenje
izobraževalnega procesa, ki ga, ob naši podpori in vodenju, opravijo udeleženci
Kariernih zaganjalnikov.

EVALVACIJA IN
REFLEKSIJA

Z metodami evalvacije želimo posegati na tri ravni evalvacije (Kirkpatrick in
Kirkpatrick, 2012):
- na ravni reakcije udeležencev na program (osredotočimo se na zadovoljstvo,
subjektivne vtise); vprašamo se, kaj udeleženci občutijo (so občutili) ob
izobraževalnem programu, kaj menijo o organizaciji in uporabnosti programa; na
tej ravni ne izvemo ničesar o pridobljenem znanju, zato se je nujno premakniti
tudi na drugo stopnjo;
- na ravni znanja (zanima nas, česa so se naučili); sprašujemo se, ali so
izobraževalni cilji doseženi; ali so osvojili tiste spretnosti, znanje, veščine, ki smo
jih načrtovali; na tej ravni uporabljamo preverjanje znanja pred vstopom in po
zaključku;
- na ravni delovne učinkovitosti (prenos v prakso); sprašujemo se, ali se je zgodil
prenos znanja in veščin v prakso, ali udeleženci svoje znanje sedaj uporabljajo, ali
so pri delu bolj učinkoviti; na tej ravni lahko pripravimo sledilno srečanje.
Metode evalvacije, ki jih najdete v tem priročniku, se nanašajo na prvo stopnjo
po Kirkpatrickovem modelu. V tem kontekstu je proces evalvacije orodje, ki ga
izobraževalec uporablja za ovrednotenje kvalitete dela preko občutja
udeležencev. S temi povratnimi informacijami lahko dobimo direktno povratno
informacijo in proces ažurno prilagodimo potrebam udeležencev.
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Za razliko od evalvacije, ki je objektivna, empirična in načrtovana, je
REFLEKSIJA subjektivna in spontana. Je tako intelektualna kot čustvena, je
zelo osebna in vključuje naše lastne izkušnje in dojemanje neke situacije. Prav
tako znanje, izkušnja, ki jo potegnemo iz refleksije, vpliva nazaj na naše znanje,
čustva, izkušnje in dojemanje situacije. Seveda znotraj izobraževalnega procesa
uporabljamo vrsto metod, s katerimi pri udeleženih spodbudimo refleksijo. Ta
vrsta refleksijskega procesa, ki poteka v varnem, vzpostavljenem okolju,
omogoča mladim, da diskutirajo o tem, kaj so se naučili, in ozavestijo tiho znanje,
ki so ga pridobili. Preko tega se naučijo ceniti mnenja drugih, izražati in
izpostaviti svoje misli, lahko dobijo potrditev od drugih, skupina se bolj poveže,
na splošno se bolj sproščeno izražajo v skupini vrstnikov. Seveda je pri tem
potrebno biti previden in kot izobraževalec izbrati primerno metodo za
refleksijo.
Pri vodenju takega procesa lahko sledimo naslednjim načelom:
- Ne govori ljudem, raje se z njimi pogovarjaj.
- Razdelimo poglobljenost diskusije s tremi sklopi refleksijskih vprašanj: Prvo naj
se nanaša na to, kaj se je zgodilo. Nadaljujmo z bolj podrobnimi vprašanji in
nazadnje vprašajmo, kaj lahko iz tega dobimo.
- Vprašanja naj ne bodo sugestivna. Naj bodo čim bolj odprta.
- Uporabljamo lahko zelo različne metode.
- Poskrbimo za to, da se bomo med seboj videli in slišali.
- Uporabljajmo nevtralno držo do komentarjev, ne sodimo in ne ocenjujemo s
pripombami.
- Obdržimo tisto, kar nam ustreza, in spremenimo tisto, kar nam ne.
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REFLEKSIJA SKUPINSKE NALOGE
CILJI

Posamezniki reflektirajo proces dela, lasten vložek in vlogo.

TRAJANJE

30 min

MATERIALI

PSN plakat, lepilni trak po tleh – enakostranični trikotnik,
Print Belbina, možiclji na barvnih papirjih za zapis vlog,
rumen list, fotoaparat;

POTEK
AKTIVNOSTI

1) Uvod v refleksijo, pogled nazaj
Začnemo s trikotnikom posameznik, skupina, naloga.
PSN MODEL – Na plakat narišem enakostraničen trikotnik, v vsakega od oglišč
določim eno enoto – posameznika, skupino in nalogo.
Na primeru obrazložimo različne pozicije posameznika skozi delovanje v
skupini.
2) Vprašanja za test PSN
A – skupina, B – posameznik, C – naloga
V kakšni obliki se najlaže posvetim skupini, ko nismo skupaj?
A – razmišljam, kaj bi prinesel skupini, da bi jo razveselil;
B – z udeležencem se dobim na kavi, da bi ga bolje spoznal;
C – razmišljam, kaj vse bi lahko še obdelali in kako bi to izvedel.
Pet minut pred začetkom srečanja skupine:
A – se vključim v pogovor, ki ga imajo člani skupine med seboj;
B – na hodniku ustavim tistega, ki ga najmanj poznam, in se pogovorim z njim;
C – pripravljam še zadnje stvari za izvedbo programa.
Ko v skupini nastane močan konflikt med dvema osebama, čutim svoje mesto
v tem, da:
A – skušam doseči, da bi skupina še vedno delovala povezano, konflikt pa ne bi
motil njenega duha;
B – na samem skušam čim bolje spoznati stališča enega in drugega ter s tem
pripomoči k rešitvi;
C – da poskrbim, da je delo v skupini nemoteno opravljeno.
Kdaj po srečanju skupine rečem: "Danes je bilo pa dobro!"
A – ko se resnično čuti skupinski duh;
B – ko dobim s strani udeleženca (udeležencev) pohvalo glede srečanja;
C – ko je delo v skupini potekalo po načrtu.
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Kdaj imam po srečanju skupine slab občutek?
A – ko je majhna udeležba;
B – ko mi nikakor ne uspe vzpostaviti kontakta s posamezniki;
C – ko udeleženci nimajo motivacije za delo.
Katera informacija mi na vrednotenju pomeni največ?
A – kako so se udeleženci počutili;
B – kaj se je vsak novega naučil;
C – kako je bil izveden program.
Ko s sovoditeljem pripravljava srečanje, želim program usmeriti predvsem v to,
da:
A – se bo skupina povezala med seboj;
B – se bodo udeleženci čim bolje spoznali med seboj;
C – bodo izpolnili cilje in namen srečanj.
Kateri poklic mi je bliže?
A – gledališki igralec;
B – psiholog;
C – menedžer.
Nato se v zalepljenem trikotniku po tleh postavimo glede na to, kje mislimo, da
smo tekom izziva bili. Poudarimo uravnoteženost.
3) Timske vloge po Belbinu
Sedaj bomo bolj podrobno pogledali timske vloge in vloge, ki ste jih prevzemali
kot posamezniki. Vsak od vas je prejel opis Belbinovih timskih vlog (Priloga 10).
Preberite opise in ocenite, katere od timskih vlog najbolj veljajo za vas. Tri
najbolj značilne vloge zapišite na barvne možiclje.
4) Prevzemanje vloge v skupinski aktivnosti
Sedaj premislite, ali so tudi v zadnji skupinski nalogi za vas veljale te vloge, ki
ste jih označili. Če ne, katere vloge ste prevzemali in čemu.
Podelite, katere vloge ste prevzemali v skupinski nalogi in zakaj menite, da je
bilo tako. Ali se ostali strinjate, da je ta oseba prevzela to vlogo, kako ste jo vi
videli.
5) Moja vloga v Zaposlišču
Pred vami je še nekaj skupnih izzivov, nalog. Zato pomislite na čas po
Zaposlišču, predstavljajte si, da ste preskočili nekaj dni, tednov. Trenutno je
(datum) ob (ura).
- Kako si želite, da boste takrat delovali v skupini?
- Kaj boste spremenili?
- Kako se boste vedli?
- Ali in kako bi spremenili svoje delo(vanje) v skupini do Zaposlišča?
To zapišite na rumen list. Mali kvadaratek za ime in veliki del kvadratka za opis
delovanja.
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POVRATNE INFORMACIJE
CILJI

Udeleženke reflektirajo aktivnosti dneva (zase)
Od udeleženk pridobimo povratne informacije glede vsebin
in procesa izvajanja, preverimo, če je ostalo kakšno vprašanje
odprto.
Ustvariti sproščeno skupinsko vzdušje pred zaključkom
enote.

TRAJANJE

15 min

MATERIALI

barvni list za povratno informacijo, A4 list za refleksijo;

POTEK
AKTIVNOSTI
1) Povratne informacije (4 min)
Če želiš podati povratno informacijo izvajalkama, to storiš na barvni list, ki ga
pustiš na mizi.
2) Igra (11 min)
V spomin prikliči današji dan. Izberi si besedo ali besedno zvezo, s katero bi
opisala današnji dan.
Posameznica v krogu nariše besedo, medtem ko skupina ugotavlja, kaj je
narisala.
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RAZPOLOŽENSKE KARTICE
CILJI

Ustvariti sproščeno skupinsko vzdušje pred zaključkom
dneva.
Od udeležencev pridobiti povratne informacije glede vsebin
in procesa izvajanja, preveriti, če je ostalo še kakšno
vprašanje odprto.

TRAJANJE

30 min

MATERIALI

kartice razpoloženja (slike čustev)

POTEK
AKTIVNOSTI
Kartice razpoloženja
Na vidni prostor razprostremo kartice razpoloženja (če jih nimate, lahko
uporabite tudi izrezke iz revij, ki prikazujejo različna čustva). Nato
udeležencem zastavimo vprašanje:
- Kako ste se počutili tekom dneva danes?
- S kakšnim občutkom odhajate?
Udeleženci povedo, kako jim je danes šlo. Če se kdo lažje izrazi na papirju,
lahko tudi zapiše.
Tekom refleksije smo pozorni, da se vsi poslušamo. Opozorimo, da komentarji
na refleksijo niso zaželjeni/dovoljeni.
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PRILOGE
Priloga 1
Tekst za 1: »Sebe malo poznam, raven mojega strokovnega uspeha je nizek, se precenjujem ali podcenjujem. Ne nadgrajujem
strokovnega znanja. Pogosto dvomim vase, nisem vztrajen_a in sem pripravljen_a nič ali malo tvegati. Imam malo ali
neustrezne izkušnje s svojega strokovnega področja. Nisem odprt_a za novosti in nisem usmerjen_a v učenje oziroma se učim
le pod prisilo.«
Tekst za med 4 in 5: »Imam delno ozaveščeno samopodobo, osnovni nivo strokovnega znanja. Imam osnovne delovne izkušnje
s svojega strokovnega področja. V enostavnih situacijah delujem samostojno, pri zahtevnejših potrebujem pomoč. Svoje
strokovno znanje nadgrajujem, ko je nujno in/ali neizbežno.«
Tekst za med 6 in 7: »Sebe poznam, a imam nekaj slepih peg. Znanje nadgrajujem v ožjem strokovnem področju. Obvladam
običajne strokovne situacije. Pri zahtevnejših in izrednih situacijah včasih potrebujem pomoč in/ali podporo. Brez te je večja
verjetnost/nevarnost, da storim napako. Praviloma zaupam vase in imam deloma zgrajeno poklicno identiteto.«
Tekst za 10: »Poznam svoje prednosti in pomanjkljivosti. Samostojen_a sem tudi v najtežjih in izrednih delovnih situacijah.
Delujem učinkovito in umirjeno, vedno zaupam vase ter imam izdelano poklicno identiteto, ki jo nadgrajujem
interdisciplinarno, za to vedno samoiniciativno iščem priložnosti tudi v vsakdanu.«
Priloga 2
Trg dela je sestavni element tržnega gospodarstva. Zgrajen je enako kot trg blaga in storitev ter trg kapitala, vendar ga po
njegovem delovanju ne moremo enačiti z njima. Sestavljata ga povpraševanje po delovni sili in ponudba le-te.
Institucije ki ga sestavljajo:
Ekonomsko socialni svet
Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ESS) je tripartitni organ socialnih partnerjev delodajalcev in delojemalcev, ter Vlade
RS, ust ukrepov, ki se nanašajo na ekonomsko in socialno politiko, ter drugih vprašanj, ki zadevajo posebna področja
dogovarjanja partnerjev. ESS spremlja stanje na ekonomskih in socialnih podro predloge v zvezi s temi področji in področji, ki
imajo širok pomen za vse tri partnerje. Sestava ESS odraža enakopravno zastopanost treh partnerjev. Vsak od partnerjev
imenuje svoje predstavnike v ESS. Vsak partner ima največ 8 članov. Vsak član ima lahko namestnika. Pravice in pooblastila
namestnikov ESS so enake pravicam njihovih članov. Odločitve ESS zavezujejo organe in delovna telesa vseh treh partnerjev.
Svoje predloge, priporočila in mnenja ESS posreduje Državnemu zboru, Državnemu svetu, strokovniin širši javnosti.
Sindikati
Skladno z določbami Zakona o reprezentativnosti sindikatov so opredeljene ravni reprezentativnosti sindikalnih organizacij –
na ravni podjetja in na državni ravni. Na državni ravni sodelujejo sindikalne zveze in konfederacije, sindikalne organizacije za
posamezne dejavnosti ter za posamezne poklice. Pri kolektivnih pogajanjih sodelujejo tako, da oblikujejo skupne pogajalske
skupine. Na ravni državedelujejo tudi sindikalne organizacije, ki so reprezentativne v posamezni dejavnosti in v posameznem
poklicu, na primer v zdravstvu in socialnem varstvu, vzgoji in izobraževanju, bankah, policiji in podobno.
Sindikati so prostovoljne in demokratične organizacije, neodvisne od političnih strank parlamenta, vlade in verskih skupnosti.
Zaradi reprezentativnosti lahko vplivajo na vsebino kolektivnih pogodb in sodelujejo v Evropskem Socialnem svetu, kjer skupaj
z delodajalci in vlado usklajujejo predloge zakonov in drugih dokumentiv. Cilje dosegajo s pogajanji, dogovori, stavkami ali
množičnimi manifestacijami. Svojim članom zagotavljajo brezplačno pravno in drugo strokovno pomoč.
Področja delovanja sindikatov so predvsem: - ekonomsko področje, - usklajevanje in politika plač - socialna politika, sodelovanje delavcev pri upravljanju, - varnost in zdravje pri delu, - enake možnosti, - sindikalno izobraževanje, - pravna varnost,
- mednarodno sodelovanje.
Delodajalci
Delodajalci so vključeni v zbornice, ki so združenja organizacij z določeno dejavnostjo. Na področju gospodarstva so nastala
sledeča združenja: Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Obrtno podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Združenje delodajalcev
Slovenije ipd.
Gospodarska zbornica Slovenije zastopa interese podjetji v odnosih z državo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in
poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj. Članom zagotavlja nove priložnosti za razvoj, konkurenčnost in
prodor na tuje trge dela. Obrtna zbornica Slovenije se zavzema za ustvarjanje boljših razmer za gospodarjenje v obrti in mikro
podjetjih, za ustreznejše spodbujevalne ukrepe za obrt in podjetništvo, za večjo konkurenčnost ter za ohranjanje tradicije in
posebnosti obrti. Združenje delodajalcev Slovenije je prostovoljno, gospodarsko interesno združenje. Ukvarja se s širokim
naborom storitv za svoje člane. Nudi strokovne nasvete s področja prejemkov iz delovnega razmerja, pravne nasvete s področja
delovnih razmerij, zastopa delodajalske interese v kolektivnih pogajanjih in na tripartitni ravni.

96

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ) je pristojno za naloge, ki se nanašajo na:
položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela: dohodkovno politiko in urejanje sistema plač; sistem pokojninskega
in invalidskega zavarovanja; kolektivne pogodbe in urejanje odnosov s socialnimi partnerji; varstvo pri delu;
- politiko zaposlovanja doma in v tujini; zavarovanje za primer brezposelnosti; štipendiranje in poklicno izobraževanje; prost
pretok delavcev znotraj EU; črpanje evropskih kohezijskih skladov, odkrivanje ter preprečevanja dela in zaposlovanja na črno.
- družinsko in demografsko politiko;
- socialno varstvo in socialno skrbstvo; družbeno pomoč ogroženim posameznikom in skupinam prebivalstva; usposabljanje
otrok z motnjami v razvoju in varstvo oseb, ki niso zmožne skrbeti zase;
- položaj in celovito družbeno varstvo invalidov;
- varstvo in pravice vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojn ter obnovo in vzdrževanje grobov in grobišč vojnih veteranov
in žrtev vojn;
- enake možnosti.
Za področje urejanja trga dela in zaposlovanja v okviru MDDSZEM deluje Direktorat za trg dela in zaposlovanje. Ta skrbi za
politiko zaposlovanja doma in v tujini, zavarovanje za primer brezposelnosti, študentsko politiko, uveljavljanje poklicnih
standardov in certificirnega sistema. Ureja področje prostega pretoka delovne sile in izobraževanje odraslih. Ena izmed
njegovih prednostnih nalog je uresničevanje ciljev razvoja trga dela in politike zaposlovanja, ki temeljijo na evropskih
strategijah (APZ). Ureja tudi zadeve, ki se nanašajo na: položaj, pravice in obveznosti
delavcev pri delu in iz dela, kolektivne pogodbe, sistem pokoljninskega in invalidskega zavarovanja, varnost in zdravlje pri delu,
študentsji politiko. Temeljna naloga: priprava zakonodaje in izvršilnih predpisov, ki se nanaša na pravice in obveznosti iz
delovnega razmerja in na splošne pogoje dela.
Inšpektorat Republike Slovenije za delo
Inšpektorat RS za delo je upravni organ v sestavi MDDSZ, ki opravlja nadzorstvo nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov,
kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje
delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu, če s predpisi ni drugače
določeno. Inšpektorat RS za delo opravlja nadzorstvo tudi nad izvajanjem tistih predpisov, ki to izrecno določajo.
Zavod RS za zaposlovanje
Zavod je osrednja institucija na trgu dela. Je javni zavod, organiziran enotno za območje celotne RS. Zaradi dostopnosti storitev
in zagotavljanja pravic po Zakonu o urejanju trga dela izvaja svoje dejavnosti na sedežu in po organizacijskih enotah v skladu s
teritorialno organiziranostjo Zavoda, določeno s Statutom ZRSZ.
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Priloga 3
Členi iz Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1):
II. POGODBA O ZAPOSLITVI,
- 1. Splošno: 11. člen (pogodba o zaposlitvi), 12. člen (pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas)
- 10. Posebnosti pogodb o zaposlitvi, 1. Pogodba o zaposlitvi za določen čas: 54. člen (pogodba o zaposlitvi za določen čas), 55.
člen (omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas), 56. člen (posledice nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi
za določen čas). 4. Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom: 65. člen (krajši delovni čas), 66. člen (sklenitev pogodbe o
zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci), 67. člen (krajši delovni čas v posebnih primerih). 5. Pogodba o zaposlitvi za
opravljanje dela na domu, 68. člen (splošno), 69. člen (pravice, obveznosti in pogoji), 70. člen (obveznosti delodajalca), 71. člen
(prepoved dela na domu), 72. člen (dela, ki se ne morejo opravljati na domu)
III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA
- 1. Opravljanje pripravništva: 120. člen (splošno), 121. člen (trajanje pripravništva), 122. člen (izvajanje pripravništva), 123.
člen (omejitev odpovedi pripravniku s strani delodajalca), 124. člen (volontersko pripravništvo)
- 2. Poskusno delo: 125. člen (poskusno delo)
Samozaposlitev
Za odprtje s. p. je več razlogov, med glavnimi je 4.500 evrov državne subvencije. To je tudi ena najhujših pasti. Osnova za
prispevke se namreč računa na letni ravni, glede na dohodke podjetnika v mesecih poslovanja v danem letu. Zaradi višjih
mesečnih zaslužkov, h katerim je prispevala subvencija, lahko naslednje leto plačujete višje prispevke.
Prednosti samozaposlitve
Biti samostojni podjetnik (v nadaljevanju s. p.) ima določene prednosti in pomanjkljivosti. Najprej o prednostih:
- kot s.p. ste bolj prilagodljivi glede delovnega časa;
- sodelujete lahko z več naročniki in niste vezani zgolj na enega delodajalca;
- tako razmerje se lahko prekine dosti hitreje in lažje, kot to stori redno zaposleni;
- bolj ste fleksibilni pri opravljanju sezonskega dela, saj nimate omejitve delovnega časa;
- nekateri stroški, ki so za zaposlenega »luksuz«, po stanejo strošek poslovanja (npr. internet, telefon in še marsikaj - odvisno od
dejavnosti in od izbranega načina ugotavljanja dobička).
Pomanjkljivosti samozaposlitve
Čeprav vas sprva lahko očara vizija višjega neto zaslužka:
- pa del stroškov, za katerih kritje je treba poskrbeti, postanejo stroški, ki jih je prej nosil delodajalec, kot so prevoz, strošek
službene poti in podobno;
- prav tako niso več samoumevni dodatki, ki vam jih je plačeval delodajalec, kot so dodatek za nedeljsko delo, regres in
podobno;
- vsak mesec je treba poskrbeti tudi za plačilo socialnih prispevkov, saj se ta strošek prenese neposredno na vas. Te prispevke je
treba plačevati redno vsak mesec, pa čeprav ni bilo prilivov na račun, sicer na primer ne morete k zdravniku oziroma morate
pregled plačati sami;
- tudi redni mesečni dohodki niso zagotovljeni, saj lahko plačilo kljub vnaprej sklenjenim pogodbam niha iz meseca v mesec;
- zavedajte se, da vam nihče ni dolžen plačati bolniškega dopusta, če zbolite, prav tako nimate plačanih dopustov, in imejte
temu primerno privarčevano vsoto;
- zavedati se je treba tudi, da lahko naročnik preklice naročilo in preprosto ostanete brez zaslužka. Temu se lahko ognete tako,
da imate več različnih naročnikov, kar pomeni, da še vedno prejmete neke dohodke. Če pa pride do izterjave na vašem računu,
vam lahko poberejo celotna nakazila z računa, prav tako pa se lahko vaš dolg izterja iz vašega premoženja in vam grozi, da
izgubite vse, saj kot s. p. odgovarjate z vsem svojim imetjem.
Največje pasti s.p.
Za odločitev odpiranja s. p. je več razlogov, eden izmed ključnih je 4.500 evrov državne subvencije. Začetniki se srečajo z dvema
možnostma: ali bodo uveljavljali normirane odhodke (praviloma v višini 25 odstotkov) ali pa bodo vodili poslovne knjige in z
vestnim zbiranjem računov uveljavljali dejanske odhodke. Ponavadi se odločijo za preprostejšo pot, to je za normirane
odhodke.
Tu se skriva tudi ena najhujših pasti. Osnova za prispevke se namreč računa na letni ravni, glede na dohodke podjetnika v
mesecih poslovanja v danem letu. Se pravi: če s. p. ustanovite oktobra in dobite decembra subvencijo, se bo štelo, da so vaši
letni prihodki 27 tisoč evrov oziroma 2.250 evrov na mesec zgolj iz naslova subvencije. Če bi ustanovili s. p. in prejeli subvencijo
januarja, pa bi se pri izračunu osnove za prispevke med prihodke štel le dejansko prejeti znesek subvencije, saj se razporedi na
vseh 12 mesecev leta. Zaradi višjih mesečnih zaslužkov pa potem naslednje leto plačujete višje prispevke.
Če pa bi se odločili, da bi kot s. p. vodili poslovne knjige, pa se opisani učinek prejete subvencije lahko razmeji na naslednjih 12
mesecev poslovanja, zato ne vpliva na dvig osnove za prispevke. Hkrati pa je treba računati s tem, da bo treba urediti
računovodstvo, zbirati račune oziroma druga dokazila o nastalih stroških, povezanih s poslovanjem, in še kup drugih stvari.
Nekateri se odločijo, da bodo računovodstvo vodili sami, a glede na hitro spreminjajočo se in kompleksno zakonodajo
priporočajo, da si kljub temu da gre za dodaten strošek, priskrbite računovodjo, saj so kazni, ki jim sicer grozijo, visoke.
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Nasveti, če bi ubrali to pot
Vsekakor je priporočljivo, da najprej obiščete tako pravnega kot davčnega svetovalca, s katerima preverite svoj poslovni načrt,
saj mimogrede spregledate kakšne dodatne zakonske zahteve ali ključne možnosti za olajšave. Vedno upoštevajte najslabši
možni scenarij, saj se pogosto odvije tudi v resničnosti. Vedno razmislite, preden storite, kje in kaj vas lahko dolgoročno udari po
žepu.
Imate pogum za to pot?
Sliši se kot nasvet iz priročnika o boljši samopodobi, a vseeno: biti s. p. zahteva visoko stopnjo samonadzora, saj si delo iščete
sami. Prav tako mora biti vaše neformalno znanje o vaši izbrani smeri na visoki ravni, saj je to tisto, ki vas bo naredilo
konkurenčnega. Morate biti zagnani, nepopustljivi. Ne smete se zlomiti takrat, ko gre vse na slabše, prav tako pa morate paziti,
ko gre vse na bolje. Srečali se boste z mnogo ovirami, a vzemite to kot izziv, ne kot prepreko.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vir: ZDR-1, finance.si – Yannick Šušteršič, zraven se lahko da tudi delovni zvezek ZRSZ št. 5 SAMOZAPOSLOVANJE IN DRUGAČNE
OBLIKE ZAPOSLITVE.
Priloga 4: Postavljanje ciljev
1) Cilji morajo biti v skladu z našo osebnostjo. (To so cilji v zvezi z razvojem samega sebe in identitete – cilji v zvezi s čustvi,
spoznanji, hotenji, osebno kompetenco. Pomembna je pristnost).
2) Cilje si je potrebno zapisati. (Spreminjanje samega sebe in svojega življenja je dolgoročen proces. Brez zapisovanja ni
sledljivosti – hitro se izgubimo in zapademo v stara pravila čutenja, mišljenja in delovanja)
3) Cilje si moramo nenehoma zastavljati. (Dogodki, okoliščine in situacije so vedno v fazi spreminjanja, z njimi si moramo
spreminjati tudi cilje).
4) Cilji morajo zajemati vsa ključna področja življenja (to so poklicno področje, finančno, družinsko, intelektualno, družbeno,
duhovna in področje telesnega razvoja).
5) Cilji morajo biti usklajeni (in ne nasprotujoči se) na vseh življenjskih področjih.
6) Cilji morajo biti uresničljivi (biti morajo stvarni, dosegljivi a hkrati predstavljati izziv, biti morajo vznemirljivi, da se jih
veselimo).
7) Cilji morajo biti jasno opredeljeni, merljivi in natančni (Kje se nahajam? Kaj bi rada? Kdaj bi rada dosegla cilje? Kako bom
vedela, da je cilj dosežen? Zakaj bi rada to dosegla? Kakšna oseba želim biti? Katere kvalitete želim razviti?
Priloga 5: Postavljanje ciljev
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Priloga 6
Osem kategorij sider:
1) Tehnično-funkcionalno sidro
Posamezniki, ki so tehnično-funkcionalno zasidrani, se predajo specializaciji in podcenjujejo funkcije generalnega menedžerja,
čeprav so pripravljeni biti funkcionalni menedžerji, če jim to omogoča, da ostanejo v stiku s svojim strokovnim področjem.
Čeprav gre na začetku pri večini karier za to sidrno usmerjenost in je njihova zgodnja faza skoraj vedo povezana s specializacijo,
slednja ne navdušuje vsakogar – za nekatere je le sredstvo, s katerim postanejo člani določene organizacije ali pa pridobijo
večjo varnost ipd. Iz tega sledi, da sicer večina začne z ozko specializiranim delom, le nekaterim pa prinaša toliko notranjega
zadovoljstva, da razvojejo karierno sidro v zvezi s svojo specializacijo. Posameznikom s tem kariernim sidrom delo pomeni izziv,
radi preizkušajo lastne zmožnosti in spretnosti, se hitro zdolgočasijo. Za občutek lastne vrednosti morajo izrabljati lastno
nadarjenost. Bistvena je vsebina dela, ne le delo samo po sebi.
2) Menedžersko sidro
Posamezniki med kariero ugotovijo, da si resnično želijo postati generalni direktorji, da jih zanima vodenje ter da imajo
sposobnosti, ki jih to delo zahteva (velika odgovornost, odločanje). Specializacijo vidijo kot past – razumejo nujnost poznavanja
področij in sprejmejo dejstvo, da morajo najprej biti izvedenci na svojem področju, če hočejo dobro funkcionirati kot direktorji.
Ključne vrednote in motivi so napredovanje po hierarhični lestvici do višjih ravni odgovornosti, priložnosti za vodenje, prispevek
k uspehu podjetja, visok dohodek. Pri njih morajo izstopati analitične sposobnosti, sposobnost medosebnega in
medskupinskega sporazumevanja ter čustvena inteligentnost.
3) Sidro avtonomnosti in neodvisnosti
Nekateri že na začetku kariere odkrijejo, da ne prenesejo omejitev, ki jim jih nalagajo pravila, postopki, delovni čas, predpisana
oblačila in druge norme. Hočejo delati po svoje, v svojem tempu in v skladu s svojimi merili. Čutijo, da jih življenje v organizaciji
omejuje in preveč posega v njihovo zasebnost. Včasih se skrajna potreba po neodvisnosti porodi iz visoke ravni izobrazbe in
strokovnosti, ko se posameznik že med učnim procesom zave, d se lahko zanese le sam nase in je v celoti odgovoren zase.
Lahko pa se takšni občutki razvijejo tudi iz vzgojnih metod, ki poudarjajo neodvisnost in samostojnost. Posamezniki s tem
sidrom se nagibajo k neodvisnim poklicem, ali pa se vidijo na področjih dela, kjer je samostojnost sorazmerno velika celo v
velikih podjetjih (npr. raziskave za razvoj, prodaja na terenu, vodenje oddaljenih podružnic, finančne analize). Tak posameznik
ima najraje delo, pri katerem so cilji jasno opredeljeni, sredstva in poti pa si lahko izbere sam. Radi imajo tudi pogodbeno ali
projektno delo.
4) Sidro varnosti in stabilnosti
Posamezniki s tem sidrom velikokrat iščejo službo v podjetjih, ki ponujajo trajno delovno razmerje; za katere se govori, da se
izogibajo odpuščanju; ki imajo dobre pokojninske sheme ter programe ugodnosti in ki slovijo po tem, da so trdna in zanesljiva.
Zato so za njim privlačne službe v vladi in državni upravi. Pripravljeni so predati odgovornost za upravljanje svoje kariere
delodajalcem v zameno za varnost. Včasih se zdi, da jim primanjkuje ambicioznosti, kar pa je lahko nepravičen stereotip, saj so
se nekateri povzpeli iz skromnih razmer na visoke vodstvene položaje. Najraje imajo stabilno, predvidljivo delo. Bolj jih zanima
delo samo po sebi kot pa njegovo bistvo. Razširitev obsega dela in izzivi jim ne pomenijo toliko kot povišanje plače, delovne
razmere in ugodnosti.
5) Sidro podjetniške ustvarjalnosti
Prevladuje potreba po ustvarjanju lastnih poslov, tako da razvijejo lastne izdelke ali storitve. Ustvarjalna težnja je predvsem
usmerjena v ustvarjanje novih podjetij oz. organizacij, izdelkov ali storitev, ki se jih da identificirati s posameznikovimi osebnimi
prizadevanji, ki bodo samostojno preživeli in bodo ekonomsko uspešni. Merilo uspeha je torej ustvarjanje denarja. Imajo
izjemno motivacijo za dokazovanje uspeha, ki lahko izvira iz družine, iz katere so nemara že izšli uspešni podjetniki. Od sidra, ki
temelji na avtonomnosti in neodvisnosti se razlikujejo po tem, da želijo imeti lastne posle zaradi dokazovanja, da zmorejo in ne
zaradi potrebe po samostojnosti.
6) Sidro predanosti
Zaznamuje odločitev za poklic zaradi vrednoti, ki jih želi uresničiti pri svojem delu. Bolj ga zanimajo te vrednote kot pa lastna
nadarjenost ali področja, za katera je sposoben. Karierne odločitve temeljijo na želji, da bi izboljšal svet. To sidro je značilno za
poklice, kjer posamezniki pomagajo drugim (zdravnik, socialni delavec, učitelj, duhovnik). Posamezniki želijo delo, ki jim
omogoča, da vplivajo na organizacijo ali družbeno politiko v smislu njihovih vrednot.
7) Sidro čistega izziva
Uspeh je za posameznike s tem sidrom premagovanje nemogočih ovir, reševanje nerešljivih problemov. Ko napredujejo, iščejo
vse zahtevnejše izzive. Za nekatere je to iskanje delovnih mest. Toda niso tehnično-funkcionalno zasidrani, ker jim ni mar, na
katerem področju se pojavi problem. Drugi pa najdejo izziv na področjih medosebnih odnosov in tekmovalnosti. Vse je
podrejeno temu, ali bo imel na delovnem mestu dovolj možnosti za preizkušanje svojih zmogljivosti. Če tega nima, se dolgočasi
in postane razdražljiv.
8) Sidro življenjskega stila
Posamezniki, ki si organizirajo življenje v skladu s tem sidrom, hočejo po eni strani dokazati, da kariera zanje ni tako zelo
pomembna in da zato nimajo kariernega sidra. Vendar je tudi njih mogoče obravnavati z vidika kariernih sider, saj poudarjajo,
da mora biti njihova uspešna kariera v skladu z življenjskim stilom. Gre za to, kako povezati zadovoljevanje potreb
posameznika, družine in kariere. Takšen človek na prvo mesto postavlja prožnost. Pomembno jim je, da imajo ob pravem času
na voljo prave možnosti (npr. potovanja le tedaj, ko to ustreza njegovi družini; gibljiv delovni čas; delo od doma med običajnim
delovnim časom). Za njih je pomembnejši odnos podjetja, ki odseva spoštovanje do osebnih in družinskih zadev in ki omogoča
pogajanje o psihološki pogodbi.
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Priloga 7: Povratna informacija
Povratna informacija naj bo besedna in izražena jasno. Če je v obliki nebesednega sporočila, obstaja večja nevarnost napačnega
razumevanja, saj je le-to manj jasno, večpomensko in pogosto podvrženo napačnim interpretacijam.
Povratna informacija naj bo prilagojena tistemu, ki mu je namenjena, in sicer tako, da nas bo lahko razumel. V nasprotnem
primeru ne bo učinkovita.
Povratna informacija naj bo konkretna - nanaša se na konkretno vsebino in vedenje.
Povratna informacija naj bo objektivna - nanaša se na dejanske informacije in dejstva, ne pa na naše občutke.
Povratna informacija naj bo direktna - neposredno povezana z vsebino in naj se nanaša direktno na tisto osebo, ki ji je
namenjena. Ne sme biti izrečena prikrito ali posredno.
Povratna informacija naj bo iskrena - zajeta so naša resnična mnenja, čustva in misli.
Povratna informacija naj bo posredovana pravočasno - takrat, ko smo jo pripravljeni sprejeti, razumeti in uporabiti. Če jo
prejmemo pozneje, je lahko njen učinek manjši oz. ga sploh ni.
Povratna informacija naj bo konstruktivna - namenjena reševanju problema ali konflikta. Skušajmo se izogniti poniževanju
sogovornika in poglabljanju konflikta.
Pri povratnih informacijah mora veljati načelo vzajemnosti. Če povratne informacije dajemo, jih moramo biti pripravljeni tudi
sprejemati.
Povratna informacija naj bo opisna – opišemo, kaj je bilo dobro in pravilno, ne sodimo in ocenjujemo. Za prejemnika je tako bolj
nevtralna in povzroča manj neprijetnih občutkov.
Priloga 8
Členi iz Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1):
II. POGODBA O ZAPOSLITVI:
- 5. Pravice in obveznosti strank pri sklepanju pogodb o zaposlitvi: 25. člen (objava prostega delovnega mesta oziroma vrste
dela), 27. člen (enaka obravnava glede na spol), 28. člen (pravice in obveznosti delodajalca), 29. člen (pravice in obveznosti
kandidata), 30. člen (pravice neizbranega kandidata);
- 6. Vsebina pogodbe: 31. člen (sestavine pogodbe o zaposlitvi), 32. člen (neveljavna določila pogodbe o zaposlitvi);
III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA:
- 1. Opravljanje pripravništva: 120. člen (splošno), 121. člen (trajanje pripravništva), 122. člen (izvajanje pripravništva), 123. člen
(omejitev odpovedi pripravniku s strani delodajalca), 124. člen (volontersko pripravništvo);
- 2. Poskusno delo: 125. člen (poskusno delo)
- 3. Plačilo za delo: 126. člen (vrsta plačil), 127. člen (osnovna plača, delovna uspešnost, dodatki), 128. člen (višina dodatkov), 129.
člen (dodatek za delovno dobo), 130. člen (povračila stroškov v zvezi z delom), 131. člen (regres), 134. člen (plačilni dan);
- 4. Delovni čas: 142. člen (definicija delovnega časa), 143. člen (polni delovni čas) , 144. člen (nadurno delo), 146. člen (prepoved
opravljanja dela preko polnega delovnega časa), 147. člen (dopolnilno delo);
- 8. Letni dopust:159. člen (pridobitev pravice in minimalno trajanje letnega dopusta), 160. člen (določanje daljšega trajanja
letnega dopusta), 161. člen (sorazmerni del letnega dopusta), 162. člen (izraba letnega dopusta), 163. člen (način izrabe letnega
dopusta), 164. člen (neveljavnost odpovedi pravici do letnega dopusta);
- 9. Druge odsotnosti z dela: 165. člen (plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin), 166. člen (odsotnost z dela zaradi
praznovanja), 167. člen (odsotnost z dela zaradi zdravstvenih razlogov).
Priloga 9
POLONA=Pripravništvo soc varstva
Polona je 25letna mlada magistrantka psihologije. Nekaj izkušenj si je nabirala že tekom študija s prostovoljnim delom, zato se
počuti pripravljena vsaj na prve izzive v novi službi. Intenzivno jo išče že poleta,a je nihče ne zaposli, ker nima opravljenega
strokovnega izpita. Nanj se ne more prijaviti zaradi neopravljenega pripravništva.
ALEŠ=aktivno državljanstvo
Aleš je 24 letni diplomiran agronom.
Fakulteto je zaključil pred enim letom in sedaj intenzivno išče službo.Bil je že na štirih razgovorih, a ga nihče ni najel zaradi
pomanjkanja formalnih izkušenj, čeprav imajo doma kmetijo, na kateri pomaga že od malih nog. Odločil se je udeležiti
programa MARŠ NA(D) TRG DELA z namenom, da mu pomaga k izboljšanju in priznavanju njegovih kompetenc.
ŽAK=zagon inovativnih podjetij
Žak je 28-letni izkušen programer. Aplikacije za Apple Store in Google play piše že vrsto let. Trenutno tri leta intenzivno dela na
razvoju inovativne aplikacije za izboljšanje posameznikovega življenja. V svoj produkt neizmerno verjame, zato ne želi pripisati
vseh pravic Applu ali Androidu. Želi odpreti lastno podjetje, a za to nima niti podpore niti financ.
JAN=javna dela
Jan je 26-letni moški z dokončano osnovno šolo.
Na Zavod za zaposlovanje je prijavljen že 8 let. Službe mu ne uspejo najti zaradi prenizke izobrazbe. Na tej točki je Jan
pripravljen zagrabiti za kakršno koli delo,pa naj bo za določen ali nedoločen čas, saj mu grozi brezdomstvo, ker njegova
socialna pomoč ne pokrije niti najemnine za stanovanje.
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URŠA=UDM
Urša je 26-letna magistrica prava. Na Zavodu za zaposlovanje je prijavljena pol leta z željo po delu na Ministrstvu za pravosodje.
Prošnje za delo pošilja skoraj vsak mesec, a jo vedno zavrnejo, češ, da ima premalo veščin in delovnih izkušenj za točno to
delovno mesto.Sedaj išče priložnost za pridobitev specifičnih znanj in spretnosti.
ZALA=zmorem, ker znam
Zala se je pri 21. Letih odločila pustiti študij, zato je zdaj kot maturirana gimnazijka na Zavodu za zaposlovanje prijavljena že 2
leti brez uspeha pri zaposlitvi. S splošno maturo nima specifičnih znanj, ki bi jo spustila na trg dela, ima pa veliko strast do
kuhanja in peke. Enkrat so jo že povabili na razgovor za službo v slaščičarni na Primorskem, a je bila zavrnjena, ker ne zna
italijansko. Sedaj intenzivno išče rešitve izven šolskih klopi.
ŠPELA=štipendije za deficitarne poklice
Špela je ravno zaključila osmi razred devetletke. Te poletne počitnice se je odločila posvetiti razmisleku o vpisu v srednjo šolo, ki
jo čaka naslednje leto. Ve, da želi šolanje zaključit čim prej, zato se na gimnazijo zagotovo ne bo vpisala. Išče tudi čim večje
zagotovilo za vstop na trg dela, ko zaključi srednjo šolo. Prihaja namreč iz družine, ki živi pod pragom revščine, zato bi ji prišel
prav čisto vsak cent, ki ga lahko prejme.
DORA
Dora je 27 -letna diplomirana vzgojiteljica, ki si želi odpreti lastni zasebni vrtec. Pri tem jo skrbi, da nima dovolj podjetniških in
pravnih znanj, zato bi si želela dodatnih usposabljanj, ki bi ji omogočili pridobitev dotičnih veščin. Do te odločitve jo je
pripeljala njena izguba službe v privatnem vrtcu pred štirimi meseci, sedaj pa nove v javnem sektorju ne dobi, saj nima
opravljenega pripravništva. Ker se zaveda finančnega zalogaja, ki jo čaka, če se odloči za odprtje zasebnega vrtca, je trenutno
pripravljena prijeti za vsakršno delo, pa čeprav zaposlitev dobi samo za eno leto.
Priloga 10
Vloge,po avtorju Beblinu, ki se vzpostavijo v timu:
Snovalec: So inovatorji, polni idej, najraje delajo zase, so bolj introvertirani. Pomembni so v začetni fazi tvorjenja predlogov. Če
jih je preveč lahko tudi znižujejo učinkovitost dela.
Iskalci sredstev: So družabni, komunicirajo z vsemi člani tima, so dobri pogajalci. Rabijo veliko spodbud za delo, pogosto so
preveč optimistični.
Opazovalci, ocenjevalci: Odločajo se počasi, stvari temeljito premislijo, učinkoviti so pri analiziranju problemov. Delujejo bolj
resno, manjka jim navdiha, da bi spodbudili sodelavce ter jih motivirali.
Koordinatorji: Predvsem so usmerjeni v ljudi, zlahka druge spodbudijo k delu, bolj se ujamejo s kolegi na istem ali podobnem
položaju, kot pri usmerjanju podrejenih.
Izvajalci: Dobro organizirani in disciplinirani, zvesti so svojemu timu imajo občutek za praktičnost in so zelo zanesljivi.
Sodelavci ali timski delavci:Zavzemajo se za druge, hitro se prilagajajo novim situacijam. Preprečujejo medsebojne spore v timu
in omogočajo učinkovito sodelova nje med člani.
Dovrševalci: Skrbni, vestni, imajo smisel za podrobnosti, ne potrebujejo veliko zunanje spodbude za delo.
Oblikovalci: Izzivajo spore, iščejo nove ideje, v žeji po uspehu ne izbirajo sredstev. Dobro delujejo pod pritiskom.
Specialisti: Posamezniki z visiko specializiranim in tehničnim znanjem, preučijo strokovno zanesljivost posameznih nalog.
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Zavod Bob je nevladna organizacija za mlade, je kultura, je kreativni
prostor, je delovno mesto, je pisarna, je stična točka, je učni poligon, je
skupnost ... Razvija, utemeljuje in izvaja mladinsko in projektno delo ter
različne oblike terenskega dela. Je tudi mladinski center, kjer se mladi
neformalno izobražujejo, mrežijo ali kako drugače udejanjajo. Nudi
priložnosti za razvijanje projektnih idej, potencialov in celostno podporo
pri reševanju različnih življenjskih izzivov.
Mladim nudimo spodbudno okolje za utrjevanje svojih znanj, razvijanje
veščin, urjenje sposobnosti ter vzpostavljanje in krepitev odnosov, ki jih
nimajo priložnosti bogatiti v formalnem izobraževanju. Mlade
postavljamo v vlogo arhitektov lastnega učenja.
Vzpostavili smo središče za mlade, zlasti za osipnike in tiste s slabšimi
izhodiščnimi možnostmi. Spodbujamo aktivno udeležbo mladih v
družbenem dogajanju, še posebej tistih, ki nimajo javnega glasu ali pa se
njihovega glasu ne sliši.

NAJDEŠ NAS ...
V Ljubljani na Robbovi ulici 15, Trgu OF 10 in Dolgem Bregu 56.
Sedež zavoda: Kvedrova cesta 3, 1000 Ljubljana
E-pošta: info@zavod-bob.si
Telefon: +386 (0)31 434 060
Spletna stran: www.zavod-bob.si
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Publikacija je nastala v okviru projekta Marš na(d) trg dela,
ustvarjenega na Zavodu Bob, izbranega na javnem razpisu
Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo
zaposlenost 2016-2018.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega socialnega sklada.

