
 

 Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije. Vsebina publikacije odraža samo stališča avtorjev in je njihova 
odgovornost. Komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo podatkov, ki jih publikacija vsebuje. 

 

  

 

WhomeN PROTOCOL 

Protokol za vrednotenje in priznavanje mehkih spretnosti in 
kompetenc za ženske, katerim grozi socialna izključenost. 

Projekt WhomeN: 2017-1-ES01-KA204-038221 

 

Aktivno socialno in poklicno vključevanje 

žensk, ki jim grozi socialna izključenost, s 

priznavanjem kompetenc in z učenjem 

mehkih spretnosti za zagotavljanje novih 

poklicnih priložnosti v gostujoči državi. 
 

 



 

 

1 

I. Projekt WhomeN ____________________________________________________________________ 2 

II. Kako uporabljati Whomen protocol? ____________________________________________________ 4 

III. Ciljna skupina protokola ______________________________________________________________ 6 

III.1. Ženske, katerim grozi socialna izključenost ____________________________________________ 6 

III.2. Strokovnjaki vključeni v izobraževanje odraslih _________________________________________ 7 

III.3. Organizacije izobraževanja odraslih __________________________________________________ 7 

IV. Pomembnost priznavanja spretnosti ____________________________________________________ 8 

IV.1. Evropski kontekst za prepoznavanje veščin ____________________________________________ 8 

IV.2. Pomembnost priznavanja mehkih veščin v EU __________________________________________ 9 

V. Protokol WhomeN __________________________________________________________________ 11 

V.1. Pristop ________________________________________________________________________ 11 

V.2. WhomeN in pristop ECAVET _______________________________________________________ 11 

VI. Smernice za spolno enakost in kulturno različnost ________________________________________ 13 

VII. Transverzalne spretnosti vključene v WhomeN protokol ___________________________________ 17 

VII.1. Strateško in kreativno mišljenje ____________________________________________________ 19 

VII.2. Kompetence oblikovanja odločitev __________________________________________________ 19 

VII.3. Sposobnost pogajanja ____________________________________________________________ 20 

VII.4. Sposobnost reševanja problemov ___________________________________________________ 21 

VII.5. Medkulturne kompetence _________________________________________________________ 22 

VIII. Spletno orodje za samoocenjevanje ____________________________________________________ 23 

VIII.1. Namen orodja __________________________________________________________________ 23 

VIII.2. Uporabniki _____________________________________________________________________ 23 

VIII.3. Vodnik za postopek ocenjevanja ____________________________________________________ 24 

IX. Usposabljanje za ženske, katerim grozi socialna izključenost ________________________________ 26 

IX.1. Namen programa ________________________________________________________________ 26 

IX.2. Trajanje tečaja in ciljna skupina ____________________________________________________ 27 

IX.3. Splošna metodologija ____________________________________________________________ 27 

IX.4. Zgradba tečaja __________________________________________________________________ 28 

X. Usposabljanje “trenerjev” ____________________________________________________________ 30 

XI. Metode in primeri dobrih praks _______________________________________________________ 32 

XI.1. Tipi učenja _____________________________________________________________________ 32 

XI.2. Metode ________________________________________________________________________ 34 

 

 

 

  



 

 

2 

I. Projekt WhomeN 

Glavni cilj projekta WhomeN je ponuditi priložnosti ženskam, katerim grozi socialna 

izključenost (migrantke, ženske starejše od 45), za izboljšanje individualnih in splošnih 

spretnosti.  

Namen je nuditi pomoč pri izboljšanju njihovih kvalifikacij in s tem izboljšati njihovo 

zaposljivost. Pomembno je, da krepimo njihove spretnosti in želje, da zasedajo aktivno vlogo 

v družbi. 

 

Projekt WhomeN uporablja inovativno metodologijo priznavanja transverzalnih in mehkih 

veščin. Projekt temelji na protokolu za samoocenjevanje, kateri temelji na podlagi evropskih 

smernic za ugotavljanje in potrjevanje, orodjih ECVET in EQAVET. 

 

Zadnje študije so pokazale, da je pomembnost “mehkih” veščin pri iskanju zaposlitve 

primerljiva s “trdimi”. V zadnjem času so mehke veščine upoštevane, vključene in cenjene v 

naši družbi. Njihovo potrjevanje je še posebej pomembno na področju izobraževanja 

odraslih in podpori vseživljenjskega učenja. 

Delovna skupina EQVET: Podpora izobraževanja odraslih, VET in razvoj mehkih veščin (2015), 

poudarja pomen mehkih veščin za delo. Delodajalci pričakujejo, da bo delavec imel tako 

mehke veščine kot tudi poklicne spretnosti. 

 

Projekt WhomeN je nastal iz potrebe po razvoju novega pristopa, ki bo zajemal oblikovanje 

poklicnih kompetenc žensk, katerim grozi socialna izključenost. Namen je razviti nove 

metode in protokol, kateri bodo temeljili na priznavanju ženskih znanj in spretnosti, ki so 

osvojene na različnih področjih življenja ( formalna izobrazba, izkušnje na trgu dela, 

življenjske izkušnje,…) glede na Evropske smernice za priznavanje in potrjevanje, orodji ECVET 

in EQAVET. 

To bo omogočalo nadaljnjo profesionalizacijo poklicev, kateri so v večini zasedani s strani 

socialno ogroženih žensk in boljšo integracijo žensk, katere že imajo veliko delovnih izkušenj 

in kompetenc, vendar so brez strokovnih kvalifikacij. Tem ženskam bo protokol WhomeN 

nudil resnično podporo. 

Projekt se osredotoča na transverzalne in mehke veščine. Oblikoval bo program 

usposabljanja za izobraževalce odraslih. Usposabljanje bo namenjeno evalvaciji spretnosti in 

kompetenc glede na Evropske smernice za potrjevanje in preverjanje, orodji ECVET in 

EQAVET.  
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Glavni cilj projekta je pomagati “strokovnjakom”, da pri vsakodnevnem delu zaznajo in 

prepoznajo mehke veščine, katere lahko pomagajo tako ženskam kot vsem ostalim pri 

njihovem poklicnem razvoju in kulturni integraciji. 

Verjamemo, da je projekt WhomeN, projekt z visoko dodano vrednostjo. Ženskam, katerim 

grozi socialna izključenost, mehke veščine predstavljajo pomemben element pri oblikovanju 

novih poklicnih priložnostih in poklicnem razvoju.  
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II. Kako uporabljati WhomeN protocol? 

Cilji protokola so:  

 Olajšati prepoznavanje in ovrednotenje mehkih veščin. 

 Predstaviti orodja in metode za učenje, poučevanje ali utrjevanje mehih veščin. 

 Prispevati k novim poklicnim orientacijam in integracijskim strategijam, katere 

učinkovito vplivajo na formalno in neformalno učenje in se povezujejo s formalnim 

izobraževanjem in prepoznavanjem veščin. 

Priporočamo branje “Kvalitativne raziskave potreb usposabljanja žensk, katerim grozi 

socialna izključenost”, ki je bila narejena s strani partnerjev projekta WhomeN. Raziskava je 

bila potreben korak k boljšemu razumevanju naše ciljne skupine (migrantke in ženske 

starejše od 45 let) in k pravilni izbiri primernega pristopa za komuniciranje s ciljno skupino. 

Protokol vsebuje naslednje aktivnosti:  

 Pristope in orodja za podporo ženskam, katerim grozi socialna izključenost, za 

spodbujanje njihovih socialnih veščin in izboljšanje njihove poklicne integracije. 

 Podpora strokovnjakom, kateri delajo s ciljno skupino na področju priznavanja 

mehkih veščin. 

Prva aktivnost, katero lahko najdemo v protokolu je opis naše ciljne skupine. Na eni strani je 

protokol namenjen ženskam, katerim grozi socialna izključenost, v večini migrantkam, 

ženskam starejšim od 45 let ter podeželskim ženskam (poglavje III.1). Na drugi strani pa je 

protokol namenjen tudi drugim osebam in organizacijam, katere lahko uporabijo protokol za 

razvoj njihovih poklicnih in socialnih aktivnostih (poglavje III.2 in III.3). 

V protokolu so navedene uporabne informacije o pomembnosti priznavanja mehkih veščin v 

izobraževanju odraslih (IO), še posebno ko govorimo o ženskah in znanju, katerega so 

pridobile in osvojile v neformalnem ali priložnostnem kontekstu (poglavje IV.). 

Predstavljene so tudi transverzalne spretnosti in mehke veščine, katere so pomembne za 

zaposljivost ciljne skupine (poglavje VII.) 

Pred začetkom uporabe protokola, je predstavljen tudi pristop, katerega uporabite za 

prepoznavanje mehkih večin in uporabo teh veščin za nadaljnji napredek žensk (poglavje V.). 

Vzporedno se predstavljene smernice za spoštovanje spolne enakosti in medkulturnosti, ki 

podpirajo delovanje strokovnjakom pri pedagoškem delu s ciljno skupino (poglavje VI.). 

 

 

 



 

 

5 

 

Orodje za samo-ocenjevanje mehkih veščin je temeljni vidik projekta WhomeN (poglavje VIII.).  

Orodje je dostopno na platformi WhomeN in je lahko izpolnjen online v različnih jezikih, na 

mobilnem telefonu ali računalniku. Uporabnik po zaključku pridobi ustrezno oceno in 

potrdilo. Po zaključenem usposabljanju ali izboljšanju poklicnih izkušenj, se samo-evalvacijski 

vprašalnik lahko ponovi. Pridobljene ocene se lahko primerjajo. Tako se lahko poudari, kako 

so ženske nadgradile svoje mehke veščine in transverzalne kompetence. 

Orodje za samoocenjevanje lahko uporabljajo organizacije in strokovnjaki, kateri podpirajo 

socialno ogrožene ženske pri njihovi poklicni integraciji in razvoju v različnih situacijah: 

individualni refleksiji žensk, kot del intervjuja ali kot način spremljanja srečanja, kot skupinska 

nalogo,… 

Orodje bo pomagalo identificirati osvojene mehke veščine. V naslednji fazah je lahko 

uporabljeno kot osnova za podporo in priporočilo naslednjih korakov. Pomagalo bo 

nadgraditi delo strokovnjakov, ciljni skupini pa bodo postopki bolj pregledni: nasveti in 

priporočila so tako bolj kontekstualizirana. Njihove potrebe po usposabljanju in priložnosti 

bodo bolj pregledne. Lažje bo prepoznati poklice, ki jim ustrezajo, ter prepoznati 

pomanjkljivosti, ki jih omejujejo pri doseganju željenega poklica. Orodje prav tako vpliva na 

boljše oblikovanje njihovega primera, tako se ženske lahko napoti na tista formalna 

izobraževanja in usposabljanja, katera zahteva njihov profil, izkušnje, kompetence in mehke 

veščine. 

WhomeN platforma, vsebuje tudi druge vidike funkcije za kakovostne strategije intervencij, 

katere so dostopne v več jezikih:  

 uporabna viri za zaposlitev, usposabljanje in integracijo za ženske v Bolgariji, 

Nemčiji, Italiji, Latviji, Portugalskem, Romuniji, Sloveniji in Španiji, dostopno v 

njihovem jeziku in v angleščini; 

 informacije in predstavitev transverzalnih in mehkih veščin v sklopu 

protokola WhomeN; 

 navodila za uporabo samo-evalvacijskega orodja; 

 kurikulum in pedagoško gradivo za izobraževalce odraslih; 

 smernice za kulturna različnost in spolno enakost; 

 kurikulum in program usposabljanja za ženske. 

Na koncu pa je dostopen tudi kurikulum usposabljanja tako za ženske katerim grozi socialna 

izključenost, kot tudi za strokovnjake. 

Izvedli smo poizkusno 5-dnevno usposabljanje za strokovnjake, preko katerega so se 

približali ciljni skupini (tako spretnostim katere naj osvojijo, kot tudi metode katere naj 

uporabijo) (poglavje X.). 
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Projekt WhomeN pa predstavlja tudi pilotno usposabljanje za ženske, katerim grozi socialna 

izključenost. Usposabljanje traja 25 ur. Izvedeno je bilo v okviru projekta WhomeN, za 

izboljšanje Protokola. (poglavje IX). Prav tako imamo list s točnimi opisi metod, pristopov in 

primeri dobre prakse, od mentorstva do igranja vlog kot ključnega dela učnega načrta 

(poglavje XI.) 

Upamo, da vam bo naš protokol koristen. Vsi komentarji in povratne informacije so za nas 

zelo pomembni. Prosimo pošljite jih na : whomenproject@gmail.com 

III. Ciljna skupina protokola 

Protokol podpira delo naslednjih strokovnjakov:  

 nacionalni organi pristojni za sprejem in integracijo migrantov, 

 sprejemne centre, 

 zavode za zaposlovanje, 

 svetovalce za izobraževanje in usposabljanje, 

 centre za socialno delo, 

 nevladne organizacije, dobrodelne organizacije ki nudijo pomoč ženskam. 

III.1. Ženske, katerim grozi socialna izključenost 

Starejše ženske, katerim grozi socialna izključenost (migrantke, brezposelne in dolgotrajno 

brezposelne ženske, mlajše ženske z nižjo izobrazbo, mame samohranilke in ženske starejše 

od 45 let z nižjo stopnjo izobrazbe). 

Gledano z evropskega vidika, zaposljivost predstavlja velik pomislek pri osebah z nižjo 

stopnjo formalne izobrazbe. Evropske statistike iz leta 2017 kažejo, da je stopnja zaposljivosti 

oseb z nižjo stopno izobrazbe v primerjavi s tistimi s srednjo ali višjo formalno izobrazbo pod 

evropskim povprečjem – 55,6% stopnja zaposljivosti za nižje izobražene, 75,7% za srednje 

izobražene in 85,3% za visoko izobražene. Poleg tega, da imajo osebe z nižjo izobrazbo manj 

priložnosti pri iskanju zaposlitve, so bile osebe tudi veliko bolj prizadete v času krize. Stopnja 

zaposljivosti je za njih padla za 5,1% med leti 2007 in 2013 na Evropski ravni. Vzporedno je za 

srednje izobražene padla za 1,7% in za visoko izobražene 1,8%. 

Gledano iz tega vidika, ženske predstavljajo ranljivo ciljno skupino. Soočajo se s številnimi 

omejitvami in težavami na njihovem procesu socialne in poklicne inkluzije. 

 Pomanjkanje poklicnih kvalifikacij (v primeru migrantk), nepriznavanje predhodnih 

kvalifikacij zaradi pomanjkanja sistema za enakopravnost diplom. 

 Izolacija žensk z večjimi družinami, katere se časovno bolj obremenjene s hišnimi 

opravili. 

mailto:whomenproject@gmail.com
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 Ovire oblikovane zaradi njihovih nižjih kvalifikacij izkušenj in neudeležbe 

neformalnega izobraževanja. 

 Nižje poklicne kvalifikacije in težave pri priznavanju kvalifikacij, kar vpliva na težji 

dostop do bolj specializiranih delovnih mest. 

 Delo v ekonomsko in pogodbeno negotovih razmerah.  

Če želimo zajeti socialno inkluzijo žensk z orodjem za priznavanje in potrjevanje, je potrebno 

upoštevati ne samo osnovne spretnosti in kompetence ampak tudi transverzalne, katere 

olajšajo razvoj novih spretnosti. 

III.2. Strokovnjaki vključeni v izobraževanje odraslih 

Kot je opisano zgoraj, obstaja potreba po uporabi novih strategij, da dosežemo zaposljivost 

in integracijo tako žensk, katerim grozi socialna izključenost kot tudi zaposlenim ali 

brezposelnim z nižjo stopnjo izobrazbe. Izobraževalci odraslih so osebe, katere direktno 

vplivajo na našo ciljno skupino z namenom razviti potrebne kompetence. 

Hkrati je treba te učitelje, ki poznajo svoje strokovno področje, usposobiti, da se naučijo 

prepoznati mehke veščine in prispevati k ponovnemu premisleku pri učenju odraslih.  

III.3. Organizacije izobraževanja odraslih 

Organizacije izobraževanja odraslih (javne in zasebne), znajo biti zainteresirane za orodje, 

katero se lahko uporablja v različnih okoljih. Ta orodja so lahko uporabljena kot pomoč pri 

vključitvi brezposelne osebe na trg dela. 

Vključiti pa je potrebno tudi ostale izobraževalne institucije, univerze, izvajalci poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja in drugi ponudniki izobraževanja odraslih: zavodi za 

zaposlovanje, NVO in javna služba in druga podjetja, ki delujejo v regiji. Potrebno je 

upoštevati okoliške značilnosti pri oblikovanju in vključitvi ukrepov za potrjevanje 

neformalnega in priložnostnega učenja. Pomembno je, da so izobraževalne institucije in 

podjetja odprti in prilagodljivi za nove spremembe, katere nastanejo zaradi priznavanja 

neformalnega in priložnostnega učenja in znajo izkoristiti nove priložnosti katere se s tem 

ponudijo. 
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IV.Pomembnost priznavanja spretnosti 

IV.1. Evropski kontekst za prepoznavanje veščin 

Resolucija Sveta Evrope o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih 

(2011/C372/01) pojasnjuje, da morajo odrasli konstantno nadgrajevati osebne in poklicne 

spretnosti in kompetence, da se lahko soočajo s posledicami gospodarske krize. Zaradi 

trenutne nestabilnosti na trgu dela in potrebe po odpravljanju socialne izključenosti je to še 

posebno pomembno za nižje izobražene in nižje usposobljene osebe. 

Mnenje Odbora regij – Priznavanje spretnosti in kompetenc, pridobljenih z neformalnim in 

priložnostnim učenjem (2015/C019/16) poudarja pomembnost potrjevanja spretnosti 

osvojenih z neformalnim in priložnostnim učenjem v kontekstu vseživljenjskega učenja. 

Člen 3. omenjene resolucije govori o: Spretnosti in kompetence so osvojene ne samo s 

formalnim izobraževanjem, ampak tudi z učenjem katero sega izven formalnih okvirjev. To 

vključuje neformalno osvajanje kompetenc v posameznikovem življenju, ki ni povezano z 

nobeno formalno priznano in potrjeno kvalifikacijo. Takšne spretnosti so lahko osvojene pri 

hišnih opravilih, na delovnem mestu, pri pomoči na kmetiji, varovanju otrok, skrbi za starejše, 

bolne,… 

Odbor regij poudarja pomen osvajanja širših spretnosti in pomen teh spretnosti pri 

povezovanju formalnega, neformalnega in priložnostnega izobraževanja in trga dela. Pojavlja 

se pomembnost nosilcev interesa, kateri delujejo izven okvirja formalne izobrazbe, in so 

neposredno vključeni v proces priznavanja spretnosti izven okvirja formalne izobrazbe in 

podpirajo potrebo po ureditvi enotnega okvirja kakovosti za pripravništvo učečih-se. 

Delovna skupina EQVET: Podpora in razvoj izobraževanja odraslih, poklicnega in strokovnega 

izobraževanja in mehkih veščin (2015) poudarjajo pomembnost mehkih veščin na delovnem 

mestu. Delodajalci zahtevajo da imajo zaposleni oboje, tako poklicne oz. strokovne kot tudi 

mehke veščine. 

Glede akreditacije ni skupnega dogovora o univerzalnih kazalnikih za merjenje mehkih 

veščin. Na voljo je malo informacij o kreditnih kvalifikacijah na področju izobraževanja in 

usposabljanja odraslih. 

Potrjevanje je na področju izobraževanja odraslih pomembno kot podpora vseživljenjskega 

učenja. Delovna skupina EQVET navaja, da je potrebno razmisliti, katere metode morajo 

izobraževalci odraslih, delodajalci ali učeči-se odrasli sami uporabiti za ocenjevanje in/ali 

prepoznavanje mehkih veščin. Meritve mehkih veščin morajo voditi k ponovnemu 

premisleku o ocenjevalnih pristopih, ne smejo se osredotočiti le na ocenjevanje znanja in 

trdih veščin. Tako trde kot tudi mehke veščine je potrebno ovrednotiti, če  želimo meriti 

uspeh učečih-se odraslih. 
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Projekt WhomeN je oblikoval protokol za izobraževalce odraslih z namenom promocije 

ovrednotenja mehkih veščin (temelji na EU smernicah, ECVET in EQAVET). Strokovnjaki imajo 

tako spretnosti kot kompetence, da lahko podprejo našo ciljno skupino, nimajo pa vodiča za 

priznavanje in ovrednotenje mehkih veščin. Z našim protokolom bodo to pridobili.  

V sklopu projekta je bilo zahvaljujoč evropskemu sodelovanju, ki ga je vzpostavila skupina 

organizacij, ki prihajajo iz različnih področij, vendar si delijo skupne cilje, ustvarjeno orodje, s 

katerim lahko v partnerskih državah podpremo ženske, katerim grozi socialna izključenost. 

Protokol vsebuje nove metode in orodja, da poenostavi proces identifikacije, ovrednotenje in 

razvoj mehkih veščin in njihovega prenosa na kontekst trga dela. 

IV.2. Pomembnost priznavanja mehkih veščin v EU 

Priznavanje kvalifikacij predstavlja danes zahteven proces v EU. Obstaja potreba po 

kurikulumu za akreditacijo mehkih veščin brezposelnih odraslih. V ta kurikulum je potrebno 

vključiti ciljne skupine, katerim grozi socialna izključenost, ter še posebej migrantom in 

ženskam starejšim od 45 let. S projektom WhomeN želimo doseči prav te zastavljene cilje. 

Projekt WhomeN je oblikoval model usposabljanja, kateri se osredotoča na konkretne 

potrebe posameznika po mehkih veščinah. Potrebno je orodje za diagnosticiranje in 

samoocenjevanje mehkih veščin, kar vodi do ugotovitev, katere mehke veščine so že 

osvojene ter katere je potrebno še izpopolniti, da lahko zagotovimo več zaposlitvenih 

priložnosti. 

Pomembno je dvigniti ozaveščenost vodilnih v izobraževanju odraslih, ženskih organizacijah 

in raznih podjetjih o pomembnosti teh programov. Posebno pozornost je potrebno nameniti 

usposabljanju svetovalcev, mentorjev in zaposlenim na področju HR. Izboljšanje tehničnih 

kompetenc strokovnjakov, kateri delajo na področju izobraževanja odraslih je ključ uspeha za 

razvoj mehkih veščin brezposelnih oseb, katere so v fazi iskanja zaposlitve. 

Ovrednotenje mehkih veščin, socialno ogroženih žensk je nepogrešljivo. Prakse in orodja za 

vrednotenje mehkih veščin kažejo na dobro uveljavljen proces, kateri v večini temelji na 

modelu samoocenjevanja. Vendar je vsak proces priznavanja/certificiranja povezan z njimi. 

Po končanem samoocenjevanju mehkih veščin, bodo ženske, kateri grozi socialna 

izključenost, pridobile primerno usposabljanje, katero bo utrdilo tako manjkajoče veščine, ter 

tiste katere so ključne na trgu dela. 

 

 



 

 

10 

 

 

Ko razširimo protokol in orodje samoocenjevanja na Evropsko raven, moramo slediti 

naslednjim načelom: 

 Orodja morajo biti izvedljiva v vseh državah EU, ne le v partnerskih državah tega 

projekta. Želimo vplivati tudi na druge države, da uporabijo orodje v prihodnosti. 

 Slediti je potrebno sistemu zagotavljanja kakovosti, saj bi moralo biti orodje 

povezano s postopkom formalnega priznavanja na evropski ravni. 

 Neformalno in priložnostno pridobljene delovne izkušnje ter znotraj teh mehke 

veščine, bi morale imeti svoj veljaven postopek priznavanja. Postopek bi moral sledili 

Evropskim smernicam za priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja s strani 

Cedefop. Smernice se zaključijo s povzetkom medsebojno povezanih korakov, kateri 

so potrebni za vzpostavitev funkcionalne ureditve potrjevanja. Osrednje sporočilo 

smernic je, da veljavnost predstavlja vidne rezultate neformalnega in priložnostnega 

učenja in jim pripisuje ustrezno vrednost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Cedefop (2015). European guidelines for validating non-formal and informal learning. Luxembourg: 

Publications Office. Cedefop reference series; No 104. http://www.cedefop.europa.eu/files/3073_en.pdf 

http://www.cedefop.europa.eu/files/3073_en.pdf
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V. Protokol WhomeN  

V.1. Pristop 

Glavni cilj projekta WhomeN je oblikovati učinkovit protokol, za pomoč pri priznavanju in 

izboljšanju mehkih veščin in osebnih kompetenc ženskam, katerim grozi socialna 

izključenost. Protokol bo dostopen kot interaktivno orodje, kjer lahko tako “trenerji” kot tudi 

ženske ovrednotijo osebne kompetence in mehke veščine glede na številne parameter 

utemeljene z Evropskimi smernicami za priznavanje in potrjevanje, orodji ECVET in EQAVET. 

Orodje EQAVET, okvir za zagotavljanje kvalitetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 

podaja metodologijo, katera podpira proces razvoja tega protokola. 

Razvoj protokola predvideva različne faze, v katerih  strokovnjaki, trenerji, organizatorji 

izobraževanja odraslih oblikujejo strateško meddržavno partnerstvo. Vsak partner ima 

pomembno vlogo v nastajanju tega protokola.  

Pričakovani cilj protokola je vključiti različne ciljne skupine žensk, katerim grozi socialna 

izključenost. Ta vpliv bo dosežen z oblikovanjem interaktivnega orodja. Prenosljivost orodja 

je zagotovljena z dostopnostjo orodja za strokovnjake, zaposlitvene svetovalce in 

izobraževalce odraslih. Protokol bo javno objavljen tako na nacionalnih kot tudi Evropskih 

platformah in spletnih straneh.  

 

V.2. WhomeN in pristop ECAVET 

Projekt WhomeN pri svojem delovanju sledi EQAVET(https://www.eqavet.eu/ ) priporočilom. 

EQVET ponuja izvajalcem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, enostaven način za 

spremljanje in izboljševanje kvalitete njihovih storitev. Temelji na 4 stopenjskem krogu, 

katerega smo prilagodili za izobraževalce odraslih:  

 Faza 1: Načrtovanje. Postavite si jasne, primerne in merljive cilje, kateri sledijo 

politikam, postopkom, nalogam in človeškim virom: 

 Določeni cilji so postavljeni in nadzorovani, programi pa so oblikovani tako, 

da jih dosežemo. 

 Sproti se izvajajo posvetovanja s socialnimi partnerji in drugimi pomembnimi 

nosilci interesov, da se identificirajo lokalne in individualne potrebe. 

 Izvajalci lahko načrtujejo in oblikujejo pobude za sodelovanje z drugimi 

izvajalci izobraževanja odraslih  in drugimi zainteresiranimi nosilci interesov. 

 Projekt WhomeN se je začel z raziskovalno študijo in planom kvalitetnega 

načrtovanja  vseh faz projekta, za doseganje potrebovanih rezultatov. 

https://www.eqavet.eu/
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 Načrt evalvacije vključuje interne pripomočke, pripomočke usposabljanja, kot 

tudi tiste pripomočke, ki so namenjeni ocenjevanju mehkih veščin  pred in po 

izvajanju pilotnega usposabljanja. 

 Faza 2: Izvajanje. Vzpostavitev postopkov za zagotavljanje doseganja ciljev: 

 Človeški in materialni viri so dobro izračunani. 

 Ustrezna in vključujoča partnerstva, vključno s partnerstvi med učitelji in 

učenci, saj so ta še posebno pomembna za izvajanje načrtovanih ukrepov. 

 Ponudniki izobraževanja odraslih omogočajo »učečim-se«, da dosežejo 

pričakovane učne rezultate in se vključijo v učni proces. 

 Ponudniki izobraževanja odraslih odgovarjajo na učne potrebe z uporabo 

pedagoških pristopov, kateri omogočajo »učečim-se« da dosežejo 

pričakovane  učne dosežke.  

 Ponudniki izobraževanja odraslih uporabljajo verodostojne, točne in 

zanesljive metode za ocenjevanje učnih dosežkov posameznikov.  

 Faza 3: Ovrednotenje. Oblikovati mehanizme za ovrednotenje dosežkov in rezultatov 

z zbiranjem in obdelovanjem podatkov z namenom oblikovanja informativnih ocen: 

 Ovrednotenje in predogled zbranih podatkov in uporaba učinkovitih in 

ustreznih mehanizmov za vključevanje notranjih in zunanjih nosilcev 

interesov. 

 Redno samoevalvacijo (zgodnje odkrivanje odstopanj): ovrednotenje vsebuje 

tako postopke kot tudi rezultate. Upošteva se  zadovoljstvo udeležencev, 

zaposlenih in njihova uspešnost. 

 Faza 4: Presoja. Razvoj postopkov z namenom doseganja načrtovanih rezultatov in/ali 

novih ciljev:  

 Zberemo povratne informacije o posameznikovi učni izkušnji in okolju. Skupaj 

z učitelji, učečimi-se in pomembnimi nosilci interesov, lahko povratne 

informacije uporabimo za načrtovanje prihodnjih akcij. 

 Postopki povratnih informacij in pregleda so del strateškega učnega procesa 

v organizaciji. Podpirajo razvoj visokokakovostne ponudbe in izboljšajo 

priložnosti za učence. 

Vir: © European Quality Assurance in Vocational Education and Training 

(https://www.eqavet.eu/https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Documents/Explanatory-brochure-

on-the-EQARF-indicators.pdf)  

 

https://www.eqavet.eu/
https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Documents/Explanatory-brochure-on-the-EQARF-indicators.pdf
https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Documents/Explanatory-brochure-on-the-EQARF-indicators.pdf
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Zaradi različnih sistemov priznavanja na formalni stopnji v različnih partnerskih državah, 

katere lahko najdete v kvalitativni študiji  projekta WhomeN, (Potrebe po usposabljanju 

žensk, katerim grozi socialna izključenost) priporočamo uporabo protokola in njegovega 

orodja. 

Ko se ženske zavedajo svojih mehkih veščin, imajo priložnost, da jih izboljšajo s podporo 

trenerjev (izobraževalcev) in pedagogov ter tako pridobijo certifikat o prepoznavanju njihovih 

osebnih in poklicnih kompetenc na neformalni ravni. Prav tako to služi kot podlaga za 

oblikovanje prilagojenih nasvetov za nadaljnje korake v smeri vključevanja na trg dela (npr.  

napotitev na organe, kateri se ukvarjajo z priznavanjem diplom, potrjevanjem spretnosti, 

jezikovnega in drugega usposabljanja ali podporo pri zaposlovanju). 

Protokol WhomeN podpira celotni proces z naslednjimi deli, dostopnimi v protokolu  in na 

spletni strani projekta (https://whomen.eu): 

 kurikulum in pedagoški material za izobraževalce o mehkih veščinah, namenjeno 

ženska, katerim grozi socialna izključenost, 

 smernice o uporabi WhomeN protokola, 

 smernice o predstavitvi kulturne različnosti in spolne enakosti, 

 učni načrt za pilotno usposabljanje protokola: učni načrt usposabljanja o mehkih 

veščin za ženske, katerim grozi socialna izključenost. 

VI.Smernice za spolno enakost in kulturno različnost 

V postopku usposabljanja, ki vključuje ženske, je zelo pomembno, da se upoštevajo spolni in 

medkulturni pristopi. 

Spolni pristop temelji na naslednjih predpostavkah: 

 Zaradi patriarhalne kulture, se ženske soočajo s slabšim položaj v vseh družbah. 

Patriarhat predstavlja kompleksen sistem pravil, prepričanj in vrednot, katere 

definirajo vlogo moškega in ženske v družbi. Imajo velik vpliv na sestavo družbe in 

ohranjajo družbene vloge moškega in ženske.  

 Biološke razlike med spoloma so družbeno pomembne. Za njih je značilno 

asimetričen in ločen odnos med moškim in žensko, kateri zanika obstoj drugih 

spolov. Moški in ženske so tako naturalizirani socialno-ekonomski konstrukti in imajo 

različno družbeno vlogo. Razmerje med spoloma temelji na zgodovinskih, verskih, 

etičnih, ekonomskih in kulturnih determinantah, katerim v odnosu do ženske vedno 

vlada nasprotovanje in asimetrija. 

 Ženske imajo v družbah različne družbene vloge: reprodukcijske, produktivne in 

komunikacijske. Na svetovni konferenci namenjeni ženskam (Beijing 1995), je 

prepoznavanje reproduktivne vloge žensk predstavljalo pomembno temo,  hkrati pa 

https://whomen.eu/
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je odpiralo vprašanja o številnih in nevidnih vlogah žensk. Finančno vrednost 

ženskega dela za preživetje, njihova vsakodnevna ekonomija, ekonomija življenja je 

potrebno analizirati glede na spol in jo pokazati svetu. Ženske imajo vlogo tudi na 

trgu dela, kar je velikokrat, sploh v gospodinjstvu, neprepoznano, saj je pogosto 

gospodinjstvo vodeno s strani moža, brata ali očeta ali pa je vloga ženske razumljena 

za zadovoljevanje družinskih potreb in ne za oblikovanje družbene vloge ali svoje 

kariere. Poleg reprodukcijskih vlog in produkcijskih (vloga na trgu dela) je 

pomembno  upoštevati tudi drugo vlogo, katera je manj vidna – vloga skrbi za 

skupnost in politiko skupnosti, da bi zagotovili in upravljali potrošniške dobrine in se 

odzvali na potrebe soseske. Ta vloga omogoča ženskam da osvojijo spretnosti 

upravljanja javnih zadev in socialnih mediacij. Prav tako razširjajo njihova obzorja 

preko družine in doma proti soseski in skupnosti. Ta vloga je običajno prepoznana 

kot dodatek reproduktivni, ker ne prejemajo plačila, jo opravljajo v svojem prostem 

času, ostaja nevidna in je v nasprotju s formalno politično organizacijo skupnosti, 

katero običajno opravljajo moški. Pri moških je ta vloga običajno prepoznana 

(direktno ali posredno) s plačilom ali/in s statusom moči. Če upoštevamo trojno 

vlogo je potrebno upoštevati tudi upoštevanje njihove medsebojne odvisnosti ter 

njihovo vrednost in inovativnost. Ekonomska vloga žensk je oddaljena od strateških 

potreb družbe. Prav tako reproduktivna vloga ne sme biti osredotočena samo na 

zasebno vlogo, vendar mora dvigniti vprašanje o skrbi v javni politiki in močno 

poudarjati vprašanje o dobrobit-u v povezavi s pravicami državljanom in 

gospodarstva. Ko poslušamo ženske, te vedno poudarjajo kompleksnost te situacije 

in medsebojno povezanost med različnimi ravni. Ta povezanost se spreminja glede 

na pripadajočo kulturo. Spolna delitev dela omejuje žensko avtonomnost, njihovo 

možnost vlaganja v profesionalni razvoj in njihov prosti čas, kar pomeni da je 

ženskam, katere želijo vlagati v profesionalni razvoj in se vključiti na trg dela, veliko 

težje. Te težave se še povečajo, če so ženske migrantke, ne le zato, ker prihajajo iz 

revnejših držav v nove države, kjer še nimajo veliko vez, ampak zato, ker velikokrat 

njihovo drugačno kulturno ozadje ni upoštevani in je velikokrat prepoznano kot 

omejitev/ovira. To pomeni, da ženske nimajo enakih življenjskih pogojev kot moški, 

spolno diskriminacijo pa je mogoče povezati z drugimi diskriminacijami, katere je 

potrebno upoštevati. Ena od njih je rasizem. 

 Praktične in strateške potrebe žensk. Zelo uporaben in zanimiv koncept so 

“praktične in strateške potrebe žensk”. Ženske in moški ne samo, da imajo različno 

vlogo v družbi in imajo različen dostop do raznih virov, imajo prav tako različne 

potrebe. Pri ženskah je nujno razlikovanje med praktičnimi in strateškimi potrebami. 

Praktične spolne potrebe so tiste, katere ženske vidijo kot prepoznane družbene 

vloge. So odgovor na potrebe, katre so zaznane kot takojšnje. So praktične in 
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povezane z neprimernimi življenjskimi pogoji (storitve za otroke, prihodek, dostop do 

zdravstvenih storitev,…). Strateške potrebe pa so na drugi strani tiste, katere ženske 

vidijo povezane u njihovo podrejenostjo moškim in se nanašajo na delitev dela glede 

na spol, moč, in nadzor. Te potrebe vključujejo problematiko formalnih pravic, nasilja 

v družini, enakosti plač in nadzora nad lastnim telesom. Tako strateške potrebe 

omogočajo ženskam načrtovanje lastnega razvoja in izzivajo podrejen položaj žensk 

v družbi. Praktične in strateške potrebe žensk se razlikujejo glede na njihov kulturni 

in družbenopolitični kontekst. Strateške potrebe so pogosto naslovljene s strani 

feminističnega gibanja, katera so prisilila državo, da izvaja politike, katere 

odstranjujejo ovire pri izpolnjevanju teh potreb.  Ne moremo trditi, ali je praktične 

potrebe potrebno obravnavati pred strateškimi. Najboljši pristop, kateri obravnava 

tako praktične kot strateške potrebe  in vodi do najboljših rezultatov je holističen 

oziroma integrirani pristop.  

 Izhodišče procesa opolnomočenja niso težave žensk, ampak želje žensk, njihove 

prioritete, sredstva in potencialni. Cilj opolnomočenja je okrepiti žensko moč in 

samozavedanje njihove družbene vloge. Potrebe postanejo družbeni viri za 

premagovanje neenakosti, odvisnosti in pridobitev novih pravic. Ta pristop se zlomi s 

patriarhalnim in na pomoč usmerjenim pristopom, podre stereotipne interpretacije 

in jezike ter rekonstruira, kaj nam ženske govorijo, kaj si ženske želijo in mislijo ter 

katere strategije uresničujejo ne samo za preživetje ampak tudi za življenje samo. 

Žensk ne moremo obravnavati kot šibke upravičenke do posredovanja, ki so 

izpostavljene revščini in nerazvitosti. Potrebno je upoštevati, da je ranljivost žensk 

rezultat patriarhata, kateri vpliva na ekonomski in družbeni model. To pomeni, da 

spolna perspektiva pokriva ne samo pravice žensk. Ni perspektiva katera ločuje, 

ampak poskuša preseči asimetrije, želi spremeniti politiko in prakso ter postavlja 

pod vprašaj modele razvoja, gospodarstva in družbe. 

Za medkulturno perspektivo, katera presega perspektivo spola 

Spolna neenakost lahko sovpada tudi z drugimi ravni diskriminacije. Vprašanje 

medsebojnega križanja pojmov je pomembno pri spolni neenakosti in nas prisili, da vidimo 

diskriminacijo in neenakost kot dinamična in kompleksna procesa. Vse  individualne 

diskriminacije so pomembne in morajo biti priznane, saj primanjkljaj na enem področju v 

življenju lahko vzbudi in krepi tudi primanjkljaje na drugih. To nas prisili, da začnemo 

razmišljati tudi o drugem problemu: niso vse ženske enake. Pomembno je upoštevati 

medgeneracijsko in medkulturno perspektivo pri soočanju s problemom spola. V velikih 

družbah, še posebno tistih, ki se soočajo z hitrimi spremembami, dialog med različnimi 

generacijami žensk ni enostaven. Mlajše ženske so pogosto pomembna sila za spremembe iz 

generacije v generacijo. V drugih primerih predstavlja močna povezava med ženskami 
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različnih generacij tisto področje, v katerega je potrebno vlagati.  Danes, kljub prispevku na 

svetovni konferenci v Pekingu leta 1995, je danes manj govora o vprašanju medkulturne 

asimetrije med ženskami. Velik izziv za našo družbo, v kateri je dobro počutje potisnjeno v 

ozadje pred naklonjenostjo in materinsko ljubeznijo, preko žensk migrantk, katere prihajajo 

iz držav južnega sveta in imajo malo pravic in malo vidnosti. Prav tako nam predstavlja velik 

izziv to, da pravice žensk, upravljanje virov in makro globalna vprašanja, niso vključeni v sam 

proces razvoja. Vnašamo model, kateri uči, da se ženske ne zavedajo in so nezmožne, kar 

podpira mehanizme izključevanja in razvrednotenja žensk, kar spodbuja neuspehe žensk in 

njihovo podrejenost. Spolna in medkulturna perspektiva sta nujni, da se soočimo z številnimi 

diskriminacijami žensk. Te dve perspektivi dodeljujeta pomen transverzalnim kompetencam, 

katere nastanejo zaradi trojne družbene vloge žensk: reproduktivne, produktivne in 

družbene. Ko govorimo o migrantkah, je potrebno poudariti, da one opravljajo 

reprodukcijsko vlogo, katera je pogosto zapostavljena s strani žensk zahodnih držav, ki 

delujejo v duhu emancipacije. Reprodukcija v tem modelu predstavlja patriarhalno model 

družbe, kateri ne vključuje praktičnih in strateških potreb žensk.  

Nekaj metodoloških indikatorjev za ohranjanje spolnega in medkulturnega pristopa: 

 Analiza in načrtovanje, glede na spol. Analiza spola ponuja celovito orodje za 

poudarjanje spolnih razlik pri družbenih vlogah in strateških potrebah. Potrebno je 

upoštevati potrebe žensk na vsakem koraku, začeti pa je potrebno pri njihovih 

družbenih vlogah. 

 Trojna vloga žensk in medsebojna odvisnost vlog pomeni, da se je potrebno izogniti 

intervenciji na samo enem od teh področij. Glede na univerzalnost spolnih razlik in 

diskriminacijo, je pomembno oblikovati usposabljanje in strokovni proces, s katerim 

bomo predvideli ukrepe in mehanizme, preko katerih bomo dosegli opolnomočenje 

žensk, ne le s tehničnega ampak tudi družbenega vidika. Tako bomo lahko odstranili 

ovire in ogrožajoče dejavnike, kateri  nastanejo zaradi življenjskih razmer žensk. 

 Vsaka ženska prinese s sabo na usposabljanja oziroma strokovne procese tudi svoje 

izkušnje in pričakovanja, kar mora biti sprejeto in analizirano, da se lahko prične 

proces opolnomočenja. Pomembno je, da identificiramo močne in šibke točke 

osebnega življenja žensk. To pomeni, da je nujno, da najdemo prostor in čas med 

samim usposabljanjem, kjer se lahko ženske pogovorijo o sebi, da lažje prepoznajo 

svoje notranje motive, ki lahko omogočijo spremembo in preusmeritve v nove 

kompetence. »Pripovedovanje zgodb« in izmenjava le-teh z drugimi ženskami lahko 

pomaga pri osebnem opolnomočenju. Za migrantke je še posebej pomembno, da 

ustvarimo okolje, v katerem bodo lahko delile svojo osebno zgodbo . Zakaj so se 

odločile, da bodo zapustile svojo države ter kakšna so bila njihova pričakovanja. Tako 
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vzdušje mora biti ustvarjeno vsaj na začetku usposabljanja, na sredini in na koncu, da 

lahko zaznamo spremembe v njihovih vizijah in razmišljanju. 

 Skozi proces usposabljanja je potrebno neprestano ohranjati vlogo poslušalca, še 

posebno v trenutkih ko ženske govorijo o svoji življenjski zgodbi oziroma o svojih 

življenjskih pogojih. 

Potrebno je razmisliti o nekaterih praktičnih predlogih, ki bi olajšali sodelovanje in spodbudili 

aktivno vključevanje žensk v proces usposabljanja: 

 Ženske niso enoznačne in enotne. Vse imajo individualne lastnosti in razlike. 

Pomembno je vzpostaviti prilagojeno usposabljanje, da se lahko odzovemo na 

različne individualne in skupinske potrebe. 

 Pomembno je  predvideti aktivnosti informiranja in ozaveščanja o pomembnosti 

usposabljanja za zaposljivost, ter podati informacije o razpoložljivih usposabljanjih s 

posebnim upoštevanjem strokovnih in certificiranih usposabljanjih, katera so 

povezana s trgom dela. 

 Priporočljivo je napotiti ženske v lokalne organizacije, katere lahko podprejo njihovo 

vključitev na trg dela in jih lahko seznanijo s pravicami in dolžnostmi delavcev, glede 

na lokalo zakonodajo. 

 Usposabljanje naj bo povezano z ravnjo ranljivosti žensk. Aktivnosti naj bodo 

brezplačne ali ugodne, za zagotavljanje boljše udeležbe. 

 Urnik usposabljanja naj vsebuje dolžnosti in pričakovanja udeležencev, da se poveča 

udeležba. Večja udeležba je na primer lahko dosežena z zagotavljanjem varstva za 

otroke udeleženk usposabljanja.  

 Sporazum o učenju zagotavlja strukturiran okvir za zagotavljanje stalne vključenosti 

udeleženih žensk, da jim zastavimo jasne cilje in lahko tako zaključijo usposabljanje. 

 Pripravništvo in delovne izkušnje naj bodo sestavni del teoretičnega usposabljanja. 

 Jezikovna podpora in izboljšanje digitalnih spretnosti so ključne za spodbujanje 

opolnomočenja žensk.  

 

VII. Transverzalne spretnosti vključene v WhomeN protokol 

Transverzalne spretnosti so tiste, za katere običajno velja, da niso posebej povezane z 

določeno zaposlitvijo, nalogo, akademsko disciplino ali področjem znanja. Predstavljajo 

spretnosti, katere so lahko uporabljene v širokem spektru situacij in delovnem okolju. Takšne 

spretnosti so bile naučene v enem kontekstu, lahko pa jo prenesemo/uporabimo v drugega. 

Prav tako so lahko osvojene tako s prostočasnimi aktivnostmi, delom kot tudi z udeležbo na 

raznih usposabljanjih/izobraževanjih. Te spretnosti so pomembne, da se osebe uspešno 

prilagodijo spremembam in lahko živijo smiselno in produktivno življenje.  
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Transverzalne spretnosti so močno povezane z mehkimi veščinami. Vsaka transverzalna 

spretnost združuje več mehkih veščin. Prav tako vsaka transverzalna spretnost zahteva 

določena socialne spretnosti, katere so osebne lastnosti in omogočajo posamezniku da se 

učinkovito sporazumeva in živi v harmoniji z drugimi. 

Mehke veščine označujejo kako oseba komunicira v odnosih z drugimi. Označujejo tudi 

čustveno inteligenco osebe. Socialne spretnosti katere ima osebe pa določajo njene 

transverzalne spretnosti. Pokažejo nam, ali je oseba uspešna pri strateškem razmišljanju, 

pogajanju ali pri oblikovanju odločitev.  

Razvoj in izboljšanje transverzalnih in mehkih veščin je pomemben in nujen za ženske, 

katerim grozi socialna izključenost, da lahko postanejo in ostanejo aktiven član/ica družbe. 

Trenutni trg dela se spreminja v čedalje bolj dinamično okolje, v katerem morajo zaposleni 

pro-aktivno upravljati s svojo zaposlitvijo. Trenutne zaposlitve in karierne poti so zaradi 

povečanega pomena prilagodljivost in sposobnosti zaposlitve postali veliko bolj kompleksni 

kot sta bili nekoč. Trening mehkih veščin tako predstavlja odlično metodo za doseganje 

različnih osebnih in poklicnih virov, kateri so ključne komponente za poklicni razvoj in uspeh. 

Katere transverzalne spretnosti in kompetence potrebujejo ženske, katerim grozi socialna 

izključenost, da se bodo lahko prilagodile dinamičnem kontekstu življenja in dela ter bodo 

tako izboljšale svojo zaposljivost? 

Težko je podati jasen odgovor. S tem namenom je projekt WhomeN  svoje delo začel s 

»Kvalitativno študijo o potrebah usposabljanja žensk, katerim grozi socialna izključenost«, z 

namenom določitve potreb usposabljanja naše ciljne skupine v partnerskih državah 

(Bolgarija, Nemčija, Italija, Latvija, Romunija, Slovenija in Španija), da izboljšamo njihove 

zmožnosti in priložnosti doseganja kvalificirane in kvalitetne zaposlitve. 

Raziskava je med drugim pokazala seznam priporočil, katere tematike naj bodo v 

usposabljanju žensk, katerim grozi socialna izključenost naslovljene. Seznam priporočljivih 

aktivnosti vsebuje vsebine povezane s trdimi in mehkimi veščinami (stran 124 v Študiji). Trde 

veščine se povezujejo s širokim spektrom področja dela, zato bi jih bilo v okviru našega 

projekta težko naslavljati, tako smo se osredotočili za transverzalne in mehke veščine, katere 

se križajo s kompetencami, katere je mogoče izuriti in prepoznati, da lahko izboljšamo 

zaposlitvene možnosti žensk kot pot socialne vključenosti. 

Med izdelavo protokola, smo analizirali, organizirali in združili mehke veščine tako, da smo jih 

klasificirali v 5 glavnih transverzalnih spretnosti, ki v glavnem zajemajo vse: 

 strateško in kreativno mišljenje, 

 kompetence oblikovanja odločitev, 

 sposobnost pogajanja, 

 sposobnost reševanja problemov, 
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 medkulturne kompetence. 

Naslednji razdelek bo opisal in predstavil posamezne transverzalne spretnosti in njihove 

mehke veščine. 

VII.1. Strateško in kreativno mišljenje 

Strateško mišljenje vključuje tudi sposobnost razmišljanja na intuitiven, inovativen in 

kreativen način. Kreativno mišljenje pomeni gledati nekaj na nov način. Pomeni »razmišljati 

izven okvirjev«. Pogosto kreativnost/ustvarjalnost vključuje tudi neobičajno mišljenje ali 

sposobnost zaznavanja vzorcev, ki niso očitni.  

Strateško mišljenje je tesno povezano z ustvarjalnim mišljenjem in pomeni razvoj novih 

metod, idej in strategij, če običajne ne delujejo. 

Ljudje s strateškim in kreativnim mišljenje lahko prepoznajo in oblikujejo nove poti/načine  za 

izvajanje nalog, reševanje problemov in soočanje s težavami. 

Strateško in kreativno mišljenje med drugimi vključuje naslednje mehke veščine in osebne 

lastnosti: 

 komunikacijske spretnosti, 

 sposobnost timskega dela, 

 prilagodljivost, 

 kreativnost, 

 samo-refleksija, 

 organizacija in upravljanje s časom, 

 sposobnost razreševanja konfliktov. 

VII.2. Kompetence oblikovanja odločitev 

Kompetenca odločanja pomeni, biti sposoben sprejemati dobre in kreativne odločitve v 

zapletenih situacijah ob upoštevanju in vrednotenju koristi, rezultatov, stroškov, tveganj in 

posledic. Prav tako vključuje tudi zmožnost prejemanja konstruktivnih kritik in argumentov. 

Kompetence odločanja pomenijo zbiranje in analiziranje potrebnih informacij, da razvijemo 

alternativne načine ukrepanja in se odločimo za najboljšega na odgovoren in neodvisen 

način. 

Kompetence odločanja pomenijo tudi biti zmožen: 

1. ustvariti konstruktivno okolje, 

2. podrobno raziskati situacijo, 

3. ustvariti ustrezne alternative, 

4. preučiti možnosti, 

5. izbrati najboljšo rešitev, 
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6. oceniti načrt, 

7. izvesti in sprejeti načrt. 

Kompetence odločanja med drugimi vsebujejo tudi naslednje mehke veščine: 

 odgovornost, 

 pro-aktivnost, 

 empatijo, 

 prilagodljivost, 

 samo-refleksijo, 

 sposobnost menjave perspektive, 

 zmožnost analitičnega mišljenja. 

 

VII.3. Sposobnost pogajanja 

Sposobnost pogajanja pomeni, sposobnost prevzeti aktivno vlogo v komunikaciji in 

učinkovito doseči dogovor, v kolikor se pojavijo nasprotujoča mnenja ali interesi. Sposobnost 

razumevanja situacije, motivov in interesov vseh vključenih oseb in strani, da dosežemo 

dogovor.  

Ostale sposobnosti povezane s sposobnostjo pogajanja so: 

 ločiti osebe od težav/problemov, 

 postavljanje vprašanj, 

 aktivno poslušanje, 

 zaznati in prepoznati neverbalno komunikacijo, 

 izražanje lastnega stališča na jasen in razumen način, 

 ustrezna obrazložitev. 

Sposobnost pogajanja je povezana tudi z naslednjimi mehkimi veščinami in osebne lastnosti: 

 empatija, 

 prilagodljivost, 

 kreativnost, 

 odprtost, 

 samozavest, 

 samopodoba, 

 tolerantnost, 

 komunikacijske spretnosti, 

 odpornost na stres, 

 pripravljenost in sposobnost oblikovanja kompromisov.  
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VII.4. Sposobnost reševanja problemov 

Sposobnost reševanja problemov in težav pomeni, da oseba razume težke situacije in jih 

lahko spremeni. Pomeni razreševanje problemov na učinkovit in pravočasen način brez 

kakršnih koli ovir. 

Sposobnost reševanja problemov vsebuje tudi naslednje spretnosti: 

 identifikacija in definicija problema/težave, 

 zbiranje informacij, 

 analiziranje dostopnih informacij, 

 razčlenjevanje problema na posamezne komponente, 

 prepoznavanje alternativnih rešitev in njihovih posledic, 

 evalvacija možnih rešitev in izbira najboljše možnosti, 

 implementacija izbrane rešitve, 

 pridobiti povratno informacijo in odgovor na njo, 

 izbrati in izpeljati drugo možno rešitev, ko prva možnost ni uspešna. 

Sposobnost reševanja problemov vsebuje tudi naslednje mehke veščine in osebne lastnosti: 

 empatija, 

 prilagodljivost, 

 samo-refleksija, 

 kreativnost, 

 analitično mišljenje, 

 organizacija in upravljanje s časom, 

 komunikacijske spretnosti, 

 pripravljenost in sposobnost sprejemati kompromise. 
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VII.5. Medkulturne kompetence 

Medkulturne kompetence predstavljajo sposobnost učinkovitega in primernega delovanja 

med kulturami in sposobnost komuniciranja in interakcije z osebami iz različnih kulturnih 

ozadij in držav, z osebami katere določajo drugačne vrednote, prepričanja in izkušnje. 

Medkulturne kompetence vsebujejo: 

 Sposobnost artikuliranja, kako je vsaka kultura oblikovala svojo identiteto in pogled 

na svet. 

 Sposobnost analiziranja in razlage osnovnih informacij o drugih kulturah(zgodovina, 

vrednote, politika, ekonomija, stili komuniciranja, prepričanja in običaji). 

 Poznavanje osnov lokalnih komunikacijskih spretnosti, uporaba različnih 

verbalnih/neverbalnih stilov komuniciranja in prilagajanje posameznikovem stilu 

druge kulture. 

 Sposobnost videti svet skozi oči druge kulture, obenem pa prepoznavanje in 

priznavanje lastne – kritično mišljenje. 

 Prepoznavanje kulturnih lastnosti drugih, vrednotenje kulturne raznolikosti brez 

predsodkov glede kulturnih razlik. 

 Prepoznavanje medkulturnih interakcij, razumeti razlike kot priložnost, da se 

naučimo nekaj novega, zavedati se lastne nevednosti. 

 Biti sproščen z večpomenskostjo in prepoznati jo kot pozitivno izkušnjo in 

pripravljenost da presežemo cono udobja . 

Medkulturne kompetence vsebujejo tudi naslednje mehke veščine in osebnostne lastnosti:  

 empatijo, 

 prilagodljivost, 

 odprtost, 

 tolerantnost, 

 samo-refleksijo, 

 kreativnost,, 

 analitično mišljenje 

 komunikacijske spretnost. 
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VIII. Spletno orodje za samoocenjevanje 

VIII.1. Namen orodja 

Za uspešno iskanje zaposlitve je nujno potrebno, da združujemo tako transverzalne kot tudi 

mehke veščine, katere igrajo pomembno vlogo pri zaposlitvenih intervjujih in delovnem 

okolju. 

Projekt WhomeN je oblikovan za ženske, za izboljšanje njihovih zaposlitvenih priložnosti, z 

ovrednotenjem njihovih mehkih veščin, kateremu nato sledi usposabljanje namenjeno tistim 

veščinam, katere še potrebujejo izpopolnjevanje oziroma se jih je potrebno naučiti na novo.   

Znotraj projekta je dosegljivo večjezično spletno orodje namenjeno ženskam, katerim grozi 

socialna izključenost ter organizacijam katere z našo ciljno skupino tudi delujejo. Orodje nam 

pomaga, oblikovati individualen profil tistih mehkih veščin, kater so osebe že dosegle v 

svojem življenju preko osebnih in poklicnih izkušenj. 

Glede na evalvacijo in s podporo svetovalcev za delo/socialnih delavcev/mentorjev pridobijo 

ženske osebne nasvete za naslednje korake na področju integracije na trg dela (priznavanje 

spretnosti, delovnih izkušenj, usposabljanje, podpora pri zaposlitvi). 

VIII.2. Uporabniki 

Orodje je prilagodljivo, tako ga lahko uporabljajo številne organizacije na različne načine, tako 

da ustreza njihovem načinu dela. 

Predvideni uporabniki so:  

 nacionalni organi odgovorni za sprejem in integracijo beguncev, 

 sprejemni centri, 

 svetovalci na zavodu za zaposlovanje, 

 organizacije namenjene izobraževanju in usposabljanju, 

 centrom za socialno delo, 

 nevladnim in dobrodelnim organizacijam, katere nudijo razne storitve vsem ženskam 

(tudi migrantkam in begunkam), 

 ženskam, katerim grozi socialna izključenost, v večini migrantkam, ženskam starejšim 

od 45 let, katere želijo izboljšati svoje zaposlitvene priložnosti na trgu dela s 

priznavanjem transverzalnih in mehkih veščin. 
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 Uporabniki se odločijo, kako bodo izpolnili vprašalnik: 

 Ženska in svetovalec se lahko skupaj usedeta in skupaj zaključita vprašalnik. Primer: 

lahko opravljajo vprašalnik tako, da imata hkrati odprt vprašalnik v 2 jezikih in lahko tako 

premagajo jezikovne ovire, katere bi lahko nastale.  

 Ženska ga lahko zaključi sama v organizaciji, kjer so ji predstavili vprašalnik. Za pomoč 

lahko zaprosi ko se pojavijo kakšni dvomi ali težave. 

 Ženska ga lahko zaključi sama po priporočilu kakšne organizacije, katera ji svetuje pri 

procesih delovne vključenosti. 

 

VIII.3. Vodnik za postopek ocenjevanja 

Ženske lahko ocenjujejo svoje mehke veščine preko 47 stavkov kateri zajemajo 8 glavnih 

spretnosti/transverzalnih veščin. Vsak stavek je lahko ovrednoten na lestvici, kjer je 1 najnižja 

in 4 najvišja raven. Ženska, katera želi zaključiti ocenjevanje, bo verjetno potrebovala 

dodatno obrazložitev in smernice. 

Po uvodnem intervjuju, bodo strokovnjaki, kateri vodijo ženske, priporočili vprašalnik, s 

pomočjo katerega bodo lahko dopolnile informacija na svojem profilu/življenjepisu ter tako 

izpostavile svoje spretnosti na delovnem mestu. 

Ženske je potrebno spodbuditi, da zaključijo celoten test – in so iskrene do sebe. To je 

pomembno, da pridobimo dobre in ustrezne rezultate. Strokovnjaki morajo predstaviti 

ženskam kako pomembni so rezultati za proces iskanja zaposlitve. 

Izpolnjevanja vprašalnika naj poteka v prijetnem in udobnem okolju, kjer se udeleženci lahko 

sprostijo in razvijejo zaupanje do strokovnjaka/mentorja/svetovalca za delo. Zelo priročno je, 

da se lahko udeleženke same odločijo če želijo sodelovati, ter koliko časa želijo sodelovati. 

Prostovoljna udeležba je pomemben vidik za uspeh in nadaljnji postopek svetovanja. 

Ko ženske začnejo z vprašalnikom, morajo strokovnjaki predstaviti in obrazložiti posamezne 

mehke veščine, zraven pa je potrebno obrazložiti tudi kako pomembne so za poklicni profil in 

razvoj na delovnem mestu. Če se med izpolnjevanjem pojavijo kakršni koli dvomi ali 

vprašanja, jih bodo strokovnjaki razčistili in obrazložili. 
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Ko je vprašalnik samoocenjevanja zaključen , bomo ženskam svetovali, da opravijo še 

naslednja koraka: 

 

 Soglasje o varstvu osebnih podatkov: V tem razdelku ste vprašani ali so uporabniki 

intervjuja strinjajo da 1) anonimni podatki so lahko uporabljeni za statistične namene 2) 

Dotična organizacija lahko deli zbrane podatke za namene poklicne orientacije. 

 Shranite in natisnite potrdilo: Ta dokument je enojezičen. Potrdilo je mogoče izdelati v 

kateremkoli od razpoložljivih jezikov. Shranimo ga lahko v formatu PDF in natisnemo.  

Potrdilo/certifikat nam bo pokazal rezultate v atraktivnem, grafičnem formatu. 

 
 

Da lahko strokovnjaki po končanem samo-ocenjevanju ženskam predlagajo primerna 

usposabljanja za izboljšanje mehkih veščin, morajo najprej analizirati pridobljene rezultate. 

Ženske, katere so zaključile usposabljanje po WhomeN programu, lahko ponovijo samo-

ocenjevalni vprašalnik, ter tako razberejo njihov napredek. 

Po končanih vseh fazah, ženske natisnejo zadnjo verzijo certifikata, katero je priloženo 

potrdilu usposabljanja mehkih veščin za dokazovanje osvojenega znanja in potrjevanje že 

obstoječega.  
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IX. Usposabljanje za ženske, katerim grozi socialna izključenost 

Po končanem samoocenjevanju transverzalnih in mehkih veščin, bodo lahko ženske in 

strokovnjaki prepoznali tiste spretnosti, katere potrebujejo izboljšanje. Strokovnjaki lahko 

ženskam nudijo informacije o institucijah/organizacijah katere te usposabljanja nudijo, da 

zapolnijo manjkajoče vrzeli znanja.  

Projekt WhomeN predvideva tudi pilotno izvedbo protokola, katera vključuje razvoj 

nacionalnega programa usposabljanja za ženske, katerim grozi socialna izključenost. S tem 

namenom smo oblikovali metodologijo in vsebine, katere je potrebno naučiti ženske, da 

bodo lahko izboljšale nabor transverzalnih in mehkih veščin in s tem izboljšale svojo 

integracijo na trg dela in družbo. Usposabljanja se osredotočajo na 8 izbranih spretnosti iz 5 

glavnih transverzalnih veščin definiranih v tem protokolu. Izbrane so bile glede na 

perspektivo in izkušnje strokovnjakov, kateri sodelujejo s to ciljno skupino iz partnerskih 

organizacij projekta WhomeN. Pilotna  usposabljanja služijo natančni prilagoditvi protokola in 

vsebin samemu tečaju.  

V tem odstavku so prikazane didaktične metode in vsebine zgoraj omenjenega programa 

usposabljanja. Na začetku usposabljanja je priporočljivo poudariti in utemeljiti potrebo po 

prečnih in mehkih spretnostih. Uporaba neformalnih metod predlaganih na tečaju, omogoča 

lažji način učenja znanj in veščin z delom. 

IX.1. Namen programa 

Kurikulum predvideva transverzalne in mehke veščine katere so nujne za ženske, katerim 

grozi socialna izključenost. Nudi informacije, znanje in spretnosti za dvig zmožnosti in 

priložnosti za pridobitev zaposlitve za našo ciljno skupino. 

Program usposabljanja je bil razvit s strani Erasmus +  projekta WhomeN. Vsebuje 

vključujoče metode transverzalnih in mehkih veščin namenjene ženskam z nižjimi 

priložnostmi. Program je oblikovan s strani strokovnjakov izobraževanja odraslih iz različnih 

regij, katere pokriva projekt. Program temelji na protokolu za samoocenjevanje mehkih 

veščin in transverzalnih kompetenc, katere so ustanovljene v skladu z EU smernicami za 

potrjevanja in vrednotenje , orodji ECVET in EQAVET. Vsa orodja in dokumenti, kateri so bili 

oblikovani v sklopu projekta WhomeN, so z dodatnimi informacijami dostopni na spletni 

strani projekta. 
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IX.2. Trajanje tečaja in ciljna skupina 

Načrtovano trajanje programa je 25 ur osebnih srečanj. Program naj bi imel 5 srečanj o 8 

sklopih transverzalnih veščin in 3 dodatne sklope: predstavitev projekta WhomeN in njegove 

metodologije, -kulturna različnost in enakost med spoloma- Evalvacija/zaključek. 

V vsakem 5 urnem srečanju naj se obravnava po 3 učne sklope. Vsak sklop bo predstavljen z 

različnimi praktičnimi metodami in kratko teoretično razlago. Število udeležencev na tečaju je 

odvisno od ocene mentorja/strokovnjaka glede na raven usposobljenosti/izobrazbe 

udeležencev ter njihove potrebe, vendar število naj ne presega 15 udeležencev. 

Tečaj je namenjen brezposelnim odraslim ženskam (18+) katere aktivno iščejo zaposlitev. 

Načrtovano je, da vsaka ženska zaključi ovrednotenje mehkih veščin z uporabo vprašalnika 

za samoocenjevanje na samem začetku tečaja s pomočjo strokovnjaka/mentorja/svetovalca 

in s tem določi svoje močne in šibke točke. Po končanem ovrednotenju se lahko ženska 

odloči če želi sodelovati na usposabljanju, s katerim lahko izboljša transverzalne in mehke 

veščine. 

IX.3. Splošna metodologija 

Metodologija temelji na konstruktivizmu. To pomeni, da osebe/ljudje oblikujejo svoje 

razumevanje in poznavanje sveta z izkušnjami in refleksijo teh izkušenj. 

Na usposabljanju lahko konstruktivistični pogled na učenje pokaže na različne učne prakse. 

Spodbuditi ženske, da uporabijo aktivne tehnike (eksperiment, reševanje resničnih 

težav/problemov), da oblikujejo/ustvarijo več znanja in da razmislijo in govorijo o tem kaj 

počnejo in kako se spreminja njihovo razumevanje. 

Učni načrt obsega 9 predmetnih področij, ki upoštevajo različne transverzalne in mehke 

veščine, kulturno različnost, enakost med spoloma, samo-vrednotenje kompetenc, 

priznavanje le-teh za ženske katerim grozi socialna izključenost in ženskam in imajo manj 

izobraževalnih priložnosti. Glede na spretnosti, prav tako ponuja metode za določanje 

obstoječega znanja in krepitev le-tega. 
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IX.4. Zgradba tečaja 

Srečanja boso vsebovala naslednjo sestavo: 

1) Predstavitev transverzalnih spretnosti in sodelujočih mehkih 

veščin 

2) Uporaba praktičnih metod in aktivnosti 

3) Evalvacija in povzetki/sklepi skupaj s povratno informacijo 

udeležencev za vsako uporabljeno metodo in spoznavanje več 

prečnih in mehkih veščin 

 

Splošna struktura glede na čas in tematska področja je:  

Št.enote čas enota 

1 1.5 h 
Predstavitev usposabljanja/ Namen samoocenjevanja transverzalnih in 

mehkih veščin in usposabljanja v sklopu projekta WhomeN 

2 3.5 h Komunikacija 

3 2.5 h Skupinsko delo 

4 1.5 h Kulturna različnost in enakost med spoloma 

5 2.5 h Medosebne spretnosti  

6 2 h Prilagodljivost 

7 2.5 h Sposobnost pogajanja 

8 2 h Oblikovanje odločitev 

9 2 h Razreševanje problemov 

10 2.5 h Organizacijske spretnosti 

11 2.5 h 

Evalvacija, vprašanja, povratna informacija, zaključek usposabljanja 

Metoda: Delo v skupinah in povzetek vsake mehke spretnosti 

Skupaj:  25 ur  
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Predlagan program posameznih področij:  

Srečanje I - 5 ur 

1. Predstavitev usposabljanja/ Namen 

samoocenjevanja transverzalnih in mehkih 

veščin in usposabljanja v sklopu projekta 

WhomeN (1.5 ure) 

Kratka predstavitev projekta, orodja 
samoocenjevanja in namena usposabljanja 

Mehka veščina: Komunikacija  

2. Komunikacija (3 ure) 
Zaključek z evalvacijo, zaključkom, vprašanji, 
povratno informacijo (30min) 
 

Srečanje  II - 5 ur 

Mehke veščine: Komunikacija in delo v 
skupinah 

Začnite s socialno igro »ledolomilec« v 
komunikaciji (30 min) 
3. Delo v skupinah (2.5 ure) 

 
4. Kulturna različnost in enakost med spoloma 

(1.5 ure) 
Zaključek z evalvacijo, zaključkom, vprašanji, 
povratno informacijo (30min) 
 

Srečanje  III - 5 ur 

Mehke veščine: Medosebne spretnosti in 
prilagodljivost 

Začnite s socialno igro »ledolomilec« na 
področju medosebnih spretnostih (30 min) 
5. Medosebne spretnosti (2 ure) 

 
6. Prilagodljivost (2 ure) 
Zaključek z evalvacijo, zaključkom, vprašanji, 
povratno informacijo (30min) 
 

Srečanje  IV - 5 ure 

Mehke veščine: Pogajanje in oblikovanje 
odločitev 

Začnite s socialno igro »ledolomilec« na 
področju pogajanja (30 min) 
7. Pogajanje (2 ure) 

 
8. Sprejemanje odločitev (2 ure) 
Zaključek z evalvacijo, zaključkom, vprašanji, 
povratno informacijo (30min) 
 

Srečanje V - 5 ure 

Mehke veščine: Reševanje problemov in 
organizacijske spretnosti 

Začnite s socialno igro »ledolomilec« na 
področju organizacije (30 min) 
9. Reševanje problemov (2 ure) 

 
10. Organizacijske spretnosti (2 ure) 

11. Zaključek usposabljanja (30 min) 
Metoda: Delo v skupinah in povzetek vsake 

mehke spretnosti 
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Splošna struktura metod in posameznih področij je 1
:  

Št.enot Čas Enota 

1 1.5 h 
Predstavitev usposabljanja/ Namen samoocenjevanja transverzalnih in 

mehkih veščin in usposabljanja v sklopu projekta WhomeN 

2 3.5 h Komunikacija  

Metode: 

 Zapornikova dilema 

 Igra vlog 

 Trening zaposlitvenih 

intervjujev 

3 2.5 h Delo v skupinah 
Metode: 

 Moji cilji 

4 1.5 h Kulturna različnost in enakost med spoloma 

5 2.5 h Medosebne spretnosti 

Metoda: 

 Metoda 4 področjih 

 Trening zaposlitvenih 

intervjujev 

6 2 h Prilagodljivost 

Metoda: 

 Ustvarjalne metode 

 Metoda Loci 

7 2.5 h Sposobnost pogajanja 

Metoda: 

 Metoda »debate« 

 Metoda Harvard 

8 2 h Sprejemanje odločitev 

Metoda: 

 Miselni vzorci 

 Metoda Eisenhower 

9 2 h Reševanje problemov 

Metoda: 

 Razmišljanje izven škatle 

 Igranje vlog 

10 2.5 h Organizacijske spretnosti 

Metode: 

 6 klobukov 

 Analiza osebnih kompetenc / 

osebni razvoj / Svetovanje v 

skupinah 

11 2.5 h 

Evalvacija, vprašanja, povratna informacija, zaključek usposabljanja 

Metoda: Delo v skupinah in povzetek vsake mehke spretnosti 

Skupaj:  25 h  

X. Usposabljanje “trenerjev” 

Usposabljanje je namenjeno urjenju izobraževalcev odraslih za delo z ženskami, katerim 

grozi socialna izključenost in manjše izobraževalne zmožnosti. Usposabljanje temelji na 

učnem načrtu in bo pomagal »trenerjem« pri podpori žensk, da se začnejo zavedati svojih 

                                                           

1
 Vse metode in program usposabljanja so dostopni na WhomeN protokolu: https://whomen.eu/project-products/   

https://whomen.eu/project-products/
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sposobnosti/zmožnosti, jih izboljšajo in tako povečajo svoje zmožnosti za enakopravno 

integracijo na trg dela.  

Usposabljanje vključuje različna tematska področja , kater se nanašajo na več mehkih veščin 

in potreb žensk pri iskanju zaposlitve. Glede na spretnosti, nam nudi tudi metode in primere 

dobrih praks, da lahko določimo obstoječe spretnosti in te tudi izboljšamo. 

V protokolu so vključeni primeri dobrih praks in skupno oblikovano orodje, da lahko 

uporabimo protokol in o samo-ovrednotenje priznavanja kompetenc ženskam, katerim grozi 

socialna izključenost in ženskam z nižjimi izobraževalnimi priložnostmi. 

Transverzalne spretnosti so predstavljene v teoriji. Glede na vsako transverzalno spretnost in 

mehke veščine katere jim pripadajo, nam učni načrt zagotavlja metode, orodja in primere 

dobrih praks, da jih lahko (večine/spretnost) določimo in izboljšamo. 

Tematska področja učnega načrta so: 

1. Potrebe žensk pri iskanju zaposlitve 

2. Transverzalne kompetence in mehke veščine 

2.1. Strateško in inovativno mišljenje 

2.2. Oblikovanje odločitev 

2.3. Sposobnost pogajanja 

2.4. Sposobnosti reševanja problemov 

2.5. Medkulturne kompetence 

3. Standardi za spoštovanje kulturne različnosti in enakosti med spoloma v izobraževanju 

odraslih in protokolu 

4. Orodja za uporabo protokola in oblikovanje samo-ovrednotenja priznavanja kompetenc 

ženskam, katerim grozi socialna izključenost in ženskam z nižjimi izobraževalnimi 

priložnostmi 

Učni načrt je že služil kot podlaga za učne dejavnosti, izvedene v dve petdnevnih delavnicah. 

Udeleženci- pedagogi in strokovnjaki, kateri delujejo z našo ciljno skupino – so se učili o 

transverzalnih spretnostih in mehkih veščinah, katere so pomembne za zaposljivost žensk. 

Poleg tega, so bili usposobljeni za metode, katere podpirajo identifikacijo številnih spretnosti 

ter omogočajo njihovo krepitev. 
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XI.  Metode in primeri dobrih praks 

XI.1. Tipi učenja 

V prvem koraku predlagamo , da raziščete različne tipe učenja, da lahko prepoznate različne 

metode za določanje in krepitev medpredmetnih kompetenc:  

 

Tipi situacijskega 

učenja 
Opis Metode 

Mentorstvo 

Dober način učenja mehkih veščin na delovnem 

mestu je iskanje vzornih mentorjev, od katerih 

se lahko učimo. Mentorji vodijo in podpirajo 

učence, dokler spretnosti ne osvojijo. Učencem 

pokažejo in obrazložijo, kako izboljšati 

spretnosti zraven pa jih pri delu tudi opazujejo. 

ter jim dajejo povratne informacije o njihovi 

uspešnosti. 

Pomembno je da se z mentorjem časovno 

uskladite, uskladite svoja pričakovanja in 

stopnjo predanosti, prednostne metode dela in 

način komuniciranja. 

Učeči-se morajo biti do mentorja spoštljivi, ga 

upoštevati, spraševati in z njim diskutirati o 

obravnavanih tematikah. Pomembno je, da se 

držijo dogovora, kateri se tičejo osvajanja 

spretnosti od srečanja do srečanja. 

 individualni ena na 

ena intervjuji  

 skupinski 

brainstorming  

 fokusne skupine 

Pripravništvo 

Oblikovanje pripravništva za razvijanje mehkih 

veščin in spretnosti je nov pristop, kateri je 

uporabljen na različnih področjih, kot so: 

medicina, tesarstvo, elektrotehnika,… 

Pripravništvo temelji na mentorjih in dobrih 

učiteljih. Prinaša družbeno dinamiko dela z 

vrstniki, kateri želijo oblikovati medosebne 

veščine. Običajno je stimulirano z 

resničnimi/življenjskimi scenariji.  

 opazovanje 

 praktično 

usposabljanje 

 izobraževalni 

obiski delovnega 

mesta 

Intervju 

Namen intervjuja je pridobiti informacije o 

določeni tematiki. Izpraševalec lahko tako v u 

uporabni obliki intervjuja  spozna mehke 

veščine posameznika. To odstrani pasivni 

element CV in ga zamenja z aktivnimi 

informacijami o osebi, katere so povezane z 

 Svetovanje 

 intervjuji  
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mehkimi veščinami. 

 

Slikovne metode 
Metode katere ujamemo/zajamejo miselni 

proces, kateri poteka v posameznikovih glavah. 

 Miselni vzorci  

Tipi situacijskega 

učenja 
Opis Metode 

Skupinske 

aktivnosti 

Pogosto lahko skupinske aktivnosti kot tip 

situacijskega učenja najdemo v organizacijah z 

uveljavljenim razvojnim programom. Sledijo 

kombiniranemu načinu učenja s precejšno 

količino učenja, branja in domačih nalog, 

katerim sledi večtedenska naloga skupinskih 

dejavnosti. 

Vodilni osredotočijo naloge na določene 

probleme ali potrebe. Skupinske aktivnosti 

lahko zavzamejo več mesecev za dokončanje in 

zahtevajo raziskovanje, skupinsko delo, 

povezovanje z notranjimi in zunanjimi nosilci 

interesov, reševanje problemov in oblikovanje 

odločitev, pripravo prezentacij in poročanje s 

priporočili vodij.  

Vsak član skupine je ocenjen s strani svojih 

vrstnikov, inštruktorjev in vodstva, glede 

uporabe mehkih veščin in končne rešitve. 

 6 klobukov 

 Ustvarjalna 

metoda 

 Usposabljanje za 

zaposlitvene 

intervjuje 

 Igra vlog 

 Zapornikova 

dilema 

 Metoda 4 področij  

 

  

 

Učenje z igro: 

Učenje z igro vsebuje »igranje iger« kot metodo 

za prenos znanja in uporabo učenja v 

virtualnem okolju. Virtualno okolje omogoča 

udeležencem učenje mehkih veščin v okolju 

brez tveganja. 

Večina iger vključuje oblike tekmovanja kateri 

delujejo v okviru nagrada/kazen, s katero lahko 

ocenjujemo učenje.  

 Igra vlog 

 Zapornikova 

dilema 

 

Spominske 

metode 

Spominske metode uporabljajo vizualizacijo z 

uporabo spomina in znanih informacij o 

določenem okolju, da hitro in učinkovito 

prikličemo informacije.  

 Metoda Loci 
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XI.2. Metode 

  

Metoda 4 področij 

Na kratko 

Metoda 4 področij je moderacijska metoda za razvoj kompetenc reševanja 

problemov/težav. Na kreativen način podpira reševanje problemov in 

skupinsko delo. Je uporabno orodje za reševanje težav v skupinskem delu. 

 Udeleženci se naučijo kako reševati probleme na primeren in kreativen 

način 

 Spodbuja razvoj kompetenc refleksije in kreativnega mišljenja  

 Organizacija in uporaba metode spodbujajo razvoj strukturiranega in 

metodičnega dela 

 Strateški koncepti razvijajo sposobnosti oblikovanja odločitev 

 Spodbuja se razvoj metodičnega in kreativnega mišljenja 

 Spodbuja razvoj različnih stališč in empatija 

Kompetence 
Kompetence reševanja problemov 

Empatija 

Izvajanje po 

korakih 

 

1. Razložite organizacijo in uporabo metode 4 področij vsem članom 

skupine. 

Metoda 4 področij 

1 Trenutna situacija 

Analizirajte izhodiščno situacijo. 

Kakšni problemi/težave obstajajo? 

Ali je na tej stopnji možno 

konkretizirati težavo? 

2 Ciljna situacija 

Določite cilj. 

Kakšna bo situacija, če razrešimo 

težavo?  

3 Možne omejitve in težave 

Razvoj globljega razumevanja in 

sprememba pogleda na svet. 

 

4 Predlagane rešitve in pristopi 

Razviti rešitve in nove koncepte. 

2. Udeleženci morajo slediti vsem fazam metode. Ko določijo določen 

problem/težavo, katera mora biti razrešena, nadaljujejo udeleženci 

delo v manjših skupinah (do 5 oseb). Cilj metode ni priti do popolne 

in univerzalne rešitve, ampak razviti praktične načine delovanja. 



 

 

35 

Šest klobukov razmišljanja 

Na kratko 

To metodo je oblikoval Edward de Bono v svoji knjigi »Šest klobukov 

razmišljanja«. 

Šest klobukov razmišljanja je dobra tehnika za pregled učinkov odločitev iz 

različnih zornih kotov. Ljudi prisili, da razmišljajo izven svojih okvirjev in tako 

pridobijo bolj zaokrožen pogled na situacijo.  

Metoda šestih klobukov razmišljanja nam omogoča: 

 Sistematičen pogled na odločitve/težave/probleme 

 Spodbujanje inovativnosti z ustvarjanjem boljših in hitrejših idej  

 Prestopiti mejo običajnega, da odkrijemo alternativne odločitve 

 Zaznati priložnosti, kjer drugi vidijo težave 

 Jasno in ciljno razmišljanje 

 Zaznati problem na nov in nenavaden način 

Kompetence 
Ustvarjalno mišljenje; zaznavanje tujih potreb; sposobnost zaznati dosegljive 

priložnosti in preseči ovire, da dosežemo načrtovane rezultate 

Izvajanje po 

korakih 

 

1. Ko je tema predstavljena udeležencem, mora trener razložiti osnovno idejo 

metode. Trener in udeleženci se naučijo, kako ločiti svoje mišljenje v 6 

različnih vlog. Vsaka vloga je povezana z barvnim simbolom »klobuka 

razmišljanja«; z navideznim nošenjem klobuka in menjavo le-teh, lahko člani 

skupine preusmerjajo ali pa osredotočajo misli, pogovor ali celotno srečanje.  

2. Naloga je lahko izvedena na 2 različna načina: 

2.1 Udeleženci so razdeljeni v 6 skupin. Vsaka skupina mora diskutirati 

določen čas na določeno temo iz vidika njihovega klobuka ( bel klobuk: 

razmišljajo o dejstvih in podatkih, zelen klobuk: nove inovativne ideje, itd. ) Ko 

zaključimo ta korak, naj vsaka skupina predstavi glavne točke njihove 

diskusije. Trener/Mentor naj zamisli zapisuje na tablo ( miselni vzorec je lahko 

primeren način za prezentacijo) in povzame ugotovitve.  

2.2 Diskusija je izvedena kot plenarno zasedanje, problema pa se lotijo korak 

za korakom, iz različnih perspektiv, glede na barvo klobuka. V tem primeru je 

bolje začeti z BELIM klobukom. To nam omogoča da se predstavijo vse 

osnovne informacije. Ko je problem dobro definiran se uporabi RDEČ klobuk, 

da se vpraša kaj oni menijo o težavi/situaciji. V naslednjem koraku, lahko 

uporabimo RUMEN klobuk, da zajamemo pozitivne vidike situacije vseh 

udeležencev. ČRNEMU klobuku sledi ZELEN, kjer se vsi spodbujajo h 

kreativnemu mišljenju, da se premaga negativne misli in ustvarijo alternative 

za reševanje težav. Za konec je primerno uporabiti MODER klobuk, ta 

omogoča udeležencem da ustvarijo zaključke in evalvirajo situacijo. Moder 

klobuk omogoča nadzor procesa, tako se zagotovi, da so udeleženci uporabili 

prave metode in tehnike. 
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Potrebovan 

material za 

izvajanje 

metode 

 

6 klobukov različnih barv (lahko so resnični ali pa zgolj na fotografijah) 
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Metoda oblikovanja argumentov 

 

Na kratko 

Metoda oblikovanja argumentov je primerljiva z metodo razvrščanja. Namen 

je sistematizirati večje število informacij in podatkov. Gre za razvoj spretnosti 

kot je analitično mišljenje in reševanje problemov na ustvarjalen način. 

Udeleženci se naučijo kako organizirati informacije in najti argumente v 

kompleksnih situacijah. 

 Metoda je uporabna za vsa področja znanja 

 Dvig analitičnega in ustvarjalnega mišljenja 

 Pomaga pri razvoji kritičnega mišljenja 

 Podpira sposobnost pogajanja 

 Je del »mišljenja izven okvirja« 

 Spodbuja se spreminjanje pogleda na svet 

Naslovljene 

kompetence 

Analitično in ustvarjalno mišljenje 

Pogajanje 

Samo-vrednotenje 

Mišljenje izven okvirja 

Kritično mišljenje 

Uporaba po 

korakih 

1. Poiščite subjekt. 

2. Zberite vse možne informacije o tem subjektu.  

3. Poglejte zbrane informacije: 

- Imajo kakšne skupne lastnosti? 

- V njih vidite rdečo nit? 

- Ali lahko katere informacije združite v skupine? 

4. Oblikujte nekaj naslovov za informacije s skupnimi lastnostmi, ali tiste, ki se 

povezujejo s skupino, katero smo odkrili. 

5. Poglejte svoje naslove: 

- Ustvarite primer za vsak naslov 

- Označite možna nasprotja  

6. Izberite enega od primerov ter o njemu zberite vse možne informacije. 

7. Ponavljajte ta način dela, dokler ne zberete zadostne količine informacij za 

oblikovanje argumenta. 

Metoda je izvedljiva tudi za skupinsko delo: Začnite z zbiranjem informacij. 

Ustvarite 2 skupini. Ena skupina naj išče pozitivne vidike  argumentov, druga 

negativne. Zamenjajte skupini. Ponovite vajo. 
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Ocenjevanje spretnosti, interesov in osebnih okoliščin-svetovalni intervjuji 

 

Na kratko 

Svetovalni intervjuji so namenjeni identifikaciji in dokumentaciji 

izobraževalnih in poklicnih ozadij udeležencev, njihovih spretnosti, interesov 

in osebnih okoliščin. Svetovalni intervjuji naj potekajo v udobnem okolju, da 

lahko udeleženci razvijejo vero v svetovanje in mentorja. V veliko pomoč je, 

da se lahko udeleženci prostovoljno odločijo če želijo in kako dolgo želijo 

sodelovati. Prostovoljna udeležba je pomemben vidik uspeha intervjuja in 

svetovalnega procesa. 

Naslovljene 

kompetence 
Strateško in ustvarjalno mišljenje 

Uporaba po 

korakih 

Dokumentacijski obrazec služi kot smernica za orientacijo intervjuja.  Za 

zagotovitev kontinuiranega pogovora brez prekinitve zaradi zapisovanja 

informacij na obrazec, ga ne smemo uporabiti kot vprašalnik. 

Priporočljivo je prve intervjuje izpeljati v skupini –nekdo vodi in usmerja 

intervju/pogovor, drugi pa piše zapiske in zapisuje glavne informacije. 

Dokumentacijski obrazec naj bo vedno izpolnjen po končanem intervjuju. 

Ima funkcijo strukturiranja informacij in podaja možnost pregleda, glede na 

izobraževalno in poklicno ozadje udeležencev, njihove spretnosti, interese in 

osebno okoliščine. Če izpraševalec prepozna, da nekatere informacije 

manjkajo, poskuša manjkajoče informacije pridobiti skozi naslednje 

intervjuje. 

Priporočljivo je, da ne postavljamo direktnih vprašanj o spretnostih, interesih 

in osebnih okoliščinah. Direktna vprašanja imajo lahko nasprotni učinek. 

Udeleženci naj se sami odločijo o čem želijo govoriti in kdaj. Možno je 

nadzorovati pogovor z vmesnimi vprašanji. Primer: če udeleženec želi govoriti 

o svoji izobrazbi, ga lahko vprašate o najljubših delih njihovega izobraževanja, 

najljubših predmetih,… 

Zanimiv psihološki trik, da povprašate o osebnih lastnostih je, da jih 

vprašamo kaj imajo družina ali prijatelji radi pri njih. Primer: »Katero od tvojih 

lastnosti najbolj ceni tvoja družina in prijatelji?« Iz tega vprašanja ugotovimo, 

ne samo to, kaj družina in prijatelji  menijo o osebi, ampak dobimo tudi idejo 

o udeleženčevi sposobnosti refleksije, njegovi empatiji in zmožnosti timskega 

dela.  

Drug način, da poizvemo več o spretnostih udeleženca je da vprašamo: »Kaj 

si si vedno želel naučiti oziroma delati?« tako dobimo informacijo o motivaciji 

udeleženca, njegovih (njenih) načrtih za prihodnost , sposobnosti strateškega 

in ustvarjalnega mišljenja in sposobnosti oblikovanja odločitev. 
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Metoda Loci  

 

Na kratko 

Metoda Loci, je metoda za razvoj samo-refleksije. Podpira analitično mišljenje 

in sposobnosti reševanja težav/problemov na inovativen način. Je pot 

spomina ali palača spomina in je del mišljenja izven škatle/okvirjev. 

 Udeleženci se naučijo kako organizirati informacije ter se tako učiti 

hitreje 

 Kompetence urjenja spomina, spodbuja se učenje in refleksija 

 Uporabna metoda za vsa področja znanja 

 Spodbujanje analitičnega in ustvarjalnega mišljenja 

 Metoda je uporabna za priklic obrazov, številk, besed. 

Naslovljene 

kompetence 

Analitično mišljenje 

Urjenje spomina 

Samo-refleksija 

Razmišljanje izven okvirjev 

Uporaba po 

korakih 

1. Vstanite in poglejte svoje telo  

2. Nekateri deli telesa naj služijo kot sidro, na katerega vizualno povežete vse, 

kar se želite spomniti. V tem primeru bomo telo povezali s paneti našega 

osončja. Slika vam lahko pomaga pri predstavi. 

3. Naslednji korak je povezava delov telesa s planeti tako, da vsakemu 

planetu pripišemo inovativno idejo. To deluje kot mnemotehničen trik.  

Na primer: 

 Merkur -”Rad imam Freddya Mercury.” 

 Venera – `Venera je lepa slika.” 

 Zemlja – “Zemlja je moj dom.” 

 Mars - “Okus Marsa mi ni všeč.” 

 Jupiter – “Jupiter Jones Nemška skupina.” 

 Saturn - “Saturn (podjetje) prodaja moje najljubše CDje.” 

 Uran – “Uran-a je umoril njegov sin Saturn” 

 Neptun – “Neptun je bog morja – Rad imam morje.” 

 

4. Ustvarite svoje inovativne stavke za vsak planet, jih glasno izgovorite in se 

zraven dotaknite ustreznega dela telesa. 

Na primer:  

 

Dotaknite se svoje glave in recite: »Rad imam Freddya Mercury«, nato se 

dotaknite svojih ramen in recite »Venera je lepa slika«, in tako naprej,… 

5. Izvedite to večkrat s čim hitrejšim tempom. 

6. Vsi udeleženci naj predstavijo svoje inovativne stavke povezane s planeti 

brez pomoči (zapiskov). 
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Miselni vzorec 

 

Na kratko 

Izdelava miselnih vzorcev je enostavna tehnika za povezovanje informacij v 

diagrame, namesto da vse informacije napišemo v stavkih. Diagrami vedno 

vsebujejo enako obliko drevesa z isto izhodiščno točko v sredini, katera se 

vedno znova deli in razcepi. Miselni vzorec je oblikovan okoli ene besede ali 

besedila, ki je postavljena/o v sredino in kateri dodamo povezane ideje in 

pojme. Glavne kategorije izhajajo iz osrednjega težišča, manjše pa so pod-

kategorije večjih (glavnih). Kategorije lahko predstavljajo besede, ideje, 

naloge ali druge zadeve povezane z osnovno ključno besedo oziroma 

besedilom. Tako je miselni vzorec oblikovan iz besed ali krajših stavkov, 

katere so med seboj povezane s črtami. Črte katere povezujejo besede 

predstavljajo del pomena.  

Miselni vzorci so lahko uporabljeni za:  

 Oblikovanje, vizualizacijo, strukturiranje in klasificiranje idej 

 Organiziranje informacij, reševanje problemov/težav, sprejemanje 

odločitev 

 Individualno izražanje kreativnosti 

Naslovljene 

kompetence 

Strukturirano mišljenje 

Spretnosti načrtovanja 

Reševanje težav/problemov 

Samo-organizacija 

Uporaba po 

korakih 

1. Napišite naslov teme, katero obravnavate/raziskujete na sredino 

strani in okoli njega narišite krog. 

2. Ko se srečate s glavnimi podkategorijami  (ali pomembnimi dejstvi, ki 

se nanašajo na našo temo), iz kroga potegnite črte in na njih te ideje 

zapišite. Uporabite fotografije, simbole, kode in različne dimenzije 

skozi celoten miselni vzorec. 

3. Ko se poglobite v temo in odkrijete nove informacije (nadaljnje 

podkategorije ali posamezna dejstva), katere se povezujejo z glavnimi 

kategorijami, jih zapišite in s črto povežite na pripadajoče kategorije. 

4. Črte naj bodo povezane, začnejo pa se v središčnem krogu. 

5. Središčne črte so odebeljene in se počasi tanjšajo ko se oddaljujejo 

od središča. 

6. Določena posamezna dejstva dodatno označite. 

7. Ko se kasneje srečate še s kakšno dodatno informacijo jo ustrezno 

povežite na miselnem vzorcu 

8. Kompleksen miselni vzorec ima glavne teme razvejane v vse smeri 

usmerjene iz centra. Podkategorije in dejstva pa izhajajo iz glavnih 

tem. Tako kot so veje in vejice razvejane iz debla drevesa. 

9. Ko imamo miselni vzorec zaključen, povzamete ključne informacije in 

vprašajte udeležence če želijo še kaj dodati.  
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Moji cilji 

 

Na kratko 

Metoda »Moji cilji«  je projekcijska tehnika s katero se oblikuje kolaž. Metoda 

nam omogoča identifikacijo in razumevanje pomembnih vidikov življenja. 

Poudarja refleksijo o pomembnih življenjskih temah (zaposlitev, izobrazba, 

hobiji, samo-razvoj). Cilj metode je ozaveščenost o življenju in kariernih ciljih 

in ozavestiti udeležence o možnih ovirah in načinih za premostitev teh ovir.   

Naslovljene 

kompetence 

Strateško in kreativno mišljenje 

Reševanje težav/problemov 

Komunikacijske spretnosti 

Samo-refleksija 

Uporaba po 

korakih 

Na začetki je potrebne kratka in neobvezujoča diskusija. V njej se moramo 

dotakniti pogovoru o osebnem in profesionalnem življenju, življenjskih ciljih 

in možnih načinih za dosego le-teh. Diskusijs mora vsebovati naslednja 

področja: 

 O meni - osebnost 

 Družina, prijatelji, dom, odnosi 

 Izobrazba, zaposlitev 

 Rekreacija, hobiji 

Potek metode in navodila: 

Navodila morajo biti udeležencem zagotovljena po korakih: 

1. Zapišite od tri do pet življenjskih ciljev, katere želite doseči v 

naslednjih 5 letih. 

2. Ko zapišete cilje, oblikujte kolaž z naslovom »moje življenje v 5 letih« 

3. Izberite enega od ciljev in napišite 3-5 korakov za dosego cilja 

4. Oblikujte kolaž z naslovom »Ovire s katerimi se srečujem pri 

doseganju cilja«. 

5. Diskusija o tem kako premagati vsaj eno oviro. 

 

Med diskusijo so s strani »vodje« postavljena naslednja vprašanja: 

 

1. Povejte nam malo o vašem delu (sodelavcih). 

2. Kateri so vaši zastavljeni cilji? 

3. Katere korake ste definirali za posamezni cilj? 

4. Katere ovire ste prepoznali, da se lahko pojavijo pri doseganju vaših 

ciljev? 

5. Kako boste premagali ovire? 

6. Kako so vam všeč rezultati vašega dela? 

7. Kateri kolaž je bilo težje oblikovati? Tistega  s cilji ali tistega z ovirami? 

8. Katere težave ste imeli pri oblikovanju kolaža? 

9. Kako koristne se vam zdijo predlagane aktivnosti? 

10. Vam aktivnosti lahko pomagajo pri doseganju ciljev? 
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Lahko se zgodi, da udeležencem njihovi kolaži ne bodo všeč. V tem primeru 

naj jih »vodja« spodbudi, da kolaž preoblikujejo tako da jim bo odgovarjalo. 

Na kolažih je potrebno delati, dokler udeleženci z rezultatom niso zadovoljni. 

Namigi: 

Predviden čas za opravljanje vaje je 60 minut – 10 minut za uvodni pogovor, 

40 min za oblikovanje kolažev in 10 min za diskusijo. Če nalogo opravljajo v 

skupinah, bodo za delo potrebovali dalj časa. Če je mogoče, diskusijo 

organizirajte v paru ali po skupinah ( 3-4 člani). 

 

Metoda je lahko uporabljena za delo z osebami iz različnih kulturnih okolij in 

z osebami na različnih življenjskih stopnjah. 

Lahko uporabite peskovnik in naravne materiale namesto navadnega lista 

papirja in slik iz revij, če aktivnost izvajate v naravi. 

 

Ustvarjalna metoda 

 

Na kratko 

Ustvarjalna metoda je metoda za razvoj samo-refleksije in kreativnosti. 

Podpira analitično mišljenje in reševanje problemov na kreativen način. 

Metodo pogosto uporabljajo umetniki, da se razrešijo miselnih blokad.  

 Spodbuja se kompetence pomnjenja in analitičnega mišljenja 

 S to metodo razvijamo možgane 

 Spodbuja se analitično in kreativno miselno aktivnost. 

 Spodbuja se spreminjanje pogleda na svet. 

 To metodo uporabimo za spremembo perspektive. 

Naslovljene 

kompetence 

Kreativnost 

Fleksibilnost 

Analitično mišljenje 

Uporaba po 

korakih 

1. Oblikujte krog z najmanj 5 osebami. 

2. Oseba začne ko izgovori besedo. Naslednja oseba odgovori z besedo, 

katera ji najprej pade na pamet. Tako se krog nadaljuje.  

3. Tako lahko naredimo dva ali tri kroge. 

4. Spremenite smer in dajte udeležencem priložnost, da obrazložijo 

zakaj do izbrali določeno besedo. 
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Zapornikova dilema 

 

Na kratko 

Zapornikova dilema prikazuje paradoks, da najboljša izbira za posameznika, 

ni vedno najboljša izbira za skupino. Je del teorije racionalne izbire. 

Metoda: 

 Lahko je uporabljena za razvoj samo-refleksije in skupinskega dela 

 Podpira analitično mišljenje in reševanje težav/problemov 

 Izpopolnjuje sposobnosti oblikovanja odločitev, glede na potrebe 

skupine 

 Spodbuja empatijo transverzalnih kompetenc 

Naslovljene 

kompetence 

Skupinsko delo; Analitično in skupinsko mišljenje; 

Samo-refleksija; Reševanje težav/problemov 

Uporaba po 

korakih 

1. Oblikujte 4 skupine ( glede na velikost skupine) 

2. Vse 4 skupine naj igrajo 10 krogov. V vsakem krogu ima vsaka skupina 1 

minuto časa, da se odloča med vijolično in oranžno. Za odločanje veljajo 

naslednja pravila: 

 Če vse 4 skupine izberejo oranžno, dobi vsaka skupina 1 točko 

 Če 3 skupine izberejo vijolično in 1 oranžno, oranžna skupina izgubi 3 

točke in vijolična pridobi 1 

 Če 2 skupini izbereta oranžno in 2 vijolično, oranžne skupine 

pridobijo 2 točki in vijolična izgubi 2. 

 Če samo 1 skupina izbere vijolično in 3 skupine izberejo oranžno, 

oranžna skupina pridobi 3 točke in vijolična izgubi 1. 

 Če vse skupine izberejo vijolično, vse skupine izgubijo 1 točko. 

 

3. Točke beleži »vodja« / trener. Nobena skupine ne ve koliko točk so 

pridobili. Skupina ve samo to, koliko skupin je izbralo vijolično ali oranžno 

barvo.  

4. Krogi 3,5 in 10 so posebni: v teh krogih je eni osebi iz vsake skupine 

dovoljeno, da se posvetuje z drugo skupino o pričakovani situaciji in tako 

oblikujejo dogovor. Trener/»vodja« naj samo posluša. 

 

Tudi tukaj imamo pravila: 

 krog 3: vse točke se štejejo 3x 

 krog 5: vse točke se štejejo 5x 

 krog 10: vse točke se štejejo 10x 

5. Na koncu 10 kroga, naj vodja predstavi zmagovalca.  

6. Diskutirajte o izkušnjah, občutkih in rezultatih. 

7. Razmišljajte o tem, za kaj smo pridobili takšne rezultate, ter o možnih 

načinih za oblikovanje novih. 
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Igra vlog 

 

Na kratko 

Igranje vlog poteka med 2 ali več osebami, ki igrajo vloge za raziskovanje 

določenega scenarija. Najbolj koristno jo je uporabiti za neznane in težke 

situacije. Lahko jo uporabite za treniranje zaposlitvenih razgovorov, 

predstavitev, (težjih) pogajanj ali za treniranje težjih čustvenih pogovorov 

(npr. razreševanje konfliktov). 

 

Z preizkušanjem scenarijev, lahko raziščete kako se bodo verjetno ljudje 

odzvali na različne pristope. Tako lahko oblikujete pristop, kateri bo verjetno 

najbolj optimalen in vidite kateri pristop bo imel kontradiktoren učinek. Prav 

tako lahko z preigravanjem različnih scenarijem pridobimo občutek, kaj si 

bodo osebe mislile in čutile v določenem scenariju ter kako se bodo na to 

odzvale.  

 

Pri pripravi scenarijev za igranje vlog, pridobivate izkušnje in samozavest za 

obvladanje resničnih situacij. Tako lahko oblikujemo/razvijemo hitre in 

instinktivne odzive na situacije. To pomeni da boste odreagirali učinkovito, ko 

se situacija pojavi, namesto da bi bili z situacijo preobremenjeni in bi zato 

delali napake.  

Naslovljene 

kompetence 

Samozavest 

Komunikacijske spretnosti 

Uporaba po 

korakih 

1 korak: Identificirajte situacijo 

Da lahko začnemo, je potrebno zbrati ljudi, jim predstaviti problem in jih 

spodbuditi k odprti diskusiji, da odkrijemo vse možne ovire. To bo pomagalo 

osebam, da o problemu razmišljajo pred samim začetkom igranja vlog. Če 

delujete s skupino, v kateri se osebe med seboj ne poznajo, oblikujte 

»icebreaker-je« da z njimi prebijemo led. 

2 korak: Dodajte podrobnosti 

Predstavite dovolj podroben in nazoren scenarij, da bo čutiti pristen. 

Poskrbite, da bodo s problemom vsi seznanjeni in bodo vedeli, kaj je glavni 

cilj izvajanja vaje. 

3 korak: Določite vloge 

Ko postavite scenarij, določite namišljene like, kateri nastopajo v scenariju. 

Nekateri od njih so morda ljudje ki se morajo spoprijeti s situacijo ko se to 

zgodi, medtem ko drugi predstavljajo ljudi ki so podporni ali sovražni. Ko 

prepoznate vloge, jih povežite z osebami ki sodelujejo pri metodi. Osebe naj 

uporabijo domišljijo, da se povežejo z osebami/vlogami katere igrajo. To 

vključuje razumevanje njihovih perspektiv, ciljev, motivacij in čustev ko so 

postavljeni v določeno situacijo. 

4 korak: Odigrajte scenarij 

Vsaka oseba naj začuti svojo vlogo in jo odigra v scenariju s poizkušanjem 

različnih pristopov. Lahko je uporabno, če scenariji dvigujejo intenziteto. Na 

primer: Če je cilj vašega igranja vlog vadba pogajanja z delodajalcem, naj 
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oseba katera igra delodajalca začne kot idealni delodajalec in nato skozi 

različne scenarije postaja bolj oster in naporen. 

Na koncu lahko preizkusite in trenirate različne pristope za reševanje 

različnih situacij, da lahko udeležencem podate primerne izkušnje. 

5 korak: Diskutirajte o naučenem 

Ko končate z igranjem vlog, diskutirajte kaj ste se naučili, da se lahko tako vi 

kot osebe okoli vas učijo na podlagi izkušenj.  

Nadaljnji namigi: 

Nekatere osebe se počutijo ogrožene in nervozne pri igranju vlog, saj je za to 

metodo potrebno igranje. To jim lahko da občutek »neumnosti« ali 

izpostavljenosti. Da oblikujemo igro vlog manj ogrožajočo , lahko začnete z 

demonstracijo. Podajte dvema »igralcema« pripravljen scenarij in jim pustite 

nekaj minut, da se pripravita in jim pustite da igro izpeljeta pred drugimi. 

Demonstracija bo bolj uspešna če izberete osebe katere so bolj odprte in 

družabne ali če ste vi kot »trener« eden od igralcev. 

Druga tehnika za zagotavljanje bolj sproščenega ozračja je, da jim dovolite, da 

jim dovolite, da predlagajo svoje pristope oziroma načine za soočanje z 

situacijo. Na primer: če vi igrate vlogo svetovalca za pomoč strankam, kateri 

ima težavo z jezno stranko, lahko ostali člani skupine predlagajo možne 

pristope, da razrešite situacijo. 
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Razmišljanje izven okvirjev 

 

Na kratko 

Razmišljanje izven okvirjev je metafora, katera pomeni da razmišljamo 

drugače, nekonvencionalno, iz nove perspektive. Fraza se pogosto povezuje s 

kreativnim mišljenjem. 

Naslovljene 

kompetence 
Kreativno in strateško mišljenje 

Uporaba po 

korakih 

Vzemite si 5 minut da rešite spodnji problem: Povežite pike s 4 ravnimi črtami 

brez, da dvignete svinčnik iz podlage.  
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Metoda Eisenhower 

 

Na kratko 

Metoda Eisenhower je metoda upravljanja časa. Pomaga da prednostno 

razvrstimo svoje naloge in obveznosti na podlagi kriterija pomembnosti in 

nujnosti. Naloge se razvrsti v  kvadrate v Eisenhower metodi, kjer jih 

razvrstimo od manj nujnih do zelo pomembnih obveznosti, katere je 

potrebno obravnavati. Je produktivno orodje za organizacijo časa.   

Naslovljene 

kompetence 

Strateško mišljenje 

Reševanje težav/problemov 

Učinkovito upravljanje in organizacija časa 

Samo-upravljanje/organizacija 

Uporaba po 

korakih 

Metoda Eisenhower prednostno razdeli obveznosti v 4 kategorije, glede na 

pomembnost/nepomembnost in nujnost/ne-nujnost. Vodoravna x os predstavlja 

raven nujnosti. Leva stran predstavlja najnujnejše opravke/naloge in desna stran 

najmanj nujno. Navpična y os pa predstavlja pomembnost. Na spodnji strani o 

manj pomembne, na zgornji pa najpomembnejše obveznosti. Rezultat metode so 

4 kvadrati: pomembno in nujno, nepomembno in ne-nujno,  ne pomembno in 

nujno in pomembni in ne-nujno. Svoje obveznosti/naloge razvrstite v 4 kvadrate. 

Predstavlja jasno razumevanje kaj je resnično pomembno in kaj lahko počaka. 

Obveznosti so obravnavane: 

1. Obveznosti označene kot »pomembne/nujne«, 

morajo biti opravljene nenadoma in osebno. Te 

obveznosti so pomembne tako za življenje kot tudi 

kariero in morajo biti opravljene takoj, drugače 

imajo lahko negativne posledice. Potrebno je 

prednostno načrtovati aktivnosti, katere bodo 

potekale v tem kvadratu. Poizkusite imeti ta 

kvadrat čim bolj prazen! V kolikor bo tako, si boste 

minimizirali urgentne aktivnosti katere bodo prekinjale vaše življenje in delo.   

2. Obveznosti označene kot »pomembne/ne-nujne« potrebujejo končni datum 

in morajo biti prav tako osebno opravljene. Naredite si časovni okvir, kdaj jih 

boste dokončali (vstavite jih v svoj koledar). Za maksimalno učinkovitost je 

potrebno, da čas organizirate tako, da obveznosti in naloge ne postanejo 

nujne. Upoštevati je potrebno tudi to, kaj je zapisano v drugih kvadratih. 

Organizirajte in zaščitite čas tudi za svoje osebne potrebe.  

3. Obveznosti označene kot »nepomembne/nujne« po navadi dodelimo drugim 

osebam. Tretji kvadrat je namenjen tistim nalogam in obveznostim, katere 

predstavljajo nepomembno nalogo nam v primerjavi z drugimi vendar so še 

vedno nujne. Potrebno je nadzorovati predane naloge preko e-maila, telefona 

ali preko sestankov, da sproti ugotavljamo njihov napredek.  Nujne ampak 

nepomembne naloge so tiste, katere nam preprečujejo doseganje ciljev.  

4. Obveznosti označene kot »nepomembne/ne-nujne« v četrtem kvadratu, pa so 

lahko opuščene oziroma zbrisane. Obveznosti katere so v tem kvadratu nam 

predstavljajo samo oviro in nimajo vrednosti. Izognite se jim oziroma jih 

izbrišite! Te aktivnosti nas omejujejo pri doseganju in opravljanju bolj 

pomembnih in nujnih obveznostih iz prvih 2 kvadratov. 
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Izobraževanje za zaposlitvene intervjuje 

 

Na kratko 

Izobraževanje/usposabljanje za zaposlitvene intervjuje je zelo pomembno za 

tiste osebe, katere se morajo naučiti prosto govoriti o sebi. Pogosto je 

uporabljeno za migrante, kateri niso dovolj samozavestni pri govorjenju v 

tujem jeziku v pomembnih situacijah kot je zaposlitveni intervju. To so 

posebne socialne situacije s svojimi pravili in standardi. Metoda 

izobraževanja/usposabljanja za zaposlitvene intervjuje poteka med dvema ali 

več oseb, katere delujejo v vsakdanjem življenju.  

Z igranjem situacije kot je zaposlitveni intervju, lahko raziščete kako lahko 

delodajalec reagira, katera vprašanja lahko postavi ter tako pridobite občutek 

o tem, kateri pristopi bi delovali ter kateri bi imeli nasprotni učinek. Prav tako 

dobimo občutek o tem, kaj si ljudje lahko mislijo in občutijo v določeni 

situaciji ter kako običajno odreagirajo. 

Usposabljanje za zaposlitvene intervjuje izpopolnjuje izkušnje in samozavest 

pri soočanju s takšnimi situacijami kot so zaposlitveni intervjuji. S to metodo 

lahko razvijemo sposobnosti za bolj učinkovito odzivanje na situacije in 

izogibanje napakam. 

Naslovljene 

kompetence 

Samozavest;  

Komunikacijske spretnosti 

Uporaba po 

korakih 

Metoda se izvaja z 2 osebama ali pa s skupino. 

1. Prva skupina so izpraševalci/delodajalci: Oni naj pripravijo ponudbo za 

delovno mesto za zaposlitev katero želijo. Druga skupina pa so možni 

zaposleni oziroma osebe v iskanju zaposlitve. Oni oblikujejo življenjepis in 

prošnjo za delovno mesto. 

2. Prva skupina: Imate informacije o možnem novem zaposlenem. Želite 

izvedeti čim več o njemu. Pripravite vprašanja za zaposlitveni intervju, katera 

vam bodo pomagala pri odločitvi. Druga skupina: Predstavljajte si, da dobite 

pismo ali e-mail s strani delodajalca. On je prebral vaš življenjepis in prošnjo 

in vas želi spoznati. Povabil vas je na zaposlitveni razgovor 

3. Predstavljajte si da ste v situaciji kjer ste deležni usposabljanja za delovno 

mesto. Eden od vas (ena skupina) je izpraševalec. Druga skupina pa 

zaposleni.  

4. Izpeljite zaposlitveni intervju. Odzivajte se in obnašajte se naravno. 

Odgovorite na vsa vprašanja izpraševalca.  

5. Obrnite vloge: Izpraševalec je sedaj zaposleni in obratno. Opravite točke 2.-

4. še enkrat. 

6. Diskutirajte o naučenem. 

Ko končate z usposabljanjem, diskutirajte o naučenem in pridobljenih 

izkušnjah. Kako ste se počutili? Je bilo lažje biti izpraševalec ali »zaposleni«? 

Zakaj? Kaj morate še storiti/ se usposobiti pred pravim zaposlitvenim 

intervjujem? 
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Nadaljnji namigi 

Včasih pomaga, da oblikujete video posnetek o situaciji. Pokaže pričakovane 

in nepričakovane odzive in obnašanja posameznika. Če udeleženec gleda 

situacijo, bo samorefleksija za njega lažja. 
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Metoda “Grow” 

 

Na kratko 

Namen metode »Grow« je oblikovati skupno razumevanje » večje slike 

osebnih kompetenc« glede na namen, grožnje, vire, alternative itd. Obstajata 

dva pristopa za promocijo osebnega razvoja: 

1) Prepoznavanje ovir v trenutni situaciji in vodnik po korakih za njihovo 

izboljšanje. Slabe lastnosti pristopa so, da ne varuje pred 

nepričakovanimi dogodki, razvoj pa je pod velikim vplivom naključij.   

2) Postavite jasne dolgoročne cilje, in glede na njih načrtujte naslednje 

korake. S poznavanjem kje želite bit v določenem času načrtujte in 

organizirajte svoj razvoj. To prispeva k namenskemu razvoju in 

zmanjšuje vpliv zunanjih dejavnikov. 

3) Posveti potekajo v 4 korakih: 

1. Vizija prihodnosti 

2. Realnost 

3. Ovire 

4. Pot naprej 

Naslovljene 

kompetence 

Kompetence načrtovanja 

Analiza tveganja 

Skupinsko delo 

Komunikacijske spretnosti 

Uporaba po 

korakih 

1. Udeleženci so razdeljeni v skupine po 4-6 oseb. 
2. Vodja/ »trener« poda glavno temo naloge, npr. »iskanje nove 

zaposlitve« 
3. Dogovor o datumu poročanja, npr. 1. marec naslednjega leta. Opomba: 

Datum mora biti dovolj oddaljen da lahko izpeljemo opazne 
spremembe, vendar dovolj blizu da ga ne izgubimo iz vizije. 

4. Skupine naj si predstavljajo , kako naj situacija izgleda na 1. marec 
naslednjega leta in pokaže kako je cilj dosežen. Vizualizirajte plan z 
oblikovanjem slike, skulpture, nastopa ali kolaža. 

5. Skupine naj predstavijo svoje vizije. Glede na obliko akcije, naj ta faza 
poteka od 30-90min. 

6. Udeleženci naj reflektirajo kaj želijo osvojiti od vsake prezentacije in se 
strinjajo o skupnem cilju.  

7. Udeleženci se vrnejo v skupine in diskutirajo 15-30min o trenutni 
situaciji in potrebnih akcijah za dosego cilja. Akcije naj bodo zapisane na 
A4 listu.  

8. Skupine naj predstavijo svoje ugotovitve. 

9. Skupaj naj se dogovorijo o naslednjih korakih za razvoj konkretnega 

akcijskega načrta. 
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Krog reševanja problema 

 

Na kratko 

Metoda vam omogoča. Da od »kolegov« zberete ideje in predloge o možnih 

rešitvah problemov s katerimi se osebe soočajo. 

Naslovljene 

kompetence 

Strateško mišljenje 

Kompetence reševanja problemov/težav 

Komunikacijske spretnosti 

Uporaba po 

korakih 

Postavite stole v 2 kroga, da so obrnjeni drug proti drugemu. Če nimate dovolj 
prostora, naj udeleženci stojijo.  

1. V notranjem krogu naj bodo postavljene stranke v zunanjem pa 
svetovalci.  

2. Stranke naj razmišljajo o problemu/težavi s katerim se soočajo v 
resničnem življenju. 

3. Po eni minuti naj postavijo svoje vprašanju svetovalcu. 
4. Svetovalec ima 2 minuti da obrazloži vprašanje in deli svoje ideje in 

predloge; Stranke naj si ideje zapišejo. 
5. Na signal svetovalca naj se stranke zavrtijo v smeri urinega kazalca proti 

novemu »stolu« ali naslednjemu svetovalcu. Ponovite njihovo vprašanje 
in poslušajte ideje in predloge.  

6. Ponovite ta korak še enkrat ( skupni čas za vsak korak je 3 minute). 
7. Udeleženci naj zamenjajo vloge -  svetovalci postanejo stranke in 

obratno. 
8. Prejšnji proces je ponovljen, tako nove stranke pridobijo 3 različne 

poglede na njihov problem. 

Osebna učinkovitost 

 

Na kratko 

Metoda pomaga pri oblikovanju osebnega načrta učinkovitosti. Načrt vsebuje 

tudi možne grožnje/tveganja kot tudi potrebovano podporo. 

Naslovljene 

kompetence 
Strateško mišljenje; Samo-upravljanje 

Uporaba po 

korakih 

1. Definirajte svoje cilje. 
2. Določite svoje vrednote, katere vplivajo na vaše odločitve/namene. 
3. Definirajte načrt za doseganje ciljev. 
4. Prepoznajte, katere od vaših navad, vam lahko pomagajo, ter katere 

lahko ovirale vaš načrt. 
5. Določite, kakšen mora biti vaš dnevni režim, da lahko napredujete. 
6. Ugotovite kaj bi lahko v vaš načrt prineslo zabaven vidik, da vas 

spodbudi in motivira ter vam da občutek veselja. 
7. Določite časovni načrt, da preverite ali ste dosegli zastavljene cilje in 

kako daleč ste pri doseganju cilja. 
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6 Korakov 

 

Na kratko 

Metoda pomaga pri vizualizaciji večje slike postavljenih ciljev in pri 

vizualizaciji, kako so lahko ti cilji doseženi v 6 korakih. Metoda definira kaj so 

najpomembnejše naloge/opravila v posameznem koraku. 

Naslovljene 

kompetence 

Kritično mišljenje 

Strateško mišljenje 

Uporaba po 

korakih 

1. Definirajte svoje cilje 
2. Postavite barvno sliko vašega cilja na stran papirja – »kako bo moje 

življenje zgledalo v prihodnje? Kakšen bo moj cilj?« 
3. Razdelite 2 strani na 6 kvadratov in kvadrate zaporedno oštevilčite. 
4. Analizirajte 6 večjih korakov, katere morate opraviti, da dosežete svoj 

cilj. 
5. Določite posamezne naloge/obveznosti v posameznem koraku. 
6. Vizualizirajte najpomembnejše naloge v vsakem koraku in kvadratu. 



 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Impressum 

Publisher 
Project WhomeN – Opportunities for qualified women in the EU  

November 2019 


