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Uvod
Kaj pomeni “outplacement”?

Outplacement je postopek nudenja pomoči iskalcem
zaposlitve, s katerim dosežejo trajno povezavo s trgom
dela. Ta postopek povezuje pripravnike, organizacije
za usposabljanje in trg dela (podjetja/organizacije) z
namenom oblikovanja nove zaposlitvene okolice – to
pomeni tudi, najti nova delovna mesta in dostope do
delovnih mest kot tudi možnosti za delo.

Zaradi tega je outplacement sestavljen iz 2 delov:
1. Prvi steber je sestavljen iz skupine storitev, ki so na voljo pripravnikom (iskalcem
zaposlitve) na področju poklicne tranzicije ter vodenja, in se osredotoča na svetovanje pri
(re)orientacijskem usposabljanju z namenom, da se doseže ponovna (re)integracija na trg
dela. Te storitve vključujejo vodenje – poklicno usmeritev, evalvacijo kariere, temelje
delovnih izkušenj, izobraževanja/usposabljanja – razvoj komunikacijskih in predstavitvenih
sposobnostih ter omrežij, usmerjenih na trg dela. Filozofija »outplacementa« je podpora
pripravnikom pri njihovih poklicnih možnostih in se mora obravnavati kot popoln proces, ki je
namenjen individualni osebi, gledano s holističnega vidika.
2. Drugi steber je zbirka različnih orodij za kontaktiranje podjetij z namenom pomoči
pripravnikom, ne samo pri z delom povezanih okoliščinah, ampak tudi pri drugih okoliščinah,
ki bi lahko osebo izključile iz trga dela.
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Katalog dobre prakse z vsebinami Outplacementa
Ta katalog je sestavljen iz različnih orodij, povezanih s tematiko „Outplacement“. Ta orodja
so v organizacijah strukturno in vsebinsko razvita, v drugih, partnerskih organizacijah pa so
preizkušena. Cilj kataloga je vsem izobraževalnim ustanovam, ki se ukvarjajo s tematiko
„Podpora pri iskanju zaposlitve“, nuditi izbiro orodij, ki jih lahko prevzamejo skladno z
njihovimi potrebami in ciljnimi skupinami v izvirni ali v spremenjeni obliki. Opisu orodij sledi
organizacija z njihovo spletno stranjo, preko katere se kontaktirajo odgovorna mesta z
namenom pridobivanja informacij ali sporočanja opomb in poročil.
Tabela 1
Seznam orodij
Ime orodja

Partnerska organizacija

1. Nov začetek, nova priložnost

Dimitra Institute
Greece
Schulungszentrum Fohnsdorf
Austria
Coop Institute of Education
Slowakia
IteE Instytut Technologii Eksploatacji-PIB
Poland
School Center Ptuj
Slovenia
Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike
Slovenije - Soca
Slovenia
IteE Instytut Technologii Eksploatacji-PIB
Poland
Schulungszentrum Fohnsdorf
Austria
Dimitra Institute
Greece
Randers Bo-Og Erhvervstraening
Denmark
School Center Ptuj (Šolski center Ptuj)
Slovenia (Slovenija)
School Center Ptuj (Šolski center Ptuj)
Slovenia (Slovenija)
Schulungszentrum Fohnsdorf
Austria

2. Predstavitev poslovanja
3. Program svetovanja
4. Tečaj navdiha
5. Informativni razgovor
6. Zaposlitveni krog
7. Zaposlitveni krog
8. Zaposlitveni sejem
9. Tečaj tehnike iskanja zaposlitve
10. Tečaj mentorstva
11. Moja kariera
12. Moja pot
13. Outplacement modul
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Profili orodij
1. Nov začetek, nova priložnost
Vodi OAED (Zaposlitvena organizacija Man power)

1.1 Ciljna skupina
“Nov začetek, nova priložnost” je namenjen:
 brezposelnim osebam, osebam, ki so zaključile obvezno izobraževanje ali srednješolsko izobraževanje (16–25 let), brez predhodnih delovnih izkušenj.

1.2 Okvir
1.2.1 Opis orodja
Program “ Nov začetek, nova priložnost “ temelji na treh osnovnih modulih, ki nudijo ciljni
skupini izbiro naslednjih možnosti:
 pridobitev delovnih izkušenj v obdobju 5 mesecev preko outplacement programa ali
 izboljšanje strokovne kvalifikacije v smislu osnovnih veščin informacijske tehnologije;
kratkoročen tečaj izobraževanja (manj kot 3 mesece) v trajanju 100 ur z
akreditacijskim izpitom ali
 udeležba pri svetovanju na 3 področjih:
- strokovna usmerjenost in izbira karierne poti,
- priprava na aktivno iskanje zaposlitve in tehnike iskanja zaposlitve,
- podpora pri razvoju in upravljanju lastne poslovne dejavnosti.

1.3 Trajanje
Mlade osebe, ki bi se odločile udeležiti svetovanja, imajo 30 ur obvezne udeležbe pri tečaju
svetovanja v skupinah na temo “Strokovna usmerjenost in izbira karierne poti”, nato pa
imajo možnost sodelovati ali v tečaju svetovanja na temo “Priprava na aktivno iskanje
zaposlitve in tehnike iskanja zaposlitve” ali v tečaju svetovanja na temo “Podpora pri
razvoju in upravljanju lastne poslovne dejavnosti”, pri čemer traja vsak tečaj 30 ur.
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Slika 1. Potek izvedbe programa
Tabela 2
Izvedba programa “Nov začetek, nova priložnost”
Izbire
Modul 1
Modul 2

Modul 3

Vrsta podpore
Pridobitev delovnih
izkušenj
Izboljšanje strokovne
kvalifikacije v smislu
osnovnih veščin informacijske tehnologije
Svetovalni tečaj na 3
področjih :

Vrsta dejavnosti
Outplacement program

Trajanje
5 mesecev

Kratkoročni izbraževalni tečaj, ki se
zaključi z akreditacijo

100 ur

Skupinska srečanja

(1–2 meseca)
Skupaj 60 ur

 strokovna
30 obveznih ur
usmerjenost in izbira
karierne poti
 priprava na aktivno 30 prostovoljnih ur
iskanje zaposlitve in
tehnike
iskanja ali
zaposlitve
 podpora pri razvoju 30 prostovoljnih ur
in upravljanju lastne
poslovne dejavnosti

Izobraževalni proces je zelo intenziven, trajanje izobraževanja pa je okvirno 20–30 ur na
teden (maks. 6 ur na dan).
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1.4 Namen
Glavni namen oz. ključna vloga orodja je izboljševanje veščin, znanja in splošnih kvalifikacij,
ocenjevanje (osebnih/socialnih) kompetenc pripravnikov ter pridobitev delovnih izkušenj
preko outplacement postopka v partnerskih podjetjih.

1.5 Omrežja
 Glede omrežij je potrebno navesti, da obstaja t. i. omrežje OAED (Zaposlitvena organizacija Manpower), iz katere naj bi prihajali pripravniki, ker ima ta organizacija
seznam vseh brezposelnih oseb na posameznem območju skupaj z njihovimi izkušnjami in kvalifikacijami.
 Tutorje in mentorje v Grčiji mora akreditirati Državni akreditacijski center za nadaljnje
strokovno izobraževanje (EKEPIS). Z namenom zagotavljanja kvalitete strokovno
izobraževalnih tečajev EKEPIS uporablja kriterije ocenjevanja in je vpeljal sisteme za
Akreditacijo učiteljev nadaljnjega strokovnega izobraževanja. Vsi tutorji/mentorji
strokovnega izobraževanja prihajajo iz Državnega akreditacijskega centra EKEPIS. V
primeru, da mentorji niso akreditirani s strani akreditacijske organizacije, so lahko
“mentorji” člani sodelujočega podjetja.

1.6 Kriteriji uspešnosti
1.6.1 Cilj
Učinkovita ekipa strokovnih/poslovnih svetovalcev/mentorjev in koordinatorjev tečaja (če so
prisotni pri strokovnem tečaju), ki lahko izpolni potrebe in cilje brezposelnih udeležencev, je
ključnega pomena pri doseganju uspešnosti outplacement orodja.
Pripravniki po eni strani prispevajo h kvaliteti “Tečaja tehnik iskanja zaposlitve”, pri katerem
postavijo načelne cilje znotraj tečaja na osebnem in skupinskem nivoju.
Med “Tečajem tehnik iskanja zaposlitve” pripravniki v sodelovanju s strokovnimi/poslovnimi
svetovalci in koordinatorji izobraževalnega tečaja prilagajajo svoje cilje z namenom, da
pridobijo in dosežejo vse tehnike za boljšo prilagoditev znanja, veščin in odnosov, ki so
ključnega pomena za integracijo v trg dela.
Tako lahko zaključimo, da je glavni cilj “Tečaja tehnik iskanja zaposlitve” izboljšanje
spretnosti komunikacije in osebne predstavitve, znanja in splošne kvalifikacije in izdatna
pomoč pri ocenjevanju osebnih/socialnih kompetenc ciljne skupine.
Po drugi strani je najbolj primeren način stopnjevanja/izboljšanja kvalitete “Tečaja tehnik
iskanja zaposlitve” postopek ocenjevanja, kjer udeleženci programov (pripravniki,
strokovni/poslovni svetovalci in koordinatorji programa) ocenjujejo drug drugega in sebe.
Med ocenjevanjem lahko pride do vmesnih (na 30 % in 70 % celotnega trajanja
izobraževalnega tečaja) ali končnih (zadnji dan izobraževalnega tečaja) uporabnih sklepov z
namenom prilagajanja ciljev in postopkov izpeljevanja “Tečaja tehnik iskanja zaposlitve”.
Zraven tega vpliva končno vrednotenje na zaključne sklepe in izboljševanja v prihodnosti.
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1.7 Merila uspešnosti
Da bi zagotovili kvaliteto programa, so vpeljani naslednji izmerljivi kriteriji:
Tabela 3
Kriterij kvalitete
Kriterij
1 Število ljudi, ki jim je program koristil
2
3
4
5
6

Cilj
90 % potencialnega števila
Število pripravnikov, ki je končalo določen program
90 %
Število pripravnikov z dostopom do trga dela
15 %
Število pripravnikov, ki so pridobili akreditacijo iz njihovih > 30 %
spretnosti in znanja (v primeru, da je to na voljo)
Ocena svetovalcev
> 8,5 (od 10)
Končna ocena programa
> 8,5 (od 10)

1.8 Zaključna beseda
Udeležbi v tečaju sledi nova zaposlitev udeleženca/udeleženke, začetek njegovega/njene
poslovne dejavnosti ali opravljanje druge pridobitne dejavnosti.

1.9 Opis metodologije, didaktike in načinov učenja
Pridobitev strokovnih in osebnih/socialnih kompetenc pripravnikov je velik faktor, ki izdatno
pripomore pri integraciji pripravnikov v trg dela.
Inštruktorji (strokovni/poslovni svetovalci in mentorji) imajo vsa orodja in metode, ki so
potrebne za izpeljevanje načel strokovnega svetovanja. Glede na izobraževalne metode
primerna kombinacija izobraževalnih (didaktičnih) tehnik, orodij, medijev in metod pozitivno
vpliva na izboljševanje izobraževalnega, učnega in svetovalnega postopka. Strokovni/
poslovni svetovalci in mentorji delajo skupaj z namenom izbiranja primernih metod, orodij in
tehnik glede na potrebe njihovih pripravnikov.
Sodelovanje svetovalcev, koordinatorjev in mentorjev za izbiro najbolj primernih metod glede
na potrebe vsake pripravniške skupine je ključnega pomena za uspeh vodenja
programa/tečaja.
V spodaj prikazani tabeli vam predstavljamo metode, orodja in didaktične tehnike, ki jih
izvajajo svetovalci/učitelji med potekom “Tečaja tehnik iskanja zaposlitve”.
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Tabela 4
Uporabljene metode, orodja in didaktične tehnike
Cilj

Vrsta
podpore

Metode

Orodja

Outplacement
Začetek poslovanja

Razvoj
osebnih
spretnosti
Vprašalnik
Strokovno
svetovanje

Aktivno učenje

Testi

Delavnice
Poslovno
svetovanje

1.10 Vir orodja
Dimitra Institute – www.dímitra.gr

1.11 Opombe
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Didaktične
tehnike
Posamezna
srečanja/
skupinska
srečanja
Svetovalna
razprava in
podpora
Vaje/
skupinske vaje
Igranje vlog
Interaktivne
vaje
Študij primerov
Brainstorming
Simulacijske
igre
Predstavitve

2. Poslovna predstavitev
2.1 Ciljna skupina
1. Ciljna skupina
• Običajna zaposlitvena podjetja (predstavniki podjetij: vodja oddelka, mentor, direktor
družbe, direktor osebja), ki trenutno iščejo nove zaposlene.
• Kadrovski zavodi in Zavodi za zaposlovanje.
• Podjetja, ki trenutno ne zaposlujejo novih delavcev, ampak se zanimajo za
dolgoročne poslovne zveze ali sodelovanje.
2. Ciljna skupina
• Vsi udeleženci in iskalci zaposlitve, ki so pripravniki na katerem izobraževalnem območju v času poslovne predstavitve.

2.2 Okvir
2.2.1 Opis poslovne predstavitve
Poslovna predstavitev – ki se odvija v organizaciji za usposabljanje – je osebno srečanje, na
katero so povabljeni pripravniki in podjetje z namenom, da se srečajo v odprtem in
prijateljskem ozračju v zvezi z vlogami za delovna mesta oz. s prostimi delovnimi mesti. Na
takšennačin dobijo pripravniki priložnost spoznati podjetje, prosta delovna mesta, pogoje za
delo in kontaktne osebe. V zameno je podjetju ponujena priložnost predstavitve, pripravniki
spoznajo podjetje, podjetje ima možnost zaposliti ustrezno osebje, poleg tega pa ima tudi
podporo pri zaposlovanju novih ljudi. V prvem delu poslovne predstavitve zastopnik podjetja
predstavi svoje podjetje, ki vključuje portfelj, strukture, ki so povezane z delovnimi mesti,
podatke in informacije o prostih delovnih mestih in postopek prijave za posebna delovna
mesta.
Drugi del je posvečen odgovorom na vprašanja, ki jih postavljajo udeleženci o
predstavitvi/podjetju/prostih delovnih mestih/podrobnosti o prijavi na delovno mesto itd.
Priporočljivo je, da udeleženci med pripravljalnimi pogovori napravijo seznam vprašanj, zato
da vprašanja potekajo tekoče in da se ohrani določena stopnja anonimnosti. Preko tovrstnih
stikov se osebna omrežja iskalca zaposlitve razširijo in izboljšajo, morebiten cilj pa je
zaposlitev po izobraževanju.

2.3 Trajanje
Pripravljalno delo:
Priprava takšne predstavitve traja 2 delovna dneva in je sestavljena iz:
 predhodne raziskave in pridobivanja strank,
 vsesplošne koordinacije z udeleženci, učitelji in tutorji,
 pogovora s podjetjem o predstavitvi, ki zadeva vsebino, materiale, urnik in kraj
predstavitve.
Po drugi strani se od udeležencev pričakuje, da zbirajo pomembne informacije na internetu
ali preko ostalih javnih kanalov z namenom, da se pripravijo na postavljanje vprašanj pri
bodoči predstavitvi.
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Izpeljava:
Čas trajanja je odvisen od velikosti predstavljenega podjetja in število postavljenih vprašanj
po predstavitvi. Splošno pravilo je, da se za to predstavitev načrtuje časovni okvir 2 ur.
Presoja:
Po dogodku sta potrebni še dve uri za pogovore z udeleženci. Po predstavitvi se udeležence
poziva, da naj skupaj z outplacement tutorji presodijo o vsebinah predstavitve, o naslednjih
korakih in o njihovih sklepih (pomenu izjav).

2.4 Namen
Poslovne predstavitve so strokovno orodje in časovno preverjeno orodje PR, ki se uporablja
za predstavitev podjetja širšemu občinstvu. Tehnično dobro pripravljena predstavitev bo
služila temu namenu na prepričljiv način. Značilnost poslovnih predstavitev je, da si podjetja
prizadevajo pritegniti pozornost, da dajejo informacije, smernice, analizirajo mnenja in
občinstvo (stranke) ter dosegajo lastne cilje podjetja. Obstaja nevarnost, da se lahko to
orodje zlorabi in koristi samo za publiciteto podjetja. Zato morajo organizatorji pred poslovno
predstavitvijo poskrbeti, da podjetje smatra predstavitev kot priložnost, s katero pripravniki
najdejo zaposlitev.
Ključna prednost poslovne predstavitve je, da postane trg trenutnih in bodočih delovnih mest
za udeleženca bolj pregleden. Tako na eni strani lahko udeleženci povečajo svoje možnosti
najti novo zaposlitev v čim krajšem času, po drugi strani pa lahko podjetniki hitreje in bolj
učinkovito zapolnijo prazna delovna mesta z ustrezno izobraženimi pripravniki.

2.5 Omrežja
Zelo koristno je, če organizacija vodi bazo podatkov, ki vsebuje vse kontakte podjetij, ki se
smatrajo kot stranke organizacije. Ta podjetja je potrebno redno vabiti na dogodke.
Podjetjem, ki ponujajo praktično usposabljanje, se ponudi tudi priložnost, da sporočijo svoje
pogoje in pripravljenost izvesti poslovno predstavitev. Poleg teh omrežij bi se naj vzpostavilo
omrežje bivših pripravnikov, ki nastopajo kot informatorji in mentorji v podjetju, za katerega
delajo.

2.6 Kriterij uspešnosti
2.6.1 Cilj
Glavni cilj poslovne predstavitve je povezati iskalce zaposlitve z ustreznimi bodočimi
delodajalci. Kako učinkovito uresničiti ta cilj, je v glavnem odvisno od tega, kako zanimiva so
podjetja za izobraževalno organizacijo/pripravnika. V tem smislu je pomembno, da so kriteriji
izbora podjetja za nove zaposlene skladni z izobraževalnimi programi in cilji izobraževalnih
institucij. Večje število ustreznih poslovnih predstavitev poveča možnosti iskalca zaposlitve
najti ustrezno zaposlitev.
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Kljub temu glavnemu cilju moramo upoštevati, da je treba dosti pozornosti nameniti
omrežjem, pretoku informacij in splošni koristi, ki jo udeleženci teh dogodkov pridobijo z
namenom, da povečajo svoje možnosti najti zaposlitev.

Po zaključku poslovne predstavitve se udeležence poziva, da izrazijo mnenje o rezultatih,
podjetju pa se poda skupna ocena (koliko udeležencev je smatralo podjetje kot zanimivo,
koliko udeležencev se bo prijavilo pri tem podjetju – število dejanskih vlog za zaposlitev,
kakšen vtis so podjetja naredila na pripravnike ipd.).

2.7 Merila uspešnosti
Število poslovnih predstavitev na vsako četrletje
Kvaliteta in število novih ponudb zaposlitve
Skladnost prostih delovnih mest z izobraževalnim programom
Število udeležencev na vsako poslovno predstavitev
Koliko udeležencev, ki so poslali vloge za delovno mesto, je bilo povabljenih na
razgovor o zaposlitvi?
 Koliko udeležencev je bilo uspešnih pri prijavi na delovno mesto in koliko se jih je pri
tem podjetju zaposlilo?






2.8 Končni cilj
Poslovna predstavitev je časovno omejena in je zaprta enota, ki se organizira neodvisno
glede na ostale dejavnosti. Kljub temu lahko poslovne predstavitve sledijo ali se prekrivajo z
ostalimi orodji, kot so npr. mentorstvo pri prijavi na delovno mesto, upravljanje s prijavami ali
outplacement moduli. V osnovi je nabor možnosti smatran kot uspešen, ko udeleženec najde
ali se mu ponudi ustrezna zaposlitev.

2.9 Opis metodologije, didaktike in načinov učenja
Pripravljalno delo
Udeležencem se nudi pomoč z namenon sistematičnega pripravljanja udeležencev na
podjetje, ki ima predstavitev. Udeležence se tudi pripravi do tega, da postanejo bolj dojemljivi
(iskanje na internetu, odprta vprašanja, seznam vprašanj). Te priprave se delajo pri odprtih
razpravah, v delavnicah in s samostojnim znanjem.
Pripravnike je treba spodbujati, da aktivno sodelujejo pri svojem lastnem postopku prijave s
samostojnim znanjem. Če pri postopku prijave udeleženci ne sodelujejo, postanejo preveč
odvisni od svojih tutorjev/učiteljev/svetovalcev ali – splošno rečeno – od organizacije in ne
razvijajo neodvisnega mišljenja, razuma, kritičnega razmišljanja in sposobnosti reševanja
problemov.
Razgovori pomagajo pri razvoju miselnega procesa, razvijanju pozitivnega odnosa napram
prijavi in razvijanju medosebnih sposobnosti. Skupinski razgovori utrjujejo delovanje med
pripravniki, katerih sposobnosti, odnosi in interesi se razlikujejo in jim omogočajo, da
uporabljajo demokratične sposobnosti vodenja, s katerimi vodijo smer njihovega razgovora in
16

sodelovanja. Na ta način razgovori pripravnikom omogočajo, da razširijo svoje znanje z
neodvisnim razmišljanjem na višji stopnji in da razvijejo jasno sliko svojih bodočih možnostih.

Izvedba poslovne predstavitve:
Začetek predstavitve je v znamenju direktnih navodil in predstavitve predstavnikov podjetja z
vizualnimi pripomočki kot so osebni računalnik, video ali letaki, pripravniki pa pri tem samo
gledajo in poslušajo. Predstavnik podjetja ponazori potenciale in – posebne – značilnosti
podjetja. Ker so te predstavitve v večini primerov podobne reklamnim pogovorom, morajo biti
pripravniki pozorni na vsebine, od njih pa se pričakuje, da postavljajo predstavnikom
vprašanja – tudi kritična. Ta metoda je učinkovit začetek, vendar ne zadovolji popolnoma
posamezne zahteve pripravnikov po informacijah. Učinkovita je samo za majhen odstotek
pripravnikov in ne za večino. Pripravniki, ki imajo razen verbalne “inteligence” še druge, ali
tisti, ki imajo bolj introvertirano osebnost, pri razgovoru ne bodo uspešni. Zaradi tega imajo
pripravniki priložnost srečati se s predstavnikom podjetja na osebnem razgovoru, z
namenom razčiščevanja osebnih situacij, virov, interesov in drugih možnosti. Ti osebni
razgovori potekajo v privatnem in zaupljivem ozračju in so na voljo prostovoljno.

2.10 Vir orodja
Schulungszentrum Fohnsdorf – www.szf.at

2.11 Opombe
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3. Program svetovanja
3.1 Ciljna skupina
Pripravniki:
A. V skupini
B. Individualno

3.2 Okvir
3.2.1 Opis programa svetovanja
A. Uvodna predstavitev za pripravnike:
 Pojasnilo trenutne situacije – pomoč pripravnikom, da se lažje soočajo z izgubo
delovnega mesta in motivacija, da razvijejo bolj aktivni pristop.
 Ponudba splošnega vidika, kako ravnati med iskanjem delovnega mesta ali
položaja.
Svetovalec bo odgovoril na vsa morebitna vprašanja po predstavitvi, kateri sledi osebno
svetovanje (“osebni razgovor”), ki se bo prilagodilo glede na urnik stranke in svetovalca.
B. Individualno svetovanje:
 Individualno posvetovanje – tutorji se srečajo s pripravniki.
 Psiholog analizira obnašanje in reakcije pripravnikov.
INDVIDUALNO POSVETOVANJE
 Priprava življenjepisa oz. CV-ja (v nadaljnjem CV)
 Prepoznavanje možnosti za zaposlitev
 Ocena razmer na trgu dela za posamezno regijo
 Priprava na razgovor
 Vnos v bazo podatkov agencije
 Naknadno svetovanje
- Osebni razgovor: se izvede s posameznimi pripravniki; cilj teh razgovorov je pojasniti
razloge na posameznem nivoju, pogovor o neposrednih vtisih, pridobivanje osebnih
informacij od pripravnikov (posamezne značilnosti).
- Navedbe kvalifikacij in delovnih izkušenj: pripravniki na seznam strokovnih dosežkov
dodajo delovne izkušnje, pridobljene sposobnosti in znanje. Kako napisati CV – priprava CV
skupaj s kandidati (vključuje seznam strokovnih dosežkov in potrebnih izkušenj). Kandidati
prejmejo CV vzorec; razpravljajo o posameznih področjih in katere informacije v CV
delodajalci pogledajo najprej – kaj pritegne njihovo pozornost; katerim napakam se je treba
izogibati; vprašanj.
- Pomoč pri ugotavljanju možnosti za zaposlitev: možnosti, kako spet postati uspešen na
trgu dela, in nudenje informacij, kje iskati zaposlitev (iskanje zaposlitev na spletnih straneh).
- Ocenjevanje stanja na trgu dela: analiza regije posameznih delodajalcev, pomoč pri
pogovorih z zaposlitvenimi uradi.
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- Razgovor: kako se pripraviti na razgovor; kako se obnašati; kako se oblačiti; vrste
razgovorov; vprašanja, pogovor.
- Ponudba brezplačne registracije: kandidatom bo ponujena možnost brezplačne
registracije in svetovanja iz oddelkov Grafton.
- Naknadna podpora po predhodno dogovorjenem roku: osebno, preko telefona ali epošte.

ANALIZA PSIHOLOGA
Podpora med prekvalifikacijo
 analiza potenciala, prepoznavanje prednosti in slabosti pripravnika
 prepoznavanje možnosti, kako izboljšati sposobnosti in veščine posameznih
pripravnikov
 seznam centrov za prekvalifikacijo in seminarje v regiji
Posvetovanje s psihologom
 strokovni psihološki pogovori in podpora med mentalnim prilagajanjem
 posamezno posvetovanje
 pozitivna motivacija
 udeležba je posamezna, pripravnik se mora strinjati

3.3 Trajanje
Uvodna predstavitev za pripravnike (3 polne delovne dni).
Posamezno svetovanje (v obdobju 3 mesecev).

3.4 Namen
Program je namenjen:
 psihološki podpori za pripravnike,
 povzemanju delovnih izkušenj in dosežkov pripravnikov,
 strokovnemu posvetovanju med iskanjem zaposlitve,
 samostojni predstavitvi med razgovori za zaposlitev.

3.5 Omrežja
Organizacija, ki pripravlja outplacement program, je v tesnem stiku z zaposlitvenimi uradi,
izobraževalnimi institucijami, institucijami za usposabljanje in interesnimi skupinami.
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3.6 Kriterij uspešnosti
3.6.1 Cilj
Za pripravnike se skrajša čas, ki je potreben, da pripravniki najdejo zaposlitev.
 Pomoč pri obnavljanju samozavesti.
 Pomoč pri razumevanju objektivnih razlogov za odpustitev.
 Pozitivna motivacija in pomoč pri osredotočanju na bodoče poklice.
 Podpora in objektivna usmeritev k uporabi lastnih potencialov.
 Referenca za bodoče delodajalce.

3.7 Merila uspešnosti
1. Število pripravnikov, ki najdejo novo zaposlitev.
2. Število pripravnikov, ki razumejo objektivni razlog za odpustitev.
3. Kvaliteta in število novih ponudb za zaposlitev.

3.8 Zaključna beseda
Program svetovanja za iskanje nove zaposlitve je zapleten program, ki je sestavljen iz
različnih izobraževalnih orodij in orodij podpore. Glavno merilo uspeha je, da pripravniki po
koncu neke zaposlitve v kratkem času brez omejitev najdejo novo zaposlitev.

3.9 Opis metodologije, didaktike in načinov učenja
Metodologija, didaktika in načini učenja:
 osebni razgovor;
 strokovni psihološki razgovori;
 skupinske obravnave;
 osebna srečanja;
 praktične vaje – pripravljanje CV-ja, pisanje spremnih besedil itd.;
 urjenje razgovorov – igranje vlog, osebno svetovanje itd.;
 testiranje.

3.10 Vir orodja
COOP Institute of Education - www.vic.sk

3.11 Opombe
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4. Tečaj navdiha
Na podlagi „Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego. Metody grupowego
poradnictwa zawodowego. Kurs inspiracji cz.II. (Priročniki za informiranje in metodologijo).
Metode poklicnega skupinskega svetovanja. Tečaj navdiha. 2. del). KUP, Warszawa 1998

4.1 Ciljna skupina
Opisano outplacement orodje se lahko uporablja z vsemi brezposelnimi osebami (strokovne
izkušnje in trenutno/preteklo stanje ni pomembno).

4.2 Okvir
4.2.1 Opis orodja
"Tečaj navdiha" je ena izmed metod poklicnega skupinskega svetovanja. Razredi potekajo v
skupinah od 8 do 16 udeležencev, vodita pa jih 2 inštruktorja. Skupine so lahko enotne glede
na starost, izobrazbo, spol itd., lahko pa so tudi mešane. V mešanih skupinah udeleženci
navdihujejo drug drugega, pri tem pa obstaja nevarnost, da nastanejo “klike” oz. skupine. V
enotnih skupinah se udeleženci počutijo bolje, ker so “zraven sebi enakih”, vendar je pri njih
sposobnost medsebojnega navdiha manjša. Za učitelja je pomembno, da že vnaprej pozna
strukturo skupine, zato da lahko prej načrtuje tečaj.
Rezultat tečaja je, da vsi udeleženci razvijejo t. i. “Individualni akcijski načrt” (IAN). IAN je
osebni program iskanja zaposlitve, pripravljen v sodelovanju z brezposelnimi osebami ali z
osebami, ki iščejo zaposlitev z zaposlitvenim agentom, poklicnim svetovalcem in
strokovnjakom za usposabljanje. IAN obsega dejanja brezposelne osebe; ta dejanja so
prilagojena njegovi osebni situaciji in lokalnemu trgu dela.
Tečaj navdiha je sestavljen iz petih tematsko organiziranih sklopov:
A) Predstavitev tečaja in udeležencev tečaja
 Osnove in cilji tečaja
 Predstavitev izraza “Individualni akcijski načrt” in obrazložitev pomena le-tega
 Samostojna predstavitev udeležencev (vključno s pričakovanji od tečaja)
B) Človek in družba
Cilj tematskega sklopa je, da udeleženci razumejo razmerje med posamezno projekcijo
lastne osebe in družbenih faktorjev, ki vplivajo na vrednote, in da spoznajo, da na njih
vplivajo spremembe v teku. Ko udeleženci razumejo, da so oni sami in svet, ki jih obdaja,
tiste vrednote, ki se spreminjajo, se možnosti in sposobnosti ravnanja udeležencev okrepijo.
Vsota vzajemnih izkušenj poveča osnovo razvijanja družbenega razmišljanja.
C) Zaposlitev in izobrazba
Cilj tematskega sklopa je ocenjevanje posameznih kvalifikacij udeležencev glede na splošno
ozadje pogojev za zaposlitev. To ocenjevanje služi motiviranju udeležencev, da posodobijo
kvalifikacije, razširijo območje iskanja zaposlitve, razvijajo določene pobude v zvezi z
izobraževanjem itd. Tematski sklop je sestavljen iz treh delov:
1. Kvalifikacijski pogoji na zdajšnjem in bodočem trgu dela
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2. Stanje na trgu dela
3. Priložnosti izobraževanja
Metode, ki se uporabljajo v izvajanju tega sklopa, služijo boljšemu spoznavanju samega
sebe in individualni analizi kvalifikacij. Primer: začetna točka oz. izhodišče je analiza
izbranega oglasa za zaposlitev, pri kateri se razpravlja, kako in zakaj se razvijajo različne
vrste kvalifikacij in pogoji za kvalifikacijo in kakšni se bodo razvijali v prihodnosti.
Pomembna naloga inštruktorja je, da prenese sposobnosti in veščine v jezik kvalifikacij, npr.
sposobnost skrbeti za otroke vsebuje več splošnih kvalifikacij kot so odgovornost,
iznajdljivost, potrpežljivost, sposobnost organiziranja dela.
D) Individualni akcijski načrt
Akcijski načrt ima namen vse znanje in sposobnosti, ki so jih udeleženci v tečaju pridobili,
usmerjati k nadaljnjemu ravnanju; udeležencem pomaga razvijati ideje in navdihe, ki so jih
pridobili.
Individualni akcijski načrt je osnova za dejanja vsakega udeleženca po zaključku tečaja.
Individualni akcijski načrt je pomemben element pri nadaljnjem sodelovanju s svetovalcem
za zaposlitev. Gre za načrtovanje dejanj, ki zagotavljajo spremembe, s katerimi udeleženec
najde zaposlitev. Individualni akcijski načrt vsebuje poklicne cilje in dejanja, ki jih je treba
opraviti v roku za izpolnjevanje le-teh. Cilji morajo biti realistični. Individualni akcijski načrt
lahko vsebuje tudi želje za prihodnost. Za nekatere predstavlja akcijski načrt dobro izdelan
načrt za izobraževanje s točno določenimi cilji; za druge je lahko osredotočen samo na načrt
vpisa v nek kratek tečaj. Naloga učitelja je, da že pri prvem dnevu tečaja predstavi pojem
Individualnega akcijskega načrta kot ključen element tečaja in da obrazloži, kako z načrtom
delati. Pomembno je, da udeleženci vedo, na koga se morajo po koncu tečaja obrniti, če
želijo nadaljnje informacije in nasvete. Za delo z individualnimi akcijskim načrtom sta na
voljo dva modela. V prvem modelu je individualni akcijski načrt obravnavan kot element v
končni fazi tečaja. V drugem modelu je individualni akcijski načrt obravnavan kot tekoči
proces, ki se odvija konstantno v celotnem trajanju tečaja. Udeleženec zbira svoje ideje, ki se
mu porajajo iz izkušenj, ki jih je nabral med tečajem in o katerih se pogovarja v manjših
skupinah ali z inštruktorjem. Individualno svetovanje se lahko nudi ob opravljanju
individualnih vaj ali pa v zadnji uri tečaja in med premori. Po koncu tečaja imajo udeleženci
nalogo izdelati individualni akcijski načrt. Ni točno določeno, kako mora biti individualni
akcijski načrt podroben in jasen, zato ni priporočljivo, da se uporablja načrt, ki je pripravljen
že v naprej. Nato se inštruktor pogovori z vsakim udeležencem/udeleženko in mu/ji razloži,
kaj so njegove/njene prednosti in slabosti ter mu/ji pomaga izdelati realističen načrt.
E) Ocena tečaja
Tečaj se oceni ob zaključku. Udeleženci so ocenjevalci tečaja. Načrtovana je ustna in pisna
ocena. Med ocenjevanjem tečaja udeleženci upoštevajo vsebine, učitelja, druge udeležence
in sebe. Mesec dni po zaključku tečaja je priporočljivo srečanje med udeleženci tečaja.
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4.3 Trajanje
Tečaj navdiha je v kratki obliki. Če je delo izpeljano na zelo intenziven način, je minimalen
čas, potreben za izvedbo tečaja, 3 dni.

4.4 Namen
Namen tečaja navdiha je ustvarjanje motivacije udeležencev za bolj aktiven pristop k njihovi
poklicni prihodnosti. Tečaj ima tudi naslednje cilje:
 motiviranje, da ostanejo aktivni in ohranjajo stik s trgom dela, medtem ko so
brezposelni; da bi ta cilj dosegli, morajo udeleženci spoznati, da je sprememba
njihove situacije možna le z zavestno in koristno uporabo njihovega lastnega
potenciala za ukrepanje,
 zavedanje svojega potenciala ukrepati, svojih pravic in obveznosti in da se jih
informiranje o možnostih učenja, spremembah kvalifikacij itd.; to se opravi na podlagi
trenutne zakonodaje in lokalnih ter regionalnih priložnosti za izobraževanje in
zaposlitev,
 krepitev ozaveščenosti in razumevanja samega sebe in okoliškega sveta; izkušnje
udeležencev se obdelajo v psihološkem in socialnem kontekstu, pri tem se izpostavi
njihov lasten potencial ukrepanja in pokažejo se okoliščine brezposelnosti,
 opozarjanje udeležencev, da morajo prevzeti odgovornost zase in za svoja življenja,
da morajo biti pripravljeni na spremembe in da so vedno motivirani za vseživljenjsko
učenje.

4.5 Omrežje
Za to predstavljeno orodje ni omrežja udeležencev/uporabnikov.
Vodje tečaja so običajno poklicni svetovalci. V eni izmed dveh državnih organizacij so lahko
prisotni poljski poklicni svetovalci:
 Poljsko združenje šolskih in poklicnih svetovalcev (http://www.sdsiz.pl/)
 Državni forum za načelo vseživljenjskega usmerjanja
(http://www.doradztwokariery.pl/))

4.6 Kriterij uspešnosti
4.6.1 Cilj
Cilj tečaja navdiha je motiviranje udeležencev za bolj aktivni pristop k njihovi poklicni
prihodnosti.

4.7 Merila uspešnosti







število tečajev navdiha v določenem obdobju
število udeležencev tečaja
število izdelanih individualnih akcijskih načrtov
število oddanih vlog za zaposlitev po zaključku tečaja
število ljudi, ki so dobili zaposlitev
število podjetij, zabeleženih s strani udeležencev tečaja
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 število udeležencev tečaja, ki so po zaključku začeli s poklicnim izobraževalnim
usposabljanjem (ali prekvalifikacijo)

4.8 Zaključna beseda

Udeležba tečaja vodi k novi zaposlitvi udeleženca/udeleženke, njegovemu/njenemu začetku
poslovne dejavnosti ali opravljanju druge pridobitne dejavnosti.

4.9 Opis metodologije, didaktike in načina učenja
Metodologija dela z udeleženci tečaja navdiha postane sestavni del teoretičnega izhodišča
za pedagogiko, ki temelji na izkušnjah. Pedagogika, ki temelji na izkušnjah, predstavlja
pristop k učnemu procesu, v katerem se konkretne izkušnje posplošujejo in postavljajo v
družbeni kontekst. Izkušnje so opisane kot aktivni, ustvarjalni, premišljen in zavesten proces.
Izkušnje se pridobivajo z dejanji, zato so vsa nova dejanja uporabna za spremembo lastne
situacije. Zaradi tega je potrebno priti do vsebin izkušenj, da jih lahko analiziramo.
Namen učnega procesa je doseči socialno razmišljanje v smislu sposobnosti razumevanja
lastne subjektivne in individualne situacije v kontekstu družbene situacije, kot tudi zmožnost
premakniti se iz posamičnega vidika do socialnega vidika, npr.:
 sposobnost dojemanja odnosa med proračunom gospodinjstva in državne ekonomije,
 sposobnost dojemanja odnosa med lastno osebno in individualno biografijo in
zgodovino,
 sposobnost dojemanja odnosa med posameznikom in osebno izkušnjo
brezposelnosti in družbeni razlogi ter posledice brezposelnosti.
IZBRANE METODE DELA
1) Metoda analize življenjske zgodbe (avtobiografija)
Izhodišče za to metodo so spomini iz življenja neke osebe. Pri poslušanju spominov druge
osebe lahko nekdo prikliče lastne spomine, ki se nato lahko posplošijo in predstavijo v
družbenem kontekstu. Ta metoda predpostavlja vpeljavo zgodovinske dimenzije na način, na
katerega se lahko individualne biografije analizirajo v primerjavi z ozadjem družbenega
razvoja. Zgodovina posameznika v manjšem merilu ponazarja zgodovino v večjem merilu.
Zaradi omejenega časa je priporočljivo, da se teme spominov določijo že v uvodni fazi. Če
npr. analiziramo naslov “vzgoja in socializacija”, je priporočljivo, da omejimo pogovor o
spominih iz otroštva le s sklicevanjem na vzgojo določene osebe.
Delo se opravlja v skupinah od 4 do 5 oseb, kjer se vsaka oseba “pelje po spominskem
traku” in strne svoje spomine, ki se nanašajo na šolo, družino, delo itd. Drugi udeleženci
lahko postavljajo vprašanja. Ko vsi povedo svojo zgodbo, se v vsaki skupini izbere ena
oseba, ki mora povedati, kako se je slika določenega spomina, ki se je začela v otroštvu in
končala v današnjem času, spremenila. Udeleženci nato iz pogovorov izdelajo material v
obliki članka, zvočnega zapisa.
Rezultati dela v manjših skupinah so predstavljeni celotni skupini, katera nato skupaj izbere
teme, ki jih želi obdelati. Pomembno je razpravljati o temah iz dolgoročne perspektive in jih
nato uvrstiti v kontekst procesa družbenega razvoja.
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2) Igranje vlog
Metoda je koristna pri razkritju nekaj splošno priznanih kvalifikacij, katerih se udeleženci ne
zavedajo, da jih imajo. Igra vlog se lahko osredotoči na dve različni področji:
 vloge, ki jih igrajo udeleženci (vloge se lahko določijo prej, dialogi med udeleženci se
ne določijo prej),
 situacije, ki jih odigrajo udeleženci (kar se mora določiti je situacijski kontekst zgodbe
in katere vloge so potrebne).
Za obe strani je ključnega pomena, da inštruktor na samem začetku določi cilj igre (kaj se
morajo udeleženci naučiti).
Tečaji navdiha uporabljajo to metodo:
 za predstavitev razgovorov o zaposlitvi,
 kot orodje pri delu na teme o komunikaciji in govorice telesa,
 za predstavitev rezultatov skupinskega dela,
 kot izhodišče reševanja konfliktov v skupini,
 za predstavitev znanja, ki so ga udeleženci pridobili.
Tako udeleženci kot inštruktor so lahko igralci pri igranju vlog. Če slednji pri igri sodeluje,
lahko ima glavno vlogo in na ta način nadzoruje igranje vlog. Dobra ideja je, če so nekateri
udeleženci tečaja opazovalci, ki morajo igro analizirati. Ker udeleženci ne igrajo samih sebe
temveč vloge drugih ljudi, v procesu ni nevarnosti, da bi se igra nanašala na njih osebno.
Ko inštruktor podeljuje vloge, mora paziti, da udeležencem ne daje vlog, ki so identične
njihovi osebnosti. Udeleženci lahko narišejo slike ali fotografije vlog, ki jih bodo morali igrati z
namenom, da se oddaljijo od vloge.
Pri igranju vlog se lahko razlikujejo naslednji elementi:
 tema, ki se obravnava, npr. predstavljanje konflikta v skupini
 določena pričakovanja napram igralcem in opazovalcem
 pravilno igranje vlog
 povzetek: če je na začetku cilj bil jasen, če se točno določi, kaj se udeleženci morajo
naučiti in kaj mora biti središče pozornosti, potem bo postopek povzemanja
enostaven.
Povzetek se lahko izpelje na naslednji način:
 igralci povedo, kako so se počutili med igranjem vlog,
 opazovalci izrazijo svoje mnenje,
 splošno razpravljanje o igri,
 razprava, kako lahko izkušnje, ki se pridobijo iz igre, v prihodnosti koristijo.
3) Kovačnica prihodnosti
Kovačnica prihodnosti je delavnica, v kateri se “kuje” prihodnost neke osebe. To je vrsta
dela, kjer je izhodišče oz. začetna točka tema, ki je ključnega pomena za udeležence.
Obstaja več vrst te metode – od delavnic, ki trajajo en dan, do predavanj, ki pokrivajo celotni
učni proces. Značilnost, ki je skupna vsem vrstam metod, je, da udeleženci pri vsakem tečaju
delavnice opravijo postopek, ki se začne s fazo kritike, kateri sledi faza utopije in naposled
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dosežejo fazo ukrepanja oz. dejanja. Kovačnica prihodnosti je sestavljena iz štirih faz.
Inštruktor skrbi, da se upoštevajo pravila, ki so določena za vsako fazo posebej.

Predstavitev metode: metoda in njena pravila so predstavljena udeležencem.
Na zidove sobe se obesijo listi papirja na način, da jih lahko vidijo vsi.
Faza kritike: ko udeleženci vzajemno določijo temo/problem kot izhodišče oz. začetno točko,
oblikujejo kritične pripombe v obliki sloganov, besed in stavkov, ki se nanašajo na to temo.
Vodja nato udeležencem postavlja vprašanja: “S čim nisi zadovoljen, kaj bi rad kritiziral?”
Odgovori so napisani na listih papirja, ki visijo z zidov. O odgovorih se ne sme razpravljati na
glas. Ko se vse ideje izčrpajo ali po preteku določenega časa, vodja kovačnice z udeleženci
zbira kritične pripombe in jih razdeli v tematske sklope.
Nato dobi vsak udeleženec/udeleženka 5 točk, ki jih mora dodeliti vsaki besedi/stavku, o
katerem je po njegovem/njenem mnenju vredno razpravljati. Pojmi, katerim je bilo dodeljenih
največ točk, se obdelajo v fazi utopije.
Vodja lahko vpraša: “Katere izjave se vam zdijo najbolj pomembne, o katerih bi bilo vredno
razpravljati?
Faza utopije: besede/stavki se pretvorijo v nasprotni pomen, ki ima pozitivno
dimenzijo/pomen. Na zid se obesijo novi listi papirja, na katere udeleženci napišejo besede,
ki se nanašajo na temo, ki je nastala v prejšnji fazi. Pri tej fazi tudi ni dovoljeno razpravljati na
glas. Glavna naloga osebe, ki vodi kovačnico, je stimulacija domišljije, ustvarjanje prijetnega
ozračja in zagotavljanje, da domišljije ničesar ne ovira. V tej fazi je vredno upoštevati tudi
naj- bolj neobičajne rešitve. Ko se ideje spet izčrpajo oz. ko preteče določen čas, dobi vsak
udeleženec spet 5 točk. Nato te točke dodeli temam, o katerih želi razpravljati v fazi
ukrepanja. Vodja lahko vpraša: “Kaj želimo, kako bi naj izgledala idealna situacija?”
Faza ukrepanja: izhodišče oz. začetna točka te faze je izbran problem v fazi utopije.
Udeleženci na list papirja, ki visi na zidu, napišejo predloge o spremembah in ukrepih. Ko
preteče določen čas, dobi vsak udeleženec spet 5 točk, ki jih dodeli predlogom, katere želi
obravnavati kot izhodišče oz. začetno točko v nadaljnjih ukrepih. Predlog, ki prejme največ
točk, postane tema, ki je glavna obravnava nadaljnjega dela. V tej fazi udeleženci
poenostavijo ideje, ki so se pojavile v fazi utopije. Naposled prilagodijo svoj položaj in
izdelajo predhodni načrt ukrepanja.

4.10 Vir orodja
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB – www.itee.radom.pl

4.11 Opombe
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5. Informativni pogovor
5.1 Ciljna skupina
Brezposelne osebe, ki iščejo zaposlitev le preko pošiljanja pisnih vlog.

5.2 Okvir
5.2.1 Opis orodja
Informativni pogovor je delavnica, ki jo Zavod pripravi za določeno skupino brezposelnih
oseb, ki imajo težave pri iskanju zaposlitve. V delavnici je lahko do 15 oseb. Prisotnost
udeležencev na teh srečanjih je obvezna. Vsako odsotnost morajo udeleženci ustrezno
opravičiti (zdravniško opravičilo, žig državnega organa …). Neopravičena odsotnost je
podlaga za prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih oseb oz. izpis iz Zavoda za
zaposlovanje. Delavnica se izvaja na Nacionalnem centru CIPS.
V delavnici udeleženci najprej izpolnijo vprašalnik, kjer sami napišejo, kako izgleda
informativni pogovor, če je sploh potreben in zakaj. Vodja na tablo beleži različne načine,
nato o tem vprašalniku razpravljajo. Potem vodja razdeli udeležence v dve skupini, kjer
izdelajo plakat na temo, kaj mora vsebovati dobra vloga za delovno mesto. Vodja še poda
nekaj pomembnih smernic o informativnem pogovoru. Zatem pogledajo kaseto s primerom,
kako poteka informativni pogovor. Naslednja vaja je igra vlog, kjer opravijo telefonski klic k
delodajalcu. To opravijo v parih, kasneje pa o tej vaji razpravljajo. Na koncu delavnice pa še
skupaj pogledajo, kaj so novega spoznali.

5.3 Trajanje
Delavnica traja 120 minut. Gre za eno samo srečanje.

5.4 Namen
Namen delavnice je, da se brezposelne osebe naučijo veščin telefonskega pogovora, da
bodo poleg pisne vloge uporabljale tudi telefonski klic. Obenem je cilj tudi motiviranje
brezposelnih oseb, da bi se udeležili preostalih delavnic, ki jih pripravlja Zavod.

5.5 Omrežja
Na Zavodu za zaposlovanje vodijo evidenco, katere osebe so se udeležile delavnice. To
evidenco imajo v računalniškem programu, do katerega imajo dostop samo zaposleni na
Zavodu.
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5.6 Kriterij uspešnosti
5.6.1 Cilj
Cilji delavnice je, da brezposelne osebe uporabijo tudi telefonski klic kot enega izmed
načinov aktivnega iskanja zaposlitve.

5.7 Merilo uspešnosti
Merilo uspešnosti delavnice je, da udeleženci ob pisni vlogi za prosto delovno mesto
kontaktirajo delodajalca tudi preko telefona in se lahko dogovorijo za razgovor, kar jim
prinese boljše možnosti za zaposlitev.

5.8 Zaključna beseda
Osebe vključene v delavnico lahko do zaposlitve pridejo hitreje, saj odnesejo veliko novega
znanja, ki jim pomaga pri iskanju zaposlitve.

5.9 Opis metodologije, didaktike in načinov učenja
Na delavnicah sodelujejo brezposelne osebe v skupini do 15 oseb. Uporabljene so različne
metode dela:
 Samostojno delo
 Skupinsko delo
 Igra vlog
 V parih (dvojicah)
 Debate na različne teme
 Predstavitve

5.10 Vir orodja
School Center Ptuj – www.scptuj.si

5.11 Opombe
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6. Zaposlitveni krog – večje možnosti za mlade ljudi
6.1 Ciljna skupina
 Mladi ljudje poklicno izobraževalnih šol, ki niso dokončali šolanja
 Neregistrirani brezposelni mladi ljudje od 15 do 20 leta starosti
 Dolgotrajno brezposelni mladi ljudje – ki v svojem poklicu niso našli zaposlitve (do 26
leta starosti)

6.2 Okvir
6.2.1. Opis orodja
Merila za izbor:
 Informiranje morebitnih kandidatov
 Izbira o vključitvi v program v skladu z zaposlitvenim načrtom
 Znanje in izkušnje ob vključitvi v program
 Ustanovitev posameznih programov med usposabljanjem v skladu z načrtovano
poklicno kariero
Testna faza:
 Oblikovanje programske vsebine in sposobnosti na posameznih delovnih mestih
 Vzpostavitev sistema povratnih informacij
 Svetovalno delo pri usposabljanju na delovnem mestu
 Psihosocialni programi
 Preverjanje in usklajevanje potreb pri programu usposabljanja na delovnem mestu s
strani podjetij
Teoretični del vsebine usposabljanja:
 Začetna testna faza zbiranja ciljne skupine s poudarkom na teoretičnih predmetih
 Protokol/kodeks obnašanja/pravice in obveznosti
 Pridobivanje/razvoj splošnih osebnih kompetenc
 Delo z osebnim računalnikom (word, excel, internet, e-mail)
 Uvajanje v delo
Praktični del usposabljanja:
 Pridobivanje prvih delovnih izkušenj v krogu
 Menjava 2–3 služb v obdobju 2–3 mesecev
 Posamezna pomoč pri iskanju nadaljnjih aktivnosti za vsakega udeleženca
29

6.3 Trajanje
Teoretični del: 1 mesec; praktičnega program: 2–3 mesece.

6.4 Namen
Namen usposabljanja pri zaposlitvenem krogu je:
 prve delovne izkušnje,
 delovne izkušnje za več delovnih mest,
 več samozavesti,
 samostojni pristop,
 dobro sodelovanje z zaposlenimi,
 individualna pomoč mentorjev v podjetjih,
 računalniško znanje, sposobnosti za boljšo komunikacijo,
 sposobnost motiviranja,
 sposobnost najti zaposlitev,
 več možnosti dobiti stalno zaposlitev itd.

6.5 Omrežja
V tem programu smo v stiku z “resničnim življenjem”, kar zagotavlja, da naši udeleženci
pridobijo znanje, katero se trenutno išče na trgu dela:
 sodelovanje s 30 podjetji in samostojnimi podjetniki,
 praktično usposabljanje v podjetjih – od 2 do 3 mesece,
 opravljanje nalog za podjetja,

6.6 Kriterij uspešnosti
6.6.1 Cilj
Cilji so:
 Resnično delo, ki se opravlja v podjetju in kateremu prisostvujejo pripravniki.
 Zaradi praktične usmerjenosti in pristnega poslovnega okolja vodijo delovne naloge k
učinkovitemu učenju in delovnim rezultatom.
 Glavna metoda usposabljanja pri delu.
 Usposabljanje na delovnem mestu je primerno za obrtno delo in večino manjših
podjetij, za usposabljanje v vajeniških delavnicah in delavnicah praktičnega
usposabljanja.

6.7 Merila uspešnosti
Praktične izkušnje v resničnih podjetjih in delovne izkušnje za več delovnih mest dajejo
udeležencem več možnosti dobiti stalno zaposlitev.
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6.8 Zaključna beseda
Udeležba v programu “Zaposlitveni krog” daje praktične delovne izkušnje, ki povečajo
možnosti najti zaposlitev na trgu dela, možnost nove zaposlitve udeleženca/udeleženke,
njegov/njen začetek poslovne dejavnosti ali opravljanje druge pridobitne dejavnosti.

6.9 Opis metodologije, didaktike in načinov učenja
Metode predavanj in razprave:
Metoda razprave pomaga pri poučevanju snovi, razvija proces mišljenja, pomaga razviti
pozitiven odnos do učenja in razvija medosebne sposobnosti.
Razvrstitev:
Z organizacijsko razporeditvijo se udeleženci razvrstijo v skupine z namenom izboljšanja
pogojev za učenje. Z učnimi skupinami, ki med seboj sodelujejo, se udeleženci, ki imajo
različne sposobnosti, med seboj povežejo in na ta način pomagajo drug drugemu.
Tutorstvo:
Potreba po tutorstvu nastane takrat, ko ostale učne metode niso učinkovite ali ko potrebujejo
udeleženci dodatne informacije o določeni temi.
Skupinsko delo:
Spodbuja socialne kompetence. Udeleženci različnih starosti in nivoja znanja se usposabljajo
v heterogenih skupinah.

6.10 Vir orodja
Univerzitetni rehabilitaccijski institut – www.ir-rs.si

6.11 Opombe
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7. Zaposlitveni klub
7.1 Ciljna skupina
Udeleženci Zaposlitvenega kluba so lahko odrasle osebe vseh starosti: maturanti, ljudje z
večletnimi delovnimi izkušnjami, osebe, ki so pred kratkim izgubile zaposlitev, osebe, ki že
več let niso bile zaposlene in se želijo vrniti na trg dela, kot tudi osebe, ki iščejo svojo prvo
zaposlitev. Skupna značilnost te skupine je nizka stopnja sposobnosti, ki se nanaša na
ravnanje s trgom dela.

7.2 Okvir
7.2.1. Opis orodja
Zaposlitveni klub je kraj, kjer se odvija usposabljanje na področju aktivnega iskanja zaposlitve.
Vsaka oseba, ki želi najti zaposlitev, pridobi tukaj znanje in podporo, potrebno za iskanje
zaposlitve. Na Poljskem deluje Zaposlitveni klub samo v javnih zgradbah zavodov za
zaposlovanje.
Udeleženci prihajajo dnevno v Klub, preverjajo nove ponudbe zaposlitve, kličejo delodajalce,
poročajo o svojih aktivnostih iz prejšnjega dne, uporabljajo individualno svetovanje t. i. vodje 1
Zaposlitvenega kluba, v parih urijo razgovore, posodabljajo načine iskanja zaposlitve, pišejo
motivacijska pisma, izmenjujejo izkušnje in ponudbe za delo, motivirajo in podpirajo drug
drugega.
Organizacija
Da Zaposlitveni klub učinkovito deluje, morajo biti izpolnjeni osnovni tehnični pogoji. Klub
najprej potrebuje ustrezno lokacijo. Optimalne pogoje predstavlja velika soba oz. razred, kjer
bi lahko potekale skupinske učne ure, in vsaj ena dodatna soba, ki služi kot “rezerva”. V tej
sobi lahko vodja hrani dodatne materiale, dokumentacijo o usposabljanju itd., v njej se lahko
individualno srečuje z bivšimi udeleženci, medtem ko ima druga skupina učne ure v veliki
učilnici.
Osnovna oprema za glavno učilnico Zaposlitvenega kluba ponavadi vključuje (zraven pohištva,
table in pisarniškega materiala) kamero, TV in video predvajalnik, s katerimi se gledajo
predstavitve in scene, posnete med vajami. Udeleženci naj bi imeli dostop do brezplačnega
telefona (priporočljivo je, da se telefon kljub temu nadzoruje) in osebni računalnik s tiskalnikom,
da lahko pripravijo dokumente v zvezi z vlogami za delo. Zaposlitveni klub mora imeti tudi:
1

Vodja Zaposlitvenega Kluba je lahko oseba, ki je zaključila strokovno usposabljanje in pridobila licenco, ki jo
izdaja Oddelek za trg dela Ministrstva za delo in socialno politico.
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dnevne časopise z najnovejšimi zaposlitvenimi oglasi, telefonski imenik in adresar, seznam
spletnih strani najbolj pomembnih institucij in spletnih strani, kjer so na voljo informacije za
osebe, ki iščejo zaposlitev in ponudbe za zaposlitev; kot tudi čtivo v zvezi z načini iskanja
zaposlitve, lastnim razvojem in ustanovitvijo lastne poslovne dejavnosti. Udeleženci morajo
imeti stalni dostop do interneta, s katerim iščejo ponudbe za zaposlitev in druge tekoče
informacije.

Pomembno je, da se v klubu ustvari “prijetno vzdušje”, s katerim udeleženci lažje prenašajo
številne učne ure (npr. priložnost za čaj/kavo).
Vodja mora imeti stalen dostop do računalnika in fotokopirnega stroja. Z računalnikom lahko za
udeležence redno pripravlja nove materiale, s fotokopirnim strojem pa ustrezno število kopij za
trenutno učno uro.
Priporočljivo je, da ima Zaposlitveni klub grafoskop ali računalniški projektor za multimedijske
predstavitve, da vodja lahko predstavi vsebine na atraktiven način in se hitro vrne k določenim
informacijam, kar pospešuje združenje elementov vsebine.

7.3 Trajanje
Usposabljanje v Zaposlitvenem klubu traja 3 tedne. V prvih dveh tednih se izvajajo učne ure
usposabljanja. Skupaj trajajo 40 ur. Usposabljanje naj bi trajalo 10 zaporednih delovnih dni (3–
5 ur na dan). Med tem časom udeleženci pridobijo teoretično znanje in razvijejo praktične
veščine iskanja zaposlitve.
Tretji teden je posvečen aktivnemu iskanju zaposlitve s strani udeležencev in praktičnemu
preverjanju novega vedenja, metod in tehnik, ki so se jih med usposabljanjem naučili. Celotni
čas, namenjen skupnim srečanjem z vodjo in ostalimi člani skupine, je okvirno 15 ur. Čas, ki ga
posamezni udeleženci porabijo za samostojna dejanja, je neomejen.

7.4 Namen
Zaposlitveni klub je outplacement orodje, ki pripravnikom nudi podporo pri njihovem
načrtovanju bodoče kariere. V zaključni fazi je pripravnikom nudena tudi podpora pri
kontaktiranju podjetij z namenom iskanja zaposlitve.

7.5 Omrežja
V veliko pomoč je, če institucija, ki uporablja storitve Zaposlivenega kluba, vodi zbirko
podatkov o ljudeh, ki uporabljajo njihovo pomoč. Na ta način se lahko analizira učinkovitost
dejavnosti Zaposlitvenega kluba in sledi bodočim uspehom udeležencev (npr. uspešni primeri,
primeri slabe prakse).

7.6 Kriterij uspešnosti
7.6.1. Cilj
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Z usposabljanjem v Zaposlitvenem klubu bi se naj udeleženci pripravili na intenzivno in
učinkovito iskanje zaposlitve z namenom, da so po zaključku tečaja zmožni;
 določiti in analizirati lokalni trg dela,
 določiti in primerjati svoje prednosti s priložnostmi, ki jih ponuja trg dela,
 uporabljati različne tehnike iskanja zaposlitve,
 izboljšati svoje spospobnosti na področju sprejemanja odločitev in izvajanja le-teh.
Vsebine usposabljanja in način izvajanja usposabljanja je namenjen krepitvi zaupanja v
lastne sposobnosti in zmožnosti voditi svoje lastno življenje zraven drugih udeležencev
kluba. Rezultat dejavnosti v Zaposlitvenem klubu naj bi bila nova zaposlitev.

7.7 Merila uspešnosti
Za merjenje uspešnosti Kluba se uporabljajo različne metode. Najbolj pogoste so:
 število oseb, ki so našle novo zaposlitev (ali so nadaljevale z izobraževanjem) po zaključku
usposabljanja,
 število oseb, ki so zaključile usposabljanje, v primerjavi s številom oseb, ki so začele z
usposabljanjem.
Ta merila uspešnosti predstavljajo celotno število oseb, ki so prejele podporo – brez analiziranja,
kdo so bili udeleženci, v kakšnem merilu so sprejeli vsebine usposabljanja in kako aktivni so bili
med učnimi urami kluba. Seveda želi vsak vodja vedeti, če je njegovo/njeno delo obrodilo sadove.
Učinkovitost usposabljanja na ta način se lahko ocenjuje z opazovanjem udeleževanja
individualnega posameznika in z opazovanjem učinkovitosti, s katero opravljajo določene naloge in
s primerjanjem teh nalog z uspehom, ki ga izkazujejo pri iskanju zaposlitve.

7.8 Zaključna beseda
Udeležba v Zaposlitvenem klubu vodi k novi zaposlitvi udeleženca/udeleženke,
njegovemu/njenemu začetku poslovne dejavnosti ali opravljanju druge pridobitne dejavnosti.

7.9 Opis metodologije, didaktike in načinov učenja
Usposabljanje v Zaposlitvenem klubu se izvaja v obliki skupinskih učnih ur. Velikost skupine
naj bi štela od 8 do 12 oseb. Uporabljajo se različne delovne metode:
 študij primera
 razprava
 snemanje vaj s kamero
 ustvarjalno razmišljanje (brainstorming, uporaba analogij, metafor in domišljije)
 individualno svetovanje
 skupinsko delo
 predstavitev
 opazovanje dela
 igre, igranje vlog
 predavanje, mini-predavanje
Učbenik Zaposlitvenega kluba – struktura učnih ur:
1. učna ura Dobrodošli v Zaposlitvenem Klubu!
2. učna ura Delovne metode v Zaposlitvenem klubu
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3. učna ura
4. učna ura
5. učna ura
6. učna ura
7. učna ura
8. učna ura
9. učna ura
10. učna ura
11. učna ura
12. učna ura
13. učna ura
14. učna ura
15. učna ura
16. učna ura
17. učna ura
18. učna ura
19. učna ura
20. učna ura

Reakcija na izgubo delovnega mesta
Analiza napak pri iskanju zaposlitve
Učenje in moč ustvarjalnega in pozitivnega razmišljanja
Odkrivanje lastnih talentov in potenciala
Popis veščin, sposobnosti in poklicnih predispozicij
Trg dela: miti in realnost
Samostojni podjetnik – sem pripravljen za to?
Vaš akcijski načrt.
Dokumenti vlog za delovno mesto
Medosebne sposobnosti
Samozavest pri iskanju zaposlitve
Iskanje ponudb za zaposlitev
Predhodni pogovor z morebitnim delodajalcem
Telefonski pogovor z morebitnim delodajalcem
Razgovor za delo
Kako se držati svojega načrta in kako postati odporen na neuspehe
Nova zaposlitev
Zaključek usposabljanja

7.10 Vir orodja
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB – www.itee.radom.pl

7.11 Opombe
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8. Zaposlitveni sejem
8.1 Ciljna skupina
1. Ciljna skupina
 Običajna podjetja (predstavniki podjetij: vodja oddelka, mentor, generalni direktor,
vodja kadrovskega oddelka), ki iščejo nove zaposlene.
 Kadrovski zavodi in zavodi za zaposlovanje.
 Podjetja, ki trenutno ne zaposlujejo, ampak se zanimajo za dolgoročne poslovne
odnose ali sodelovanje.
2. Ciljna skupina
 Vsi udeleženci ali iskalci zaposlitve, ki so pripravniki na kateri izmed izobraževalnih
področij v času poslovne predstavitve.

8.2 Okvir
8.2.1 Opis zaposlitvenega sejma
Zaposlitveni sejem – ki poteka v prostorih organizacije za usposabljanje – je osebno
srečanje, na katerega so povabljeni pripravniki in podjetja z namenom, da se spoznajo v
odprtem in prijateljskem ozračju zaradi prijave na delovna mesta ali zaposlitve. S tem
programom dobijo pripravniki priložnost spoznati podjetja, prosta delovna mesta, pogoje za
zaposlitev in kdo so kontaktne osebe. V zameno dobijo podjetja priložnost za predstavitev, s
katero postanejo med udeleženci bolj znani in s katero imajo možnost zaposliti primerno
osebje kot tudi podporo v zvezi z zaposlovanjem.
Drug del je namenjen odgovorom na vprašanja, ki jih postavljajo udeleženci o
predstavitvi/podjetju/prostih delovnih mestih/podrobnostih prijave itd. Priporočljivo je, da
udeleženci sestavijo seznam vprašanj med uvodnimi pogovori z namenom, da čas za
vprašanja poteka tekoče in da se ohrani določena stopnja anonimnosti. Zaradi tega se
osebna omrežja iskalcev zaposlitve razširijo in izboljšajo, morebiten cilj sejma pa je dobiti
zaposlitev po usposabljanju z določenim kontaktom.

8.3 Trajanje
Pripravljalno delo:
Priprava takšne predstavitve traja približno 5 polnih delovnih dni in je sestavljena iz:
 predhodne raziskave in pridobivanja strank,
 splošnega usklajevanja z udeleženci, učitelji in tutorji.
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Po drugi strani se od udeležencev pričakuje, da na internetu oz. z drugimi javnimi sredstvi
zberejo ustrezne informacije z namenom, da se pripravijo na postavljanje vprašanj pri bodoči
predstavitvi.
Število prireditev:
Zaposlitveni sejem se odvija dvakrat ali trikrat na leto, povprečno pa traja šest do sedem ur
na dan. Pogostost takšnih dogodkov je odvisna tudi od stanja na trgu dela.

Povratne informacije:
Za pogovore z udeleženci sta po dogodku običajno potrebni še dodatni dve uri. Po
predstavitvi se od udeležencev pričakuje, da skupaj z outplacement tutorji podajo svoje
mnenje o vsebini predstavitve, o dodatnih korakih in sklepih.

8.4 Namen
Cilj zaposlitvenega sejma je ponudba dodatnih možnosti zaposlitve za pripravnike. Na
zaposlitvenem sejmu imajo pripravniki možnost spoznati podjetja osebno in se prijaviti na
delovno mesto. Zaposlitveni sejmi pospešujejo postopek zaposlovanja za podjetja, ker
direktni oz. osebni pogovori olajšujejo ocenjevanje kvalitete portfelja usposabljanja.
Zaposlitveni sejmi so izhodišče podjetij in pripravnikov, kjer spoznajo drug drugega. Ponujajo
priložnost preveriti pogoje za zaposlitev, kot so: ali poslovne dejavnosti podjetja,
kraj/pogoji/karierna priložnost ustrezajo interesom/načrtom pripravnika? Organizacija za
usposabljanje
pridobi
povratne
informacije,
v
kakšnem
obsegu
ustrezajo
vedenje/kvalifikacije/odnos pripravnikov pogojem podjetja. Na splošno ponuja zaposlitveni
sejem priložnost, da nastanejo med podjetji in organizacijami za usposabljanje tesnejši stiki,
iz katerih nastanejo pomembni kontakti, ko so na voljo prosta delovna mesta in/ali
pripravništva.

8.5 Omrežja
Podjetja, ki so na zaposlitvenem sejmu zaposlila novo osebje, bodo pripravljena ohranjati
stike in ponovno sodelovati z organizacijo za usposabljanje. Dogodek sam je primeren za
razvijanje omrežij, ker se obstoječi stiki poglabljajo, zraven tega pa nastajajo novi.
V pomoč je, če organizacija vodi zbirko podatkov, v kateri so vsi kontakti podjetja, ki se
smatrajo kot stranke organizacije. Ta podjetja je treba redno povabiti na dogodke. Podjetjem,
ki izvajajo praktična pripravništva, se postavijo vprašanja o pogojih in pripravljenosti imeti
poslovno predstavitev. Vzpostavilo naj bi se tudi omrežje bivših pripravnikov, ki delujejo kot
mentorji v podjetjih, za katera delajo.

8.6 Kriterij uspešnosti
8.6.1 Cilj
Udeležba:
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 Eden izmed ključnih kriterijev uspešnosti za redno udeležebo podjetij na zaposlitvenih
sejmih je kvaliteta pripravnikov.
 Infrastruktura/podpora/gostinstvo so pomembni kriteriji uspeha, ki se jih ne sme
podcenjevati.
 Dogodek je brezplačen.
 Velik uspeh je, če katero podjetje večkrat sodeluje na zaposlitvenem sejmu.

Merilo:
 Podjetje, ki je iskalo delovno silo, je našlo novo osebje (kar je možno preveriti s
povratnimi informacijami podjetja).
 Pripravniki so našli nova delovna mesta (kar je možno preveriti s povratnimi
informacijami podjetja ali s povratnimi informacijami tehničnih oddelkov).

8.7 Merila uspešnosti
Število zaposlitvenih sejmov na leto
Kvaliteta in število novih ponudb za zaposlitev
Usklajenost delovnih mest s programom usposabljanja
Število udeležencev na zaposlitveni sejem
Koliko udeležencev je napisalo vloge za delovna mesta oz. koliko jih je bilo
povabljenih na razgovor za zaposlitev?
 Koliko udeležencev je bilo uspešnih pri postopku vloge za delovna mesta in koliko jih
je dobilo zaposlitev v podjetjih?







8.8 Zaključna beseda
Zaposlitveni sejem je časovno omejen in je zaprta enota, ki je organizirana neodvisno od
ostalih dejavnosti. Kljub temu lahko zaposlitveni sejmi sledijo ali pa se prekrivajo z ostalimi
orodji, npr. s svetovanjem pri prijavljanju na delovna mesta, upravljanjem s prijavami ali
outplacement modulom. Načeloma se nabor možnosti smatra kot uspešen, če udeleženec
najde oz. mu je ponujena ustrezna zaposlitev.

8.9 Opis metodologije, didaktike in načinov učenja
Pripravljalno delo:
Udeležencem se nudi pomoč z namenon sistematičnega pripravljanja udeležencev na
podjetje, ki ima predstavitev. Udeležence se tudi pripravi do tega, da postanejo bolj dojemljivi
(iskanje na internetu, odprta vprašanja, seznam vprašanj). Te priprave se delajo pri odprtih
razpravah, v delavnicah in s samostojnim znanjem.
Pripravnike je treba spodbujati, da aktivno sodelujejo pri svojem lastnem postopku
prijavljanja na delovno mesto s samostojnim znanjem. Če pri postopku prijave udeleženci ne
sodelujejo, postanejo preveč odvisni od svojih tutorjev/učiteljev/svetovalcev ali – splošno
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rečeno – od organizacije in ne razvijajo neodvisnega mišljenja, razuma, kritičnega
razmišljanja in sposobnosti reševanja problemov.
Razgovori pomagajo pri razvoju miselnega procesa, razvijanju pozitivnega odnosa napram
prijavi in razvijanju medosebnih sposobnosti. Skupinski razgovori utrjujejo delovanje med
pripravniki, katerih sposobnosti, odnosi in interesi se razlikujejo in jim omogočajo, da
uporabljajo demokratične sposobnosti vodenja, s katerimi vodijo smer njihovega razgovora in
sodelovanja. Na ta način razgovori omogočajo pripravnikom, da razširijo svoje znanje z
neodvisnim razmišljanjem na višji stopnji in da razvijejo jasno sliko svojih bodočih možnosti.

Izvedba zaposlitvenega sejma:
Začetek zaposlitvenega sejma je v znamenju predstavitve predstavnikov podjetja z
vizualnimi pripomočki kot so osebni računalnik, video ali letaki na razstavnih stojnicah.
Predstavnik podjetja ponazori potenciale in – posebne – značilnosti podjetja. Ker so te
predstavitve v večini primerov podobne reklamnim pogovorom, morajo biti pripravniki pozorni
na vsebine, od njih pa se tudi pričakuje, da postavljajo predstavnikom vprašanja – tudi
kritična. Zaradi tega imajo pripravniki priložnost srečati se s predstavnikom podjetja na
osebnem razgovoru z namenom razčiščevanja osebnih situacij, virov, interesov in drugih
možnosti. Osebni razgovori potekajo v privatnem in zaupljivem ozračju in so na voljo
prostovoljno.

8.10 Vir orodja
Schulungszentrum Fohnsdorf – www.szf.at

8.11 Opombe
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9. Tečaj tehnik iskanja zaposlitve
“Tečaj tehnik iskanja zaposlitve” v okviru poklicnih programov usposabljanja za podporo
ljudem, ki imajo težave pri vključevanju v trg dela.

9.1 Ciljna skupina
Tečaj je namenjen:
 brezposelnim osebam, osebam, ki so zaključile obvezno izobraževanje ali
maturantom tretje stopnje, z ali brez predhodnih delovnih izkušenj.

9.2 Okvir
9.2.1 Opis orodja
Osebe, ki se odločijo sodelovati pri tečaju poklicnega usposabljanja, imajo na voljo 10–20
obveznih ur tečaja svetovanja v skupinah na temo “tehnike iskanja zaposlitve”.
Teme tečaja “Tehnike iskanja zaposlitve” so naslednje:
 poklicna usmerjenost in izbira karierne poti
 ugotovitev osebnih prednosti in slabosti
 pripravljanje CV-ja
 pripravljanje na razgovor
 pripravljanje na aktivno iskanje zaposlitve in tehnike iskanja zaposlitve
 uporaba internetnih storitev za iskanje zaposlitve
 podpora pri razvoja in začetku njihove lastne poslovne dejavnosti

9.3 Trajanje
Izobraževalni proces je zelo intenziven, trajanje izobraževanja pa je okvirno 10–20 ur na
teden (največ 5 ur na dan).
Če je orodje integrirano v program poklicnega usposabljanja, potem pripravniki po zaključku
teoretičnega usposabljanja v razredu nadaljujejo s praktičnim usposabljanjem v podjetjih z
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mentorji iz podjetij, v sodelovanju z nadzorniki, ki jih določijo organizacije poklicnega
usposabljanja.

9.4 Namen
(Obrazložitev pojma):
Glavni namen zgoraj navedenega outplacement orodja je igranje ključne vloge ne samo pri
izboljševanju komunikacijskih sposobnosti in sposobnosti predstavljanja samega sebe,
znanja in kvalifikacij, ampak tudi pri ocenjevanju kompetenc (osebnih/družbenih) pripravnikov
ter integracija v tečaju usposabljanja, pri pridobivanju delovnih izkušenj z outplacement
postopkom v podjetjih, ki sodelujejo in pri prizadevanju za delovno mesto v podjetju.

9.5 Omrežja
 Glede omrežij je potrebno navesti, da obstaja t. i. omrežje OAED (Zaposlitvena
organizacija Manpower), iz katerega bi se naj pridobivali pripravniki, ker ima ta
organizacija seznam vse brezposelnih oseb na posameznem območju skupaj z
njihovimi izkušnjami in kvalifikacijami.
 Tutorje in mentorje v Grčiji mora akreditirati Državni akreditacijski center za nadaljnje
strokovno izobraževanje (EKEPIS). Z namenom zagotavljanja kvalitete strokovno
izobraževalnih tečajev EKEPIS uporablja kriterije ocenjevanja in je vpeljal sisteme za
Akreditacijo učiteljev nadaljnjega strokovnega izobraževanja. Vsi tutorji/mentorji
strokovnega izobraževanja prihajajo iz Državnega akreditacijskega centra EKEPIS. V
primeru, da mentorji niso akreditirani s strani akreditacijske organizacije, so lahko
“mentorji” člani sodelujočega podjetja.

9.6 Kriteriji uspešnosti
9.6.1 Cilj
Učinkovita ekipa strokovnih/poslovnih svetovalcev/mentorjev in koordinatorjev tečaja (če so
prisotni pri strokovnem tečaju), ki lahko izpolni potrebe in cilje brezposelnih udeležencev, je
ključnega pomena pri doseganju uspešnosti outplacement orodja.
Pripravniki po eni strani prispevajo h kvaliteti “Tečaja tehnik iskanja zaposlitve”, pri katerem
postavijo načelne cilje znotraj tečaja na osebnem in skupinskem nivoju.
Med “Tečajem tehnik iskanja zaposlitve” pripravniki v sodelovanju s strokovnimi/poslovnimi
svetovalci in koordinatorji izobraževalnega tečaja prilagajajo svoje cilje z namenom, da
pridobijo in dosežejo vse tehnike za boljšo prilagoditev tega znanja, veščin in odnosov, ki so
ključnega pomena za integracijo v trg dela.
Tako lahko zaključimo, da je glavni cilj “Tečaja tehnik iskanja zaposlitve” izboljšanje
spretnosti komunikacije in osebne predstavitve, znanja in splošne kvalifikacije in izdatna
pomoč pri ocenjevanju osebnih/socialnih kompetenc ciljne skupine.
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Po drugi strani je najbolj primeren način stopnjevanja/izboljšanja kvalitete “Tečaja tehnik
iskanja zaposlitve” postopek ocenjevanja, kjer udeleženci programov (pripravniki,
strokovni/poslovni svetovalci in koordinatorji programa) ocenjujejo drug drugega in sebe.
Med ocenjevanjem lahko pride do vmesnih (na 30 % in 70 % celotnega trajanja
izobraževalnega tečaja) ali končnih (zadnji dan izobraževalnega tečaja) uporabnih sklepov z
namenom prilagajanja ciljev in postopkov izpeljevanja “Tečaja tehnik iskanja zaposlitve”. Pri
tem končno vrednotenje vpliva na zaključne sklepe in izboljševanja v prihodnosti.

9.7 Merila uspešnosti
Da bi zagotovili kvaliteto programa, so vpeljani naslednji izmerljivi kriteriji:
Tabela 5
Kriterij kvalitete

1
2
3
4
5

Kriterij
Število pripravnikov, ki je zaključilo določen “Tečaj tehnik
iskanja zaposlitve” (pridobitev certifikata)
Število pripravnikov z dostopom do trga dela
Število pripravnikov, ki so pridobili akreditacijo iz njihovih
spretnosti in znanja (v primeru, da je to na voljo)
Ocena učiteljev/mentorjev s strani njihovih pripravnikov
Končna ocena tečaja s strani pripravnikov in učiteljev

Cilj
100 %
15 %
> 30 %
> 8,5 (od 10)
> 8,5 (od 10)

9.8 Zaključna beseda
Udeležbi v tečaju sledi nova zaposlitev udeleženca/udeleženke, začetek njegove/njene
poslovne dejavnosti ali opravljanje druge pridobitne dejavnosti.

9.9 Opis metodologije, didaktike in načinov učenja
Pridobitev strokovnih in osebnih/socialnih kompetenc pripravnikov je velik faktor, ki izdatno
pripomore pri integraciji pripravnikov v trg dela.
Inštruktorji (strokovni/poslovni svetovalci in mentorji) imajo vsa orodja in metode, ki so
potrebne za izpeljevanje načel strokovnega svetovanja. Glede na izobraževalne metode
primerna kombinacija izobraževalnih (didaktičnih) tehnik, orodij, medijev in metod pozitivno
vpliva na izboljševanje izobraževalnega, učnega in svetovalnega postopka.
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Strokovni/poslovni svetovalci in mentorji delajo skupaj z namenom izbiranja primernih metod,
orodij in tehnik glede na potrebe njihovih pripravnikov.
Sodelovanje svetovalcev, koordinatorjev in mentorjev pri izbiri najbolj primernih metod glede
na potrebe vsake pripravniške skupine je ključnega pomena za uspeh vodenja
programa/tečaja.
V spodaj prikazani tabeli vam predstavljamo metode, orodja in didaktične tehnike, ki jih
izvajajo svetovalci/učitelji med potekom “Tečaja tehnik iskanja zaposlitve”.

9.10 Vir orodja
Dimitra Institute – www.dímitra.gr

Tabela 6
Uporabljene metode, orodja in didaktične tehnike
Cilj

Vrsta
podpore

Tehnike iskanja zaposlitve

Poklicna
usmerjenost
in izbor poti
kariere
Priprava na
aktivno
iskanje in
tehnike
iskanja
zaposlitve
Podpora pri
razvijanju in
zagonu
lastne
poslovne
aktivnosti.

Metode

Učenje reševanja
problemov

Orodja

Vprašalnik

Testi
Motivacijsko
učenje

Delavnice
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Didaktične
tehnike
Posamezna
srečanja/
skupinska
srečanja
Svetovalna
razprava in
podpora
Vaje/
skupinske vaje
Igranje vlog

Interaktivne
vaje
Študij primerov
Brainstorming
Simulacijske
igre
Predstavitve

izbor pripravnikov

tehnike iskanja zaposlitve

priprave na praktično
izobraževanje

outplacement
proces

vsi pripravniki od podjetja prejmejo
priporočilo

Slika 2. Postopek izpeljave

9.11 Opombe
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10. Moja kariera
10.1 Ciljna skupina





Mladi iskalci zaposlitve, ki so opustili redno izobraževanje.
Iskalci prve zaposlitve.
Iskalci zaposlitve, ki jim manjkajo veščine iskanja zaposlitve.
Iskalci zaposlitve, ki jim primanjkuje motivacije za aktivno iskanje zaposlitve.

10.2 Okvir
10.2.1 Opis orodja
Moja kariera je delavnica, ki jo Zavod pripravi za določeno skupino brezposelnih oseb, ki
imajo težave pri iskanju zaposlitve. V delavnici je lahko do 12 oseb. Vodja razloži, da lahko
udeleženci uveljavljajo potne stroške za pretekli mesec do 5. v mesecu tako, da vozne karte
predložijo na CIPS-u, kjer dobijo potrdilo o prisotnosti in nato oboje oddajo na Uradu za delo.
Prisotnost udeležencev na teh srečanjih je obvezna. Vsako odsotnost morajo udeleženci
ustrezno opravičiti (zdravniško opravičilo, žig državnega organa …). Neopravičena odsotnost
pa je podlaga za prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih oseb oz. izpis iz Zavoda za
zaposlovanje. Delavnica se izvaja na CIPS-u.
Na prvem srečanju udeležencem razložijo, kakšen je namen delavnice, da so se s prijavo
na Zavod za zaposlovanje zavezali, da bodo aktivno iskali zaposlitev. Zavod jim pomaga s
tem, da jim daje smernice, kako iskati zaposlitev, kje naj iščejo razpisana delovna mesta,
kako naj pišejo vloge in ponudbe, kako naj se pripravijo na razgovor. Razložijo jim tudi, zakaj
naj sploh iščejo zaposlitev, kako brezposelnost vpliva na njihova življenja, kakšne so
prednosti zaposlitve. Zatem vodja delavnice razdeli udeležence v pare, kjer izpeljejo neke
vrste spoznavni intervju. Razdeli jim še vprašalnike, ki jih morajo izpolniti drug za drugega.
Nato sledi predstavitev celotni skupini. Vsak predstavi udeleženca, s katerim je bil v paru.
Naslednja naloga je izpolnjevanje vprašalnika Moja brezposelnost, katerega namen je
pridobiti stališče udeležencev do njihove brezposelnosti, njihova občutja v zvezi z
brezposelnostjo in kako so pripravljeni rešiti svoj problem (brezposelnost). Vodja jim
predstavi tudi teoretične podlage pomena zaposlitve. Brezposelnost definira kot eno od
življenjskih sprememb. Na koncu delavnice izdelajo še plakat: Kaj prinese brezposelnost.
Vodja razdeli udeležence v skupine po tri osebe, kjer vsaka skupina napravi plakat na to
temo. Na koncu pa vsaka skupina svoj plakat obrazloži.
Druga delavnica se navezuje na prejšnjo. Na začetku vsak pri sebi razmisli in sporoči, kaj od
navedenega na plakatu je zanj najpomembneje in kako lahko to doseže. Nato vodja razloži,
kaj so potrebe in kaj so vrednote, saj te pomembno vplivajo na vedenje tekom brezposelnosti
ter na odnos do dela. Zatem vodja razdeli liste, na katerih udeleženci označijo 3 stvari, ki so
jim v življenju najpomembnejše, in 3 stvari, ki so jim najmanj pomembne. O tem podebatirajo.
Nato vodja razloži pomen besede cilj, razloži, kako si postaviti cilje. Naslednja naloga se
nanaša na življenjske prioritete in cilje. Udeleženci izpolnijo delovne liste, na katere
zabeležijo svoje vrednote, zapišejo konkretne cilje. Vodja razloži namen postavljanja
zaposlitvenih ciljev in kaj to sploh je. Udeleženci morajo izpolniti delovne liste, na katere
zapišejo svoje zaposlitvene cilje. Vodja pa na plakat zabeleži realne cilje. Če udeleženec
nima realnih ciljev, ga vodja po končani delavnici usmeri na računalniški program Kam in
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kako. Za domačo nalogo pa morajo udeleženci na naslednjo delavnico prinesti primer vloge
in življenjepisa.
V tretji delavnici vodja predstavi vse možne načine iskanja zaposlitve. Nato še razloži, kako
morajo predvidevati in odkrivati potencialna delovna mesta. Zatem si ogledajo kaseto ˝Načini
iskanja zaposlitve˝, o kateri se pogovorijo. Pri naslednji nalogi morajo izpolniti delovne liste,
na katere napišejo, kje se želijo zaposliti. Vodja pri naslednji nalogi poda pravilen način
pisanja vloge: razloži jim sestavne dele vloge in kaj morajo le-ti vsebovati. Vodja razdeli
udeležencem primer idealne prijave na delovno mesto. Nato udeleženci drug drugemu
pregledajo vloge, ki so jih prinesli s seboj, in izpolnijo tabelo ˝Moja idealna ponudba˝, kamor
zapišejo morebitne napake in pohvale. Nato si izpolnjene tabele vrnejo, da vidijo, kako so
ocenjeni, kaj je bilo drugim všeč in kaj ne. Vodja jim pomaga, da vloge še izboljšajo. Zatem
pogledajo še kaseto ˝Informativni pogovor˝. Na koncu delavnice pa dobijo domačo nalogo.
Na začetku četrte delavnice udeleženci najprej pogledajo tabelo ˝Kje se zaposliti˝; pregledajo
prosta delovna mesta. Nato sledi igranje vlog. V paru morajo opraviti telefonski pogovor z
delodajalcem glede razpisanega prostega delovnega mesta. Nato vodja razloži, kako se je
potrebno pripraviti na zaposlitveni pogovor. Pogledajo kaseto ˝Razgovor pri delodajalcu˝, kjer
vidijo primer, o katerem se tudi pogovorijo. Sledi vaja osebne predstavitve pri delodajalcu.
Vodja razdeli udeležence v skupino po tri udeležence, kjer odigrajo 3 intervjuje in zamenjajo
3 vloge. Vodja zatem opozori udeležence, da morajo naslednjih 8 tednov prinašati dokazila.
Na koncu delavnice vodja primerja zadovoljstvo z delavnico s pričakovanji na začetku.

10.3 Trajanje
Delavnica je sestavljena iz 4 srečanj. Vsako srečanje traja 120 minut.

10.4 Namen
Namen delavnice je opremiti brezposelne osebe z dodatnimi veščinami iskanja zaposlitve.
Naučijo se napisati vlogo za zaposlitev, kako opraviti telefonski pogovor, kako opraviti
razgovor pri delodajalcu, kje vse lahko iščejo zaposlitev.
Namen skupinskega spremljanja je, da se za vsakega posameznega udeleženca preveri,
kam je poslal vloge, če je poklical delodajalca ali opravil osebni obisk. Preveri se tudi, če so
popravili napake prejšnjega srečanja.

10.5 Omrežja
Na Zavodu za zaposlovanje vodijo evidenco, katere osebe so se udeležile delavnice.
Evidenco imajo v računalniškem programu, do katerega imajo dostop samo zaposleni na
Zavodu.
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10.6 Kriteriji uspešnosti
10.6.1 Cilj
Udeleženci najprej spoznavajo sebe in druge: kakšne interese imajo, osebne lastnosti,
znanja, veščine, delovne izkušnje in izobrazbo, kakšna stališča imajo do brezposelnosti.
Udeležence tudi motiviramo za iskanje zaposlitve, spoznati morajo pomen zaposlitve.
V drugi delavnici spoznavajo vrednote in potrebe, kako naj si postavijo cilje. Razširiti morajo
tudi zaposlitvene cilje in določiti prioritete v življenju.
Na tretjem srečanju udeleženci spoznajo različne načine iskanja zaposlitve, razvijejo veščine
telefonskega pogovora z delodajalcem in veščine pisanja vlog. Spoznajo osnove iskanja
prostih delovnih mest in pisanje vlog na računalnik.
Na zadnjem srečanju udeleženci razvijejo veščine razgovora z delodajalcem in dokončno
oblikujejo osebno vlogo za zaposlitev. Spoznajo osnove iskanja prostih delovnih mest preko
interneta.

10.7 Merila uspešnosti
Merilo uspešnosti delavnice je, da udeleženci pravilno napišejo vlogo za prosto delovno
mesto ter posledično s svojo izboljšano prezentacijo dobijo več vabil na razgovor in z
izboljšanim nastopom na razgovoru posledično dobijo zaposlitev.

10.8 Zaključna beseda
Osebe, vključene v delavnico, lahko do zaposlitve pridejo hitreje, saj odnesejo veliko novega
znanja, ki jim pomaga pri iskanju zaposlitve.

10.9 Opis metodologije, didaktike in načinov učenja
Na teh delavnicah sodelujejo brezposelne osebe v skupini do 12 oseb. Uporabljene so
različne metode dela:
 nekatere naloge delajo udeleženci delavnic sami,
 skupinsko delo,
 igra vlog,
 delo v parih (dvojicah),
 debate na različne teme,
 predstavitve.

10.10 Vir orodja
School Centre Ptuj – www.scptuj.si

10.11Opombe
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11. Ime: Moja pot
11.1 Ciljna skupina
 Funkcionalno slabše pismene brezposelne osebe.
 Težje zaposljive brezposelne osebe.
 Invalidi.
 Dolgotrajno brezposelne osebe.
 Osebe s pomanjkanjem motivacije za ponovno aktivnost na trgu dela.

11. 2 Okvir
11.2.1 Opis orodja
Moja pot je delavnica, ki jo Zavod pripravi za določeno skupino brezposelnih oseb, ki imajo
težave pri iskanju zaposlitve. V tej delavnici je lahko maks. 8 oseb. Vodja razloži, da lahko
udeleženci uveljavljajo potne stroške za pretekli mesec do 5. v mesecu tako, da vozne karte
predložijo na CIPS-u, kjer dobijo potrdilo o prisotnosti in nato oboje oddajo na Uradu za delo.
Prisotnost udeležencev na teh srečanjih je obvezna. Vsako odsotnost morajo udeleženci
ustrezno opravičiti (zdravniško opravičilo, žig državnega organa …). Neopravičena odsotnost
pa je podlaga za prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih oseb oz. izpis iz Zavoda za
zaposlovanje. Delavnica se izvaja na CIPS-u.
Na prvi delavnici vodja pozdravi udeležence, ki se predstavijo (ime, delo, poklicna pot,
interesi). Vodja delavnice jim pove, kakšen je namen delavnice. Ker imajo udeleženci status
brezposelne osebe, so se s prijavo na Zavod zavezali, da bodo aktivno iskali zaposlitev.
Zavod jim bo pri tem pomagal tako, da jim bodo dali smernice o tem, kako iskati zaposlitev,
kje iskati razpisana delovna mesta, kako napisati vlogo in ponudbo, kako se pripraviti na
zaposlitveni razgovor ipd. Nato sledi osebna predstavitev, kjer se udeleženci razdelijo v pare
in se drug drugemu predstavijo, nato pa vsak udeleženec svojega partnerja predstavi drugim
udeležencem v skupini. Vodja delavnice na plakat zabeleži pričakovanja udeležencev. Vodja
na kratko predstavi CIPS. To je center za informiranje in poklicno svetovanje, ki deluje kot
odprt sistem, kjer lahko osebe same in brezplačno iščejo želene informacije. Namenjen je
učencem, dijakom, študentom, brezposelnim osebam in ostalim. Nato si udeleženci
delavnice ogledajo še video kaseto o CIPS-u. Dobijo tudi domačo nalogo: izpolniti morajo
delovni list ˝Osebni zaposlitveni vzorec˝ ter napisati vlogo, kot jo znajo do sedaj.
Na drugi delavnici najprej pregledajo domačo nalogo. Udeleženci na kratko predstavijo svoj
˝Osebni zaposlitveni vzorec˝, kjer so navedli svoje delovne izkušnje, osebne lastnosti, pri
katerih delodajalcih bi se lahko zaposlili in kakšna dela bi lahko opravljali. Nato vodja razloži
pomen postavljanja zaposlitvenih ciljev in kaj to sploh je. Udeleženci izpolnijo liste Moji
zaposlitveni cilji, ki jih morajo prebrati, vodja pa cilje zabeleži na plakat. Če udeleženec nima
realnih ali sploh nobenih zaposlitvenih ciljev, se po končani delavnici usmeri na računalniški
program Kam in kako, ki služi za ugotavljanje interesov in določanje zaposlitvenih ciljev.
Zatem vodja poda pravilen način pisanja vloge in razdeli primer idealne vloge. Pregleda še
vloge, ki so jih napisali za domačo nalogo in vsako posebej komentira ter označi napake.
Nato sledi debata, kje so bile napake in kako jih odpraviti. Vodja zatem pregleda prosta
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delovna mesta za vsakega udeleženca. Dobijo še domačo nalogo: izdelati morajo tabelo, ki
jo bodo izpolnjevali v času iskanja zaposlitve (vnašali bodo podatke, komu so poslali vlogo ali
ponudbo, ali so opravili telefonski klic, datum in izid). Napisati morajo tudi vlogo glede na
znanje in navodila, ki so jih dobili. Vodja delavnice na srečanjih tudi kopira popravljene vloge
udeležencev, da vidi, ali je udeleženec pri naslednji vlogi upošteval popravke.
Na tretji delavnici si najprej ogledajo kaseto ˝Načini iskanja zaposlitve˝, nato sledi debata.
Vodja pregleda domačo nalogo, pregleda, popravi vloge in ponudbe; pregleda, če so napake
iz prejšnje delavnice popravljene. Pregledajo se prosta delovna mesta. Nato pogledajo
kaseto ˝Informativni razgovor˝, potem sledi razprava. Po razpravi jim vodja razloži, kako naj
bi izgledal telefonski pogovor z delodajalcem, kako se pripravijo na klic, ali imajo pred sabo
vlogo, kaj vprašajo, ali se lahko dogovorijo za razgovor itd. Nato udeleženci v parih opravijo
telefonski pogovor z delodajalcem v zvezi z razpisanim delovnim mestom. Sledi skupinsko
poročanje. Za domačo nalogo morajo udeleženci izpolniti tabelo, ki so jo dobili na prejšnji
delavnici, ter pripraviti konkretno vlogo na konkretnega delodajalca, ki mora biti brezhibno
napisana; potrebno jo je tudi poslati. Tudi telefonski pogovor ali osebni obisk delodajalca
šteje kot uspešno opravljena obvezna aktivnost.
Na četrti delavnici najprej vodja pregleda in popravi vloge in ponudbe. Pregledajo se prosta
delovna mesta glede na zabeležene zaposlitvene cilje. Zatem pogledajo kaseto ˝Razgovor
pri delodajalcu˝. Vodja razdeli udeležence v pare, kjer se morajo drug drugemu predstaviti
kot kandidat na razgovoru za zaposlitev. Vodja jim razloži, kaj vse morajo povedati na
razgovoru in kaj ne. Na koncu jih še opozori, da morajo naslednjih 8 tednov prinašati
dokazila. Sporoči jim točen termin in prostor. Vodja delavnice primerja zadovoljstvo z
delavnico ob koncu delavnice s pričakovanji na začetku.

11.3 Trajanje
Delavnica je sestavljena iz 4 srečanj. Prvo srečanje traja 90 minut, ostala tri pa vsako 120
minut. Delavnicam sledi 8 tedensko spremljanje, ko udeleženci prinesejo tedensko po 2 vlogi
oz. 1 vlogo in 1 ponudbo.

11.4 Namen
Namen delavnic je opremiti brezposelne osebe z dodatnimi veščinami iskanja zaposlitve,
aktiviranje in motiviranje udeležencev ter razvrstiti stališče o pomenu zaposlitve.
Namen skupinskega spremljanja je, da se za vsakega udeleženca posamezno preverja, kam
je vlogo poslal, klical delodajalce ali opravil osebni obisk. Preveri se tudi, ali so udeleženci
popravili napake prejšnjega srečanja.

11.5 Omrežja
Na Zavodu za zaposlovanje vodijo evidenco, katere osebe so se udeležile delavnice.
Evidenco imajo v računalniškem programu, do katerega imajo dostop samo zaposleni na
Zavodu.
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11.6 Kriteriji uspešnosti
11.6.1 Cilj
Cilji prve delavnice so udeležence seznaniti z namenom teh delavnic, vsebinami in metodami
dela ter časovnim potekom delavnice. Udeleženci spoznajo samega sebe in druge ter
zmanjšajo tremo pred nastopanjem in razgovorom.
Cilji druge delavnice so, da udeleženci razširijo zaposlitvene cilje (da imajo več zaposlitvenih
ciljev in ne samo enega), se osebno predstavijo v skupini. Najbolj pomembno je, da se
naučijo pravilno pisati vloge, da upoštevajo popravke, ki so jih tekom delavnice dobili.
V tretji delavnici udeleženci spoznajo različne načine iskanja zaposlitve, razvijejo veščine
telefonskega pogovora z delodajalcem. Spoznajo tudi osnove iskanja prostih delovnih mest
preko interneta in pisanje vlog na računalnik.
V četrti delavnici udeleženci razvijejo veščine razgovora z delodajalcem in dokončno
oblikujejo osebno vlogo (prošnjo in ponudbo) za zaposlitev.

11.7 Merila uspešnosti
Merilo uspešnosti delavnice je, da udeleženci pravilno napišejo vlogo za prosto delovno
mesto ter posledično s svojo izboljšano prezentacijo dobijo več vabil na razgovor in z
izboljšanim nastopom na razgovoru posledično dobijo zaposlitev.

11.8 Zaključna beseda
Osebe, vključene v delavnico, lahko do zaposlitve pridejo hitreje, saj odnesejo veliko novega
znanja, ki jim pomaga pri iskanju zaposlitve.

11.9 Opis metodologije, didaktike in načinov učenja
Na teh delavnicah sodelujejo brezposelne osebe v skupini do max. 8 oseb. Uporabljene so
različne metode dela:
 nekatere naloge delajo udeleženci delavnic sami,
 skupinsko delo,
 igra vlog,
 delo v parih (dvojicah),
 debate na različne teme,
 predstavitve.

11.10 Vir orodja
School Centre Ptuj – www.scptuj.si

11.11 Opombe
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12. Outplacement Modul
12.1 Ciljna skupina
Ciljna skupina vključuje vse pripravnike na različnih področjih izobraževanja ali
usposabljanja, ki so dosegli zadnjo tretjino njihovega tečaja ali so pri koncu tečaja in nimajo
možnosti za zaposlitev.

12.2 Okvir
12.2.1 Opis orodja
Outplacement modul pripravnikom ponuja možnost iskanja zaposlitve na intenziven in
strukturiran način, ko končajo tehnično usposabljanje. Da se pripravniki takšnega modula
lahko udeležijo, mora biti izpolnjenih nekaj temeljnih pogojev: opravljen mora biti običajen
tečaj usposabljanja, pripravniki morajo opraviti tudi usposabljanje na delovnem mestu kot del
njihovega tečaja. Od pripravnikov se pričakuje, da predstavijo svojo “Mapo iskanja
zaposlitve”, s katero dokazujejo, da so se aktivno pripravili na iskanje zaposlitve – število
obiskanih zaposlitvenih sejmov, poslovnih predstavitev, ekskurzij. Outplacement modul ima
omejeno število mest, zato je potrebno pazljivo izbrati kandidate. Zelo pomembni so
motivacija, predanost in iniciativnost, ki so osnove za sodelovanje v tem modulu. Edina
osredotočenost tega modula je iskanje zaposlitve. Ta cilj definira glavne naloge, kot so vloge
za delovna mesta in vzpostavljanje novih kontaktov na skritem in odprtem trgu dela.

12.3 Trajanje
Dva tedna.
Tedenski urnik vključuje čas, porabljen v učilnicah, in zunanje sestanke, kot so razgovori za
delovna mesta. Na splošno se porabi 25 ur na teden za vodeno pripravo iskanja zaposlitve,
medtem ko so ostale ure (z upoštevanjem 38-urnega delovnega tedna) na voljo za ostale
sestanke, ki so pomembni pri iskanju zaposlitve.

12.4 Namen
Outplacement modul se osredotoča na intenziviranje postopka iskanja zaposlitve. To
pomeni, da se ponudbe, priložnosti in pogoji na trgu dela preverjajo, izbirajo in temeljito
pregledajo. Z nenehnim prizadevanjem najti zaposlitev se od pripravnikov pričakuje, da
izboljšajo svoje znanje o situaciji na trgu dela, da stopijo v kontakt z drugimi iskalci
zaposlitve, da podajo informacije in ustvarijo omrežje z namenom, da se ustvari čim večja
količina informacij, od katerih bodo korist imeli sami in drugi udeleženci. Takšen “Bazen
informacij” izboljša možnosti najti zaposlitev. Pripravniki morajo prevzeti veliko stopnjo lastne
odgovornosti, zato da lahko te cilje dosežejo ali pa jih vsaj pripravijo do te mere, da bodo
našli zaposlitev takoj ali kmalu po zaključku modula.
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Posamezni cilji:
 izboljšanje in optimizacija osebne kompetence prijavljanja na delovno mesto neke
osebe
 posodobitev, dokončanje in prilagoditev strategij prijavljanja na delovno mesto
 intenziviranje posameznih korakov v postopku prijavljanja na delovno mesto
 pregled “skritega trga dela”
 uporaba internetnih oblik vloge podjetij na delovno mesto
 razprava o razgovorih za zaposlitev pred in po dogodku
 nenehno analiziranje in dokumentiranje vlog (vnosi v mapi za dokumentacije)
 če je potrebno, se lahko izpelje ponovno pripravništvo v trajanju od 1 do 2 tednov

12.5 Omrežja
Ne le, da outplacement modul zagotavlja pripravnikom možnosti povezovanja, ampak je tudi
center tega koncepta, ker pomaga pripravnikom poglobiti obstoječe kontakte in ustvariti
nove. Poleg tega je v podporo in korist, če organizacija vodi bazo podatkov, ki vsebuje vse
kontakte podjetja, ki se smatrajo kot stranke podjetja. Zraven teh omrežij bi se naj
vzpostavilo omrežje bivših pripravnikov, ki nastopajo kot informatorji in mentorji v podjetju, za
katerega delajo.

12.6 Kriterij uspešnosti
12.6.1 Cilj
Pripravniki naj bi:
 prejeli ponudbo za delovno mesto, ki jo je treba sprejeti v roku treh mesecev po
zaključku modula in ki ustreza njihovim poklicnim/izobraževalnim profilom;
 med trajanjem modula razvili urnik, v katerem je zapisano, koga je treba kontaktirati in
kdaj, zato da lahko začnejo opravljati delo, ki ustreza njihovemu
poklicnemu/izobraževalnemu profilu v roku naslednjih treh mesecev.

12.7 Merila uspešnosti
 Število vlog in razgovorov za zaposlitev.
 Število uspešnih iskanj zaposlitve po zaključku orodij outplacementa.

12.8 Zaključna beseda
Outplacement modul naj bi utrl pot do nove zaposlitve, spremembe kariere ali samozaposlitve.

12.9 Opis metodologije, didaktike in načinov učenja
Najpomembnejša uporabljena metoda v outplacement modulu je komunikacija, zato se dosti
truda vloži v promoviranje komunikacije med pripravniki in inštruktorji. Skupinskim
razpravam, v katerih je možno izmenjati izkušnje in zbirati informacije, je namenjeno največ
pozornosti. Inštruktorji dajejo ustrezne informacije, če je to potrebno. V nekaterih primerih se
pripravnikom dajejo posamezna navodila, kot so npr. ravnanje s CD-ji poslovnega
52

marketinga ali podobnimi orodji, s katerimi je možno najti podjetja. Posamezna navodila in
podporo je treba prilagoditi potrebam pripravnika. To vključuje razpravo in analizo o prostih
delovnih mestih, prilagajanje dokumentacije o vlogah, razpravo o vprašanjih, ki bi se utegnila
pojaviti in ustreznih odgovorih, “pravila ravnanja” pred in med razgovorom o zaposlitvi in
“simulacijo” razgovorov o zaposlitvi ter igranje vlog. Splošno vodenje in psihološko
svetovanje ni del modula, vendar se lahko izpelje, če je to potrebno.

12.10 Vir orodja
Schulungszentrum Fohnsdorf – www.szf.at

12.11 Opombe
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13. Tečaj mentorstva
13.1 Ciljna skupina
Mentorji so zaposlene osebe v podjetjih, ki se ukvarjajo z usposabljanjem pripravnikov iz
podjetja Randers Bo- og Erhvervstræning. Mentorji so glavna skupina oseb, udeleženih v
usposabljanju, in so kontakti med pripravniki, Randers Bo- og Erhvervstræning in podjetjem.
Mentorji običajno nimajo pedagoškega znanja oz. ozadja ali katerega drugega socialnoizobraževalnega ozadja, zato jim je potrebno nuditi izobraževanje z namenom razumevanja
težav, ki so povezane z mentorstvom.

13.2 Okvir
13.2.1 Opis orodja
Vsebina tečaja:
Prvi dan programa












Dobrodošlica
Kratka predstavitev udeležencev
Predstavitev tečaja in programa
Pričakovanja udeležencev od tečaja
Vaja sodelovanja: podrobna predstavitev osebe, ki sedi poleg vas
Kaj je vloga/naloga mentorja: skupinsko delo
Film o nalogah mentorja/razprava/komentarji
Povzemanje skupinskega dela
Vaja komuniciranja z osebo, ki sedi poleg vas
Primeri: primeri udeležencev ali primeri inštruktorjev
Zaključek: Kaj moramo obravnavati jutri?

Drugi dan programa
Dobrodošlica
Povzemanje – kaj smo delali včeraj?
Predstavitev: Kdo je ciljna skupina?
Skupinsko delo, ki se nanaša na ciljno skupino
Povzemanje skupinskega dela
Moje kompetence – predstavitev delovnega orodja za mentorja in tutorja
Predstavitev: Kdo je mentor?
Katere lastnosti ima dober mentor? V strokovnem – osebnem – socialnem smislu?
Kako moram kot mentor skrbeti zase?
Pismo, ki ga napišem in pošljem sebi (s čim bi želel kot mentor delati v neposredni
prihodnosti?)
 Povzemanje in ocenjevanje: So se pričakovanja izpolnila?
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13.3 Trajanje
Tečaj traja dva delovna dneva. Udeleženci so običajno osebe, ki so delali kot mentorji že prej
v krajšem ali daljšem obdobju. Med tem obdobjem so prejeli navodila in so postopoma razvili
poznavanje pripravnika, katerega obravnavajo.
Tečaj mentorstva je ponudba in priložnost prejeti pomembne povratne informacije, ki se
nanašajo na težave, s katerimi se mentorji srečujejo vsak dan.
V tečaju mentorstva sodeluje 8–10 mentorjev. Vsak izmed njih dobi priložnost, da prispeva s
svojimi izkušnjami, zato je tečaj kombinacija izobraževanja in izmenjave izkušenj.

13.4 Namen
Osnovni namen tečaja je mentorjem posredovati neke vrste razlage o težavah in tako
zagotoviti boljši vpogled v različne ovire, s katerimi se naši pripravniki srečujejo na delovnih
mestih kot tudi v prostem času. Ta razlaga se uporablja z namenom prikazati možnosti, kako
lahko dobro pripravljen poklicni tečaj koristi posameznemu pripravniku. Ko mentorji razumejo
posameznega pripravnika/pripravnico in njegove/njene posebne probleme in učne težave, se
lahko pojavijo nove priložnosti razvoja in učenja.
Drug namen je, da posamezni mentor/mentorica pridobi znanje in vpogled v težave, ki jih
morda imajo njegovi/njeni kolegi mentorji. Na ta način nastane priložnost, da mentorji k
nalogam prispevajo svoj delež. Znanje, ki ga posamezni mentorji dobijo drug od drugega, se
vzdržuje s ponudbo mentorjem, da sodelujejo v omrežju mentorjev, ki se izvaja že 11 let. Za
ta namen imamo na voljo internetno stran www.mentornetvaerket.dk.

13.5 Omrežja
Kot je že bilo omenjeno, imajo mentorji na voljo možnost sodelovati v omrežju mentorjev, ki
ga organizira Randers Bo- og Erhvervstræning. Večina mentorjev se bolj aktivno vključuje v
omrežje po udeležbi v tečaju mentorstva. Omrežje ni samo socialno izobraževalni forum za
razprave; udeleženci so povabljeni na dogodke tudi s kulturnega vidika. To je svojevrstno
izražanje odlike dnevnega dela mentorjev, zraven tega pa nudi omrežje tako mentorjem kot
tudi Randers Bo- og Erhvervstræning priložnost spoznati drug drugega tudi v drugih
okoliščinah, ne samo poklicnih, kar doprinese k sodelovanju vseh ljudi.

13.6 Kriteriji uspešnosti
13.6.1 Cilj
Kriterij uspešnosti je, da postanejo mentorji trdno prepričani v dejstvo, da ima njihovo delo
višji namen.
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13.7 Merila uspešnosti
 En tečaj na leto.
 Kvaliteta in število ponudb se izboljša, ker imajo mentorji boljše znanje o tem, kako
pomagati pripravnikom pri preverjanju njihove delovne sposobnosti.
 Več znanja kot imajo mentorji o prednostih in slabostih pripravnikov, bolj so
pripravnikom zmožni pomagati. Zaradi tega se usklajenost med prostimi delovnimi
mesti in programom usposabljanja precej izboljša.
 Okvirno 12 udeležencev na vsak tečaj mentorstva.
 Vsi udeleženci tečaja so že mentorji v različnih podjetjih, ki želijo izboljšati svoje
kompetence. Kot mentorji dobijo priložnost podati svoje znanje podjetju, svojim
kolegom in ostalim, ki bi želeli delati kot mentorji.
 Vsi mentorji so zaposleni v podjetjih, s katerimi sodelujejo.

13.8 Zaključna beseda
Zaključno besedo bi lahko razdelili na tri dele. Pomembno je, da mentorji pridobijo znanje o
prednostih in slabostih pripravnikov in o orodjih, katera se mentorji morajo naučiti uporabljati
z namenom, da razumejo, vodijo in spremljajo pripravnike dan za dnem. Zraven tega nam
kot institucija daje priložnost, da nastane razmerje med nami in mentorji bolj zavezujoče, to
pomeni stik in znanje, ki ju dosežemo pri tečaju – med mentorji samimi kot tudi med nami in
mentorji.
Poleg tega je tudi oblika osebnega razvoja mentorja, da se nauči o nalogah in o svoji vlogi, ki
jo opravlja med mentorstvom. Končni rezultat tečaja je, da dobimo dobro kvalificirane
mentorje, ki so sposobni opravljati svoje delo, imajo znanje in znajo orodja pravilno
uporabljati pri delu s pripravniki ter dajejo pripravnikom najboljše možnosti učenja in
zaposlitve.

13.9 Opis metodologije, didaktike in načinov učenja
Pripravljalno delo
Predstavitev delovne skupine:
Namen predstavitve delovne skupine je, da se mentorji bolje poučijo o težavah pripravnikov,
o njihovih posebnostih in sposobnosti nastopanja.
Splošne težave:
 Učne – posebni razred in posebna šola
 Koncentracija – ena naloga naenkrat – sporočilo od samo ene osebe
 Spomin – ena naloga naenkrat
 Hitrost – v primerjavi s kolegi
 Načrtovanje – težave z obvladovanjem stvari
 Prilagodljivost – od ene k drugi nalogi
 Biti skupaj z ostalimi – kolegi, šefom, strankami
 Osebni problem doma
 Higiena – kopel, oblačila, zobje
 Stabilnost – srečanje
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 Občutljivost na kritike – dosti porazov v življenju in ustrahovanja
 Ozadje – prikrajšani (pomanjkanje podpore, zloraba, zapostavljanje)
Posebne težave:
 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – Primanjkljaj pozornosti in motnja
hiperaktivnosti)
 Aspergerjev sindrom
 Avtizem
 OCD (Obsessive Compulsive Disorder – Obsesivna kompulzivna motnja)
 Tourettov sindrom
 Motnje hranjenja
 Samopoškodbe
Mlade osebe so ponavadi dobre v:
 rutinskih nalogah
 stabilnosti
 lojalnosti
 natančnosti
 pripravljenosti delati
Razprava o spodaj navedenih vprašanjih:
 Ali poznate katero izmed zgoraj navedenih težav?
 Kako se izražajo?
 Kako ravnati z njimi?
 Ali je nekatere težave težje rešiti kot ostale?
 Kako pozorni morate biti?
Izvedba tečaja mentorstva
Predstavitev nalog mentorja:
Kdo je mentor?
 Vzornik
 Oseba z dobrim odnosom
 Karizmatična oseba, ki pritegne pozornost
 Vodja
 Trener
 Kritičen prijatelj
 Lojalna oseba
Kakšne koristi imam, če sem mentor?
 Prepoznavnost
 Usposabljanje v komunikaciji in svetovanju
 Veselje poučevanja
 Nov navdih
 Tesni stiki s sodelavci
 Zadovoljstvo pri ustvarjanju sprememb
Sem pripravljen biti mentor?
57



















Želite biti mentor?
Želite zvedeti kaj o svoji lastni službi?
Imate na voljo dovolj časa?
Ali ste pripravljeni sodelovati za dobrobit novega sodelavca?
Ste dober poslušalec?
Ste spretni pri socialnih kontaktih?
Ste predani vaši službi in sodelavcem?
Zavedajte se svojih meja – poskrbite zase
Mentor ni socialni delavec
Mentor ni psiholog
Koga mentor predstavlja?
Etika
Katere so praktične naloge?
Katere so socialne naloge?
Katere so strokovne naloge?
Katere zahteve lahko postavim pripravnikom?
Zahtevajte, da pripravniki tudi prevzamejo odgovornost!

13.10 Vir orodja
Randers Bo-Og Erhvervstraening – www.boogerhvervstraening.dk

13.11 Opombe
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14. Partnerske organizacije
Tabela 7
Partnerske organizacije
Austria

Schulungszentrum Fohnsdorf

http://www.szf.at

Denmark

Randers Bo-Og Erhvervstraening

www.boogerhvervstraening.dk

Greece

Dimitra Institute

www.dimitra.gr

Poland

Instytut Technologii Eksploatacji- www.itee.radom.pl
PIB

Portugal

CESIS

www.cesis.org

Slovakia

COOP Institute of Education

www.vic.sk

Slovenia

School Centre Ptuj

www.scptuj.si

Slovenia

Univerzitetni
rehabilitacijski www.ir-rs.si
institut Republike Slovenije - Soca
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