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ZAKAJ| Ozadje priročnika
Dragi bralec!
To je spletna različica Priročnika, ki je nastal v okviru projekta Erasmus+ Improving Guidance and Counselling in Adult Learning (IGCAL) in je
rezultat konzorcija štirih ustanov za izobraževanje odraslih Työväen Akatemia (Finska), AFEdemy, Academy on age-friendly environments in Europe B.V.
(Nizozemska), Cáritas Diocesana de Coimbra (Portugalska) in Ljudska univerza Celje (Slovenija).

KOMU | Glavne ciljne skupine
Svetovalci in učitelji, ta priročnik je namenjen prav vam!
Z namenom, da vam olajšamo vodenje in svetovanje pri učnem procesu v izobraževanju odraslih, vam predstavljamo nabor praks za merjenje
parametrov izobraževalnega ozadja, kot so priznavanje predhodnega pridobljenega znanja, zavedanje sebe kot udeleženca IO, sposobnost
samostojnega odločanja in vrednotenja, samozavest, samospoštovanje in učinkovitost udeležencev IO, metakognitivne sposobnosti, motivacija, kulturno
in socioekonomsko ozadje. Vsaka od predstavljenih praks je razdeljena v skupino za individualno ali manjšo skupinsko svetovanje. Kakšna je
metodologija uporabe določenega parametra, kdaj ga uporabiti in za katero ciljno skupino? To vam razložimo v nadaljnjem branju.

WHAT, WHEN,

WHERE

KJE | Uporabite parameter & primer

Verjetno se sprašujete, zakaj bi sploh uporabljali to spletno orodje in kako vam lahko pomaga pri vašem delu?

prakse

Orodje je spletna različica Priročnika, ki je bila zgrajena na podlagi najboljših praks usmerjanja in svetovanja pri učenju odraslih, za merjenje parametrov
izobraževalnega ozadja, ki jih je zbral konzorcij. Prakse spletnega orodja bodo odrasle udeležence spodbudile k samorefleksiji in olajšale komunikacijo s
s svetovalci in z učitelji ter jim tako pomagale premagati ovire pri učenju.
Preizkusili smo jih v različnih institucijah in različnih državah. Z rezultati smo bili zadovoljni. Predstavljamo vam možnosti.
Če želite izvedeti, za koga, kdaj, kje in zakaj uporabiti določen parameter ali prakso, pojdite na naslednje razdelke.

WHY

ZAKAJ | Ozadje priročnika
KRATEK POVZETEK
Improving Guidance and Counselling in Adult Learning (IGCAL) je projekt sofinanciran s strani Evropske komisije Erasmus+ Program, KA204 – Strateško
partnerstvo za izobraževanje odraslih. Namen projekta je bil dvig kakovosti izobraževanja odraslih s poudarkom na svetovanju v procesu vseživljenjskega učenja.
Cilj je bil razviti pedagoško orodje za merjenje parametrov izobraževalnega ozadja udeležencev v IO, razširiti in razviti veščine svetovalcev, ki udeleženc v IO
podpirajo (kot so mentorji / učitelji / trenerji / socialni delavci / psihologi, med drugim, odvisno od konteksta) in s tem vpleljati nove temelje vseživljenjskega
usmerjanja in svetovanja.
PARTNERJI
Projekt je nastal v sodelovanju štirih ustanov za izobraževanje odraslih::
•
•
•
•

Työväen Akatemia (Finska)
AFEdemy, Academy on age-friendly environments in Europe, B.V. (Nizozemska)
Cáritas Diocesana de Coimbra (Portugalska)
Public institution for adult education Celje (Slovenija)

METODOLOGIJA
Pedagoško orodje bo vsebovalo elemente in prakse za merjenje parametrov izobraževalnega ozadja udeležencev v IO, kot so:
•
•
•
•
•
•
•

Priznanje predhodnega izobraževanja
Zavedanje sebe kot udeleženca IO
Sposobnost samostojnega odločanja in vrednotenja
Samozavest, samospoštovanje in učinkovitost udeležencev IO
Metakognitivne sposobnosti
Motivacija
Kulturno in socioekonomsko ozadje

TEORETIČNI DEL
Guidance and counselling in adult learning (IGCAL)
Po Eurostatu (2019) pomeni učenje odraslih »sodelovanje odraslih v vseživljenjskem učenju«, običajno po koncu začetnega izobraževanja. Vseživljenjsko učenje
se nanaša na vse učne dejavnosti, ki se izvajajo skozi celo življenje z namenom izboljšanja znanja, spretnosti in kompetenc v osebnem, državljanskem, družbenem
ali zaposlitvenem pogledu.
V skladu z Resolucijo Sveta EU z dne 21. november 2008 je usmerjanje „trajen proces, ki državljanom vseh starosti in skozi vse življenje omogoča, da prepoznajo
svoje veščine, kompetence in interese, sprejemajo odločitve o izobraževanju, usposabljanju in zaposlitvi ter upravljajo svoje življenje. izobraževanje, usposabljanje,
delo in drugo.” Pravzaprav ima usmerjanje in svetovanje v izobraževanju odraslih več funkcij (Krasovec, 2011):
•
•
•
•
•
•
•

Spoznavanje osebnih značilnosti, interesov in sposobnosti
Učenje novih navad in motivacije
Informiranje glede izobraževalne ponudbe
Pomoč pri doseganju ciljev, povezanih z izobraževanjem in osebno ter poslovno potjo
Usmerjenost v premagovanje tazličničh over, ki se pojavljajo v procesu izobraževanja
Podpora pri učnih in izobraževalnih tehnologijah ter razvoj metod in tehnik za učinkovito učenje
Priznavanje predhodno pridobljenega znanja

FOR WHOM

KOMU | Glavne ciljne skupine

Predstavljene prakse za merjenje parametrov izobraževalnega ozadja udeležencev IO se lahko uporabljajo za različne ciljne skupine: mladi odrasli (20-25 let),
odrasli (nad 25 let), odrasli (nad 50 let), mlajši starejši odrasli (65-79 let), zelo starejši (starejši od 80 let) in ranljive skupine, kot so migranti, dolgotrajno brezposelni
nekdanji zaporniki, osebe s posebnimi potrebami. Več podrobnosti si oglejte spodaj.
Predlagane prakse smo preizkusili privseh ciljnih skupinah. Poskusite in preverite, ali ustrezajo tudi vam!

CILJNE SKUPINE
Za načrtovanje in izvajanje ustreznih izobraževanj in usposabljanj za različne ciljne skupine je pomembno poznati značilnosti posameznih skupin udeležencev v
IO, kot so njihov kulturni in socialno-ekonomski položaj ter predhodno izobraževanje, skupaj z drugimi učnimi parametri.
Pedagoško orodje je lahko uporabno za različne ciljne skupine:
•
•

•
•

•
•

Mladi odrasli (20-25 let) so po Loevingerjevi teoriji razvoja na tako imenovani stopnji samozavedanja, ki vključuje razvoj kot posameznika in sprejemanje
drugačnosti; to se med drugim kaže kot odpoved tradicionalnim vlogam in zaščitnim mehanizmom. Samozavest se gradi z interakcijo z vrstniki iste starosti.
Odrasli (nad 25 let) ohranijo vso raznolikost, ki jo prinesejo iz otroštva in mladostništva v odraslost, vendar se raznolikost še povečuje ali spreminja, tako
kot vloge in naloge odraslih v različnih življenjskih obdobjih. Vse to vpliva in določa potrebe odraslih po nadaljnjem izobraževanju in učenju ter njihove
možnosti, sposobnosti in konkretne poti izobraževanja in učenja.
Odrasli (starejši od 50 let): starejši so običajno bolj predani izobraževanju, imajo vseživljenjske izkušnje, ki jih lahko delijo z drugimi, in na splošno so
intenzivno vključeni v izobraževalni proces.
Mlajši starejši odrasli (65-79): Če pogledamo splošno skico starejših odraslih, lahko vseživljenjsko učenje pri starejših (65+) vsebuje naslednje
elemente:
1. Razvoj digitalnih veščin, da ostanejo povezani z drugimi
2. Izobraževanje z dohitevanjem ali drugo priložnost: učenje novega jezika ali drugih področij zanimanja, kot so zgodovina, filozofija, politologija. Za
nadomestilo tistega, kar je bilo zamujeno v prejšnjem življenju in se lahko dohiteva po upokojitvi.
3. Usposabljanje za hobi in po upokojitvi: kaj početi s praznimi dnevi in praznimi gnezdi. Aranžiranje cvetja, pozornost, joga, slikanje in pisanje biografije
so nekateri primeri.
4. Starostno učenje: kako se soočiti z izgubami (zakonec ali žena, prijatelji, pa tudi izguba duševne ali fizične moči), kako ravnati z boleznimi.
Zelo stare osebe (80+) mnogi od njih trpijo za kroničnimi boleznimi (3/4 ima več kroničnih bolezni, kot so bolezni srca ali pljuč, sladkorna bolezen,
demenca) ali se slučajno soočajo s težavami z gibljivostjo.
Ranljive skupine, kot so migranti, dolgotrajno brezposelni, nekdanji zaporniki, tisti, ki se pripravljajo na izpustitev, in ljudje s posebnimi potrebami.
Problemi teh skupin se kažejo v brezposelnosti, nizki izobrazbi, brezdomstvu in posledično v nadaljnji izključenosti iz družbe. Ranljivost lahko izvira iz
fizičnih značilnosti, lahko izhaja iz družbenih, gospodarskih, političnih in kulturnih dejavnikov, iz trenutnih konfliktov itd.

WHAT, WHEN, WHERE

KAJ, KDAJ, KJE | Uporabite parametre & prakse

Pred vami so parametri izobraževalnega ozadja udeležencev v IO, katerih uporaba bo podrobno opisana v nadaljevanju. So osnova za razumevanje
posameznikove izobraževalne poti, kar je svetovalcem / učiteljem v veliko pomoč pri načrtovanju in izvajanju učnega procesa. Nekatere od njih je mogoče uporabiti
na začetku izobraževanja, druge pa sredi procesa. Parametri izobraževalnega ozadja so sledeči:
Figure 1: Parametri za merjenje izobraževalnega ozadja udeležencev v IO
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Za vsak parameter sta dve vrsti praks: prakse, primerne za individualno vodenje in svetovanje ter prakse primerne za delo v majhnih skupinah.
Prakse bodo dosegle boljše rezultate v zasebni (individualni) ali polzasebni (majhna skupina) razpravi s študentom in svetovalcem ali učiteljem. V nekaterih
primerih obstajajo prakse, ki so primerne tako za individualne kot za manjše skupinske dejavnosti. Svetovanje zahteva zaupanje med svetovalcem in udeležencem
in ga je treba izvesti v pravem trenutku.

Recognition of prior learning (RPL)

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja (RPL)
Eden najpomembnejših parametrov izobraževalnega ozadja je Priznavanje predhodno pridobljenega znanja. Ta parameter uporabimo na začetku
izobraževalnega procesa pri individualnem ali skupinskem svetovanju.
Priznavanje predhodnega izobraževanja je še bolj pomembno za udeležence v IO kot za druge učeče; udeleženec IO si je pridobil tako formalno kot neformalno
izobrazbo na podlagi predhodnega izobraževanja in drugih izkušenj. Priznavanje predhodno pridobljenega znanja (RPL) opisuje postopek, ki se uporablja za
vrednotenje veščin in znanja, pridobljenega v življenju zunaj formalnega izobraževanja in usposabljanja, z namenom prepoznavanja življenjskih dosežkov glede
na določen niz standardov ali učnih rezultatov. Pri pregledu predhodnega izobraževanja udeleženca v IO je treba upoštevati vsa znanja, veščine in vedenja,
določena v standardu, RPL pa mora biti del ocene upravičenosti učenca (GOV.UK, 2019)1. Pri priznavanju predhodno pridobljenega znanja je treba upoštevati
naslednje:
⦁ delovne izkušnje;
⦁ predhodno izobraževanje, usposabljanje ali s tem povezane kvalifikacije v določenem sektorju / predmetu / področju;
⦁ vsa predhodna vajeništva.

INDIVIDUALNO
Prakse, primerne za
individualno svetovanje in
usmerjanje

MANJŠE SKUPINE
Prakse, primerne za delo v
manjših skupinah

ecognition of prior learning (RPL)

GOV.UK (2019. Apprenticeships: initial assessment to recognise prior learning [Online]. Dostopno na: https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeships-recognition-ofprior-learning/apprenticeships-initial-assessment-to-recognise-prior-learning [Pridobljeno: 15. 1. 2020]
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Priznavanje predhodno pridobljenega znanja (RPL)
KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso
TIP
ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?
ZAKAJ
Prednosti in cilji

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja (učenja)
Vprašalnik
- Odrasli (nad 25 let)
- Odrasli (nad 50 let)
- Ranljive skupine
Prepoznavanje in priznavanje predhodnega znanja je za odrasle učence še pomembnejše kot za druge učence; odrasli
učenec je pridobil tako formalno kot neformalno izobrazbo iz predhodnega izobraževanja in drugih izkušenj. Priznavanje
predhodnega znanja (angleško RPL) opisuje postopek vrednotenja veščin in znanj, pridobljenih v življenju zunaj formalnega
izobraževanja, z namenom priznavanja življenjskih dosežkov glede na dani niz standardov ali učnih rezultatov.

Uporabljamo jih lahko pred vrnitvijo v šolo/na usposabljanje. To bi lahko kasneje služilo kot izhodišče za osebne razprave
z mentorjem na začetku študija.

IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Eden prvih parametrov učenja v izobraževanju odraslih je prepoznavanje predhodnega znanja (učenja). Naše izkušnje so,
da jih uporabimo na začetku izobraževalnega procesa, ko pridobimo vpogled v izobrazbo in dosežene kompetence.

OPIS
Podroben opis praks

Ta vprašalnik se uporablja za vrednotenje preteklih izobraževalnih in delovnih izkušenj ter pridobljenih kompetenc.
Vprašalnik se uporablja v uvodnih razgovorih, ki jih svetovalec opravi z odraslim učencem, preden se vpiše v formalno ali
neformalno izobraževanje. Na podlagi odgovorov se oblikuje osebni izobraževalni načrt za odrasle učence. Vprašalnik se
uporablja tudi pri individualnem ali skupinskem svetovanju za oceno dosedanjega dela in izobraževalnih izkušenj odraslih
učencev. Glede na odgovore se svetuje o nadaljnjih izobraževalnih možnostih.

UPORABA
IGCAL_RPLIND_QUE
ST_T01_SI_SI.docx

IGCAL_RPLIND_QUE
ST_T01_SI_SI.pdf

(PDF)
Uporaba WORD ali PDF datoteke IGCAL_RPLIND__QUEST_T01_SI_SI.
KAJ SEDAJ
Kaj storiti z rezultati

Na podlagi odgovorov se oblikuje osebni izobraževalni načrt za odrasle učence. Vprašalnik se uporablja tudi pri
individualnem ali skupinskem svetovanju za oceno dosedanjega dela in izobraževalnih izkušenj odraslih učencev. Glede na
odgovore se svetuje o nadaljnjih izobraževalnih možnostih.

Go back to selection of options for
Recognition of prior learning (RPL)

Go back to the selection of parameters in
Figure 1

Priznavanje predhodnega znanja (RPL)
Izdelava portfolia2 je pomemben vir in začeti bi ga bilo treba z zbiranjem uradnih podatkov za priznavanje predhodnega učenja, osebnih podatkov in / ali druge
dokumentacije, ki se šteje za pomembno za opredelitev profila kandidata, ob upoštevanju naslednje teme:

2

•

Spol in starost

•

Stopnja izobrazbe

•

Trenutna poklicna situacija

•

Razlogi za vpis

•

Pričakovanja / interesi

•

Izobraževalni programi

•

Delovne izkušnje

•

Spretnosti, pridobljene s formalnimi, neformalnimi, priložnostnimi učnimi izkušnjami.

•

Življenjski kontekst

•

Ocena dostopnosti

•

Razpoložljivost za učenje / nadaljevanje študija

ANQEP - AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL (2017). Lifelong Guidance at the Qualifica Centres: Methodological Guide. [Online] Dostopno na:

https://anqep.gov.pt/np4/file/339/Ori_Longo_Vida_GM.pdf [Pridobljeno: 15. 1. 2020]
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Kratko ime/Uvod v prakso
TIP
ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?
ZAKAJ
Prednosti in cilji

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse

Prepoznavanje predhodnega znanja
Vprašalnik
- Mladi odrasli/Odrasli (nad 18 let)
- Ranljive skupine
Prepoznavanje in priznavanje predhodnega znanja je za odrasle učence še pomembnejše kot za druge učence zaradi
predhodnega izobraževanja in življenja, ki so ga do sedaj živeli. Odrasli učenec je pridobil tako formalno kot neformalno
izobrazbo. Na ta način lahko priznavanje predhodno pridobljenega znanja poveča samozavest, zaupanje vase ter pomaga
pri kariernem razvoju in načrtovanju. Ima resnično vrednost pri prepoznavanju in spodbujanju vseživljenjskega učenja ter
potreb družbe po ustrezno usposobljeni in sposobni delovni sili (The Opening University, 2020).
Na začetku procesa vodenja in svetovanja. Uporabljamo ga lahko pri srečanjih v manjših skupinah.

IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Pri usmerjanju in svetovanju pri učenju odraslih obstajajo posebni instrumenti, metodologije in dejavnosti, ki podpirajo celoten
proces usmerjanja in pomagajo ustvariti ali razviti posebne načine usklajevanja spretnosti in življenjskih izkušenj s študijskimi
in delovnimi aktivnostmi. Skupni primeri se uporabljajo za prepoznavanje zbiranja podatkov o predhodnem učenju.

OPIS
Podroben opis praks

Ta vprašanja se uporabljajo v prvih fazah procesa vodenja in svetovanja v individualnem intervjuju ali pa se prilagodijo
srečanjem v manjših skupinah pri začetnem ocenjevanju. Namen je zbiranje informacij o profilu odraslega učenca, njegovem
predhodnem izobraževanju in usposabljanju ter delovnih ali poklicnih izkušnjah.

UPORABA
IGCAL_RPLIND_QUE
ST_T02_PT_SI.docx

IGCAL_RPLIND_QUE
ST_T02_PT_SI.pdf

(WORD)
(PDF)
Uporaba DOC ali PDF z uporabo IGCAL_RPLIND_QUEST_T02_PT_SI

KAJ SEDAJ
Kaj storiti z rezultati

Na podlagi individualnih srečanj ali srečanj manjših skupin, mora svetovalec razporediti naslednja srečanja in navesti vse
dokumente in informacije, ki jih morajo zbrati odrasli učenci. Namen tega urnika je, da odrasli učenci prevzamejo odgovornost
za postopek registracije in ozavestijo, kako pomembno je, da se udeležijo naslednjih srečanj.

Go back to selection of options for
Recognition of prior learning (RPL)

Go back to the selection of parameters in
Figure 1

Self-awareness as a learner

Zavedanje sebe kot udeleženca IO
Kako odrasla oseba vidi sebe kot učenca? Ta parameter pomaga nase osredotočiti našo namero. Z uporabo nam pomaga, da postanemo samozavestni
in objektivni ocenjevalci sebe. Primerneje je, da ga uporabite v individualnem pogovoru s svetovalcem ali učiteljem.
Če želite takšno razpravo izvesti v majhni skupini, poskusite s SWOT analizo. Zagotavlja koristne osnovne informacije za skupino, ki želi analizirati
problem. Poskusite, če ustreza tudi vašemu delu.

INDIVIDUALNO
Prakse, primerne za
individualno svetovanje in
usmerjanje

MANJŠE SKUPINE
Prakse, primerne za
svetovanje v manjših
skupinah

Self-awareness as a

Zavedanje sebe kot udeleženca IO
KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso
TIP
ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?

learner

Zavedanje sebe kot učečega se
Naslednja vprašanja so bila prilagojena iz prakse Opiskelun taitokartta, razvite na Univerzi v Turčiji3.
Vprašalnik
- Mladi odrasli
- Odrasli (nad 25 let)
- Odrasli (nad 50 let)
- Ranljive skupine

ZAKAJ
Prednosti in cilji

3

Samozavedanje kot učenca je stanje pozornosti nase. Pogosto se pričakuje, da ima odrasli učenec dovolj sposobnosti samo
vodenja, da prevzame odgovornost za svoje učenje. Vendar temu ni vedno tako. Samozavedanje kot učenca se je
izoblikovalo skozi druge učne izkušnje. Skozi refleksijo je mogoče pridobiti nove poglede za bolj popolno razumevanje
spreminjajočih se okoliščin. Prepoznavanje ovir pri učenju odraslih izboljša učne rezultate. Posameznik pridobi večjo
samozavest glede učenja, kar mu pomaga nadzorovati in usmerjati učni proces. Poznavanje prednosti in slabosti osebnega
učnega sloga naredi učenje lažje in bolj učinkovito, kar poveča motivacijo in boljše načrtovanje študija odraslih.

3 KLEMOLA, U., IKÄHEIMO, H. & HÄMÄLÄINEN, T. (2019). OHO-opas opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin. [Online] Available from: https://ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/04/OHOopas-1.pdf. [Accessed: 20th February 2021]

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse

Pri odraslih je povezava med učnim uspehom in samopodobo zelo močna, zato je pomembno, da si učenci pravilno
razlagajo učne izkušnje in dosežke ter čim pogosteje doživljajo uspeh v učnem procesu.

IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Razširitev samo zrcaljenja na učni proces poveča motivacijo in boljše načrtovanje študija odraslih. Včasih je učencu težko
pripraviti besedilo za postavljanje vprašanj/odpiranje tem. Da bi se temu izognili, bi lahko obstajal seznam izjav in učenec
odgovori na vprašanja Likertove lestvice z naslednjim naborom možnosti: nikoli, včasih, običajno in vedno.

OPIS
Podroben opis praks

Prakse primerne za individualno vodenje in svetovanje: odrasli učenec odgovori na vprašanja Likertove lestvice z
naslednjimi možnostmi: nikoli, včasih, običajno in vedno.
Prakse primerne za delo v manjših skupinah: Za vsakega odraslega učenca je na voljo seznam izrazov na diapozitivu ali
papirju. Odrasli učenci izberejo izraze, ki jih najbolje opisujejo. Nato celotna skupina razmisli, kako izboljšati učne
sposobnosti.

UPORABA
IGCAL_SelfAwarene
ssIND_QUEST_T04_FI_SI.docx

IGCAL_SelfAwarene
ssIND_QUEST_T04_FI_SI.pdf

(WORD)
(PDF)
Uporaba WORD ali PDF datoteke IGCAL_SelfAwarenessIND_QUEST_T04_FI_SI or

IGCAL_SelfAwarene
ssIND_QUEST_T06_FI_SI.docx

IGCAL_SelfAwarene
ssIND_QUEST_T06_FI_SI.pdf

IGCAL_SelfAwarenessIND_QUEST_T06_FI_SI.
KAJ SEDAJ
Kaj storiti z rezultati

Seznam trditev Likertove lestvice služi kot osnova za pogovor na osebnem srečanju s svetovalcem (1/2 ure).

KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso
TIP
ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?
ZAKAJ
Prednosti in cilji

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse

Zavedanje sebe kot učenca
Vprašalnik
- Mladi odrasli/Odrasli (nad 18 let)
- Ranljive skupine
Z refleksijo je mogoče pridobiti nove poglede za popolnejše razumevanje spreminjajočih se okoliščin. Samozavedanje je
sposobnost razumevanja lastnih čustev in njihovih učinkov na našo uspešnost (Goleman, 2019). Odraslim učencem
omogoča natančen občutek svojih prednosti in omejitev, kar jim daje realen občutek zaupanja vase. Prav tako pojasnjuje
vrednote in občutek namena, zato so lahko odrasli učenci tisti, ki so odločnejši, ko morajo določiti smer ravnanja.
Na začetku procesa vodenja in svetovanja pri individualnih srečanjih.

IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Pri usmerjanju in svetovanju pri učenju odraslih obstajajo posebni instrumenti, metodologije in dejavnosti, ki podpirajo celoten
proces usmerjanja in pomagajo ustvariti ali razviti posebne načine usklajevanja spretnosti in življenjskih izkušenj s študijskimi
in delovnimi aktivnostmi. Vprašanja so del institucionalnih vprašalnikov za analizo/vrednotenje prejšnje in sedanje
izobraževalne poti, poklicne izkušnje, motivacijo, spretnosti in zanimanje ter individualni karierni projekt. Običajno se ti
vprašalniki uporabljajo v različnih storitvah, ki med drugim napotijo na tečaje za usposabljanje ali strokovne pisarne.

OPIS
Podroben opis praks

Ta vprašanja se uporabljajo za zbiranje informacij o poti usposabljanja/izobraževanja, poklicnih izkušnjah, motivaciji,
spretnostih in zanimanju ter o posameznem kariernem projektu.

UPORABA
IGCAL_SelfAwarene
ssIND_QUEST_T07_PT_SI.docx

IGCAL_SelfAwarene
ssIND_QUEST_T07_PT_SI.pdf

(PDF)
Uporaba DOC(WORD)
ali PDF z uporabo IGCAL_SelfAwarenessIND_QUEST_T07_PT_SI
ali

IGCAL_SelfAwarene
ssIND_QUEST_T08_PT_SI.docx

IGCAL_SelfAwarene
ssIND_QUEST_T08_PT_SI.pdf

IGCAL_SelfAwarenessIND_QUEST_T08_PT_SI
KAJ SEDAJ
Kaj storiti z rezultati

Na podlagi rezultatov lahko svetovalec razporedi nadaljnja srečanja, da ugotovi in analizira npr. negativne izkušnje in
negotovost glede osebnih sposobnosti in/ali sposobnosti za uspešno dokončanje izobraževanja.

6 GOLEMAN, D. (2019). What is emotional self-awareness?. [Online] Korn Ferry Institute. Available from:
https://www.kornferry.com/insights/articles/what-is-emotional-self-awareness-2019. [Accessed: 2nd March 2020)

Zavedanje sebe kot učečega se
KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso
TIP

Vprašalnik

- Odrasli (nad 25 let)
ZA KOGA
Komu je namenjeno in
- Odrasli (nad 50 let)
kdaj uporabiti posamezno
- Ranljive skupine
od praks?
ZAKAJ
Prednosti in cilji

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse

Samozavedanje kot učenca je stanje pozornosti nase. Pogosto se pričakuje, da ima odrasli učenec dovolj sposobnosti samo
vodenja, da prevzame odgovornost za svoje učenje. Vendar temu ni vedno tako. Samozavedanje kot učenca se je
izoblikovalo skozi druge učne izkušnje. Skozi refleksijo je mogoče pridobiti nove poglede za bolj popolno razumevanje
spreminjajočih se okoliščin. Razširitev samo zrcaljenja na učni proces poveča motivacijo in boljše načrtovanje študija
odraslih. Prepoznavanje ovir pri učenju odraslih izboljša učne rezultate. Posameznik pridobi večjo samozavest glede učenja,
kar mu pomaga nadzorovati in usmerjati učni proces. Poznavanje prednosti in slabosti osebnega učnega sloga naredi učenje
lažje in bolj učinkovito, kar poveča motivacijo in boljše načrtovanje študija odraslih.
V začetku izobraževalnega procesa v obliki individualnega intervjuja ali diskusije v manjši skupini.

IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Izkušnje so pokazale, da so ta vprašanja spodbudila udeležence k višji stopnji samozavedanja glede učenja.

OPIS
Podroben opis praks

Vprašanja se uporabljajo v prvih fazah orientacijskega procesa v individualnem intervjuju ali v razpravi v manjših skupinah.
Zelo pomembno je, da svetovalec vodi postopek reševanja vprašanj, tako da se odrasli učenci zavedajo svojega načina
učenja. Svetovalec lahko oceni tudi posameznikovo učno samopodobo. Na podlagi rezultatov posameznik pridobi večjo
samozavest glede učenja, kar mu pomaga pri nadzoru in usmerjanju učnega procesa.

UPORABA
IGCAL_SelfAwarene
ssIND_QUEST_T22_SI_SI.docx

IGCAL_SelfAwarene
ssIND_QUEST_T22_SI_SI.pdf

Uporaba WORD ali PDF datoteke IGCAL_SelfAwarenessIND__QUEST_T22_SI_SI.
KAJ SEDAJ
Kaj storiti z rezultati

Na podlagi rezultatov lahko svetovalec nadaljuje z individualnimi razgovori z udeleženci v smeri odpravljanja zaznanih učnih
težav.

Go back to selection of options for
Self-awareness as a learner

Go back to the selection of parameters in
Figure 1

Self-a

Zavedanje sebe kot učečega se
KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso

Zavedanje sebe kot učečega se
Analiza SWOT (PSPO)
PSPO je kratica za prednosti, slabosti, priložnosti in ovire. PSPG analiza je preprosto orodje, ki odraslim učencem, ki želijo
videti prihodnost in analizirati možne ovire, nudi koristne osnovne informacije.

TIP
ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?

Vprašalnik
- Mladi odrasli
- Odrasli (nad 25 let)
- Odrasli (nad 50 let)
- Ranljive skupine

ZAKAJ
Prednosti in cilji

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse

wareness as a learn

Samozavedanje kot učenca je stanje pozornosti nase. Pogosto se pričakuje, da ima odrasli učenec dovolj sposobnosti samo
vodenja, da prevzame odgovornost za svoje učenje. Vendar temu ni vedno tako. Odgovornost je mogoče razdeliti, na primer
tako, da učitelj določi časovni okvir za določene študijske naloge. Razširitev samozrcaljenja na učni proces omogoča
načrtovanje študija odraslih. Prepoznavanje ovir pri učenju odraslih izboljša učne rezultate. Posameznik pridobi večjo
samozavest glede učenja, kar mu pomaga nadzorovati in usmerjati učni proces. Ker pozna prednosti in slabosti svojega
učnega sloga, se lahko sam izboljša ter olajša učenje, kar poveča motivacijo in boljše načrtovanje študija odraslih.
Na začetku izobraževalnega procesa v skupinski diskusiji.

IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Prednosti PSPO analize so, da je ta tehnika znana in uporabnikom zlahka razumljiva ter zagotavlja dobro strukturiran okvir
za razvrščanje idej o prihodnosti in zmožnost izkoriščanja te prihodnosti.

OPIS
Podroben opis praks

Prazen PSPO obrazec je prikazan na diapozitivu in za vsakega učenca tudi na papirju. Študijski svetovalec odpre pogovor
o možnih prednostih, slabostih, priložnostih in grožnjah/ ovirah pri učenju. Nato vsak učenec v PSPO obliki zapiše izjav, ki
najbolje opisujejo njegovo situacijo.

Učitelj za svetovanje odraslim: Učenci se zdijo zelo sposobni razmisliti o teh stvareh in jih predstaviti v pisni obliki.

Nato vsaka skupina deli svoje misli, opažanja in ideje z ostalimi o tem kako izboljšati učne sposobnosti. Zlahka se odprejo
razprave v skupini še posebej o ovirah in priložnostih.

UPORABA
IGCAL_SelfAwarene
IGCAL_SelfAwarene
ssSWOT_QUEST_FI_SI.docx ssSWOT_QUEST_FI_SI.pdf

Uporaba WORD ali PDF datoteke IGCAL - P2B_SWOT_questionnaire.
KAJ SEDAJ
Kaj storiti z rezultati

PSPO obrazec je dobra podlaga za pogovor na osebnem srečanju s svetovalcem (1/2 ure).

Go back to selection of options for
Self-awareness as a learner

Go back to the selection of parameters in
Figure 1

Ability to make independent choices and evaluations

Sposobnost samostojnega odločanja in vrednotenja
Te vprašalnike smo uporabili za beleženje dejavnikov samozavedanja, ki jih pridobimo s spodbujanjem samorefleksije udeležencev IO in za njihovo
lažjo komunikacijo s svetovalci ali učitelji.
Z njimi lahko merite sposobnost samostojnega odločanja in vrednotenja, samospoštovanje in samoučinkovitost. Uporabite ga pri individualnem
svetovanju. Ni vedno res, da imajo odrasli v IO dovolj veščin samovodenja, da bi prevzeli odgovornost za svoje učenje. Zato ima pri tem svetovalec
zelo pomembno vlogo.

INDIVIDUALNO
Prakse, primerne za
individualno svetovanje in
usmerjanje

MANJŠE SKUPINE
Prakse, primerne za
svetovanje v manjših
skupinah

Ability to make independent choices and evaluations

Sposobnost samostojnega odločanja in vrednotenja
KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso
TIP
ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?
ZAKAJ
Prednosti in cilji

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse

Sposobnost neodvisne izbire in vrednotenja
Vprašalnik
- Mladi odrasli
- Odrasli (nad 25 let)
- Odrasli (nad 50 let)
- Ranljive skupine
Namen/Cilj programa je pomagati odraslim učencem razviti zmožnost odločanja samih zase. Svetovalci jim pri tem pomagajo
razumeti njihove učne interese, ob naravnanosti k aktivnim in avtonomnim učencem, ter sposobnosti ali prednosti na različnih
področjih. Te prakse, osredotočene na učence, vključujejo svetovalce, ki učencem pokažejo kako se pri učenju odločajo in
spremljajo pozitivne in negativne posledice njihovih odločitev.

Ob začetku izobraževanja odraslih. / Kadar pride do težav pri spoštovanju rokov.

IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Z obravnavanjem učnih potreb učencev in negativnih vedenj z mesta zaupanja in pozitivnih odnosov, se lahko odrasli učenci
bolje odločajo v procesu učenja, kot tudi zunaj učilnice.

OPIS
Podroben opis praks

Vprašanja za zasebno srečanje s svetovalcem (1/2 ure). Pogosto se pričakuje, da imajo odrasli učenci dovolj znanja o
samostojnem vodenju, da prevzamejo odgovornost za svoje učenje. Temu ni vedno tako. Odgovornost je mogoče razdeliti:
npr. svetovalec določi časovni okvir za študijske naloge.

UPORABA
IGCAL_AbilityToMak
IGCAL_AbilityToMak
eChoicesIND_QUEST_T10_FI_SI.docx
eChoicesIND_QUEST_T10_FI_SI.pdf

Uporaba WORD ali PDF datoteke IGCAL_AbilityToMakeChoicesIND__QUEST_T10_FI_SI or
IGCAL_AbilityToMakeChoicesGRP__QUEST_T11_FI_SI.
KAJ SEDAJ
Kaj storiti z rezultati

Na podlagi rezultatov lahko svetovalec nadaljuje z individualnimi razgovori z udeleženci v smeri odpravljanja zaznanih učnih
težav.

KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso
TIP
ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?
ZAKAJ
Prednosti in cilji

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse

Sposobnost samostojne izbire in vrednotenja
Vprašalnik
- Mladi odrasli/Odrasli (nad 18 let)
- Ranljive skupine

Svetovalci lahko usmerjajo odrasle učence k boljšemu razumevanju njihovih učnih interesov, da postanejo aktivni in
samostojni, prepoznavajo svoje individualne zmožnosti ali moči na različnih področjih ter pomagajo razviti sposobnost
samostojne izbire in ocenjevanja. Te prakse, osredotočene na učence, vključujejo svetovalce, ki študentom pokažejo, kako
se pri učenju odločajo in sprejemajo pozitivne in negativne posledice svojih odločitev. Spodbujanje samorefleksije odraslih
učencev in olajšanje izmenjave svojim misli s svetovalci bo pomagalo premagati nekatere ovire pri učenju in študiju.
Na začetku procesa usmerjanja in svetovanja za prvo analizo, nato pa v različnih trenutkih procesa usmerjanja in
svetovanja za spremljanje napredka in potreb odraslega učenca. Običajno se uporablja ob individualnih srečanjih.

IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Vprašanja so del raziskave CEARTE-jevega centra Qualifica z namenom zbiranja informacij o usposabljanju/izobraževanju,
poklicnih izkušnjah, motivaciji, spretnostih in zanimanju ter o posameznem kariernem projektu. Odrasli učenec ga lahko
samostojno zaključi.

OPIS
Podroben opis praks

Ta vprašanja se uporabljajo za zbiranje informacij o usposabljanju/izobraževanju, poklicnih izkušnjah, motivaciji, spretnostih
in zanimanju ter o posameznem kariernem projektu (razumevanje dojemanja vsakega odraslega učenca, kako bo
usposabljanje/proces prispeval k njihovi poklicni poti).

UPORABA
IGCAL_AbilityToMak
eChoisesIND_QUEST_T09_PT_SI.docx

IGCAL_AbilityToMak
eChoisesIND_QUEST_T09_PT_SI.pdf

Uporaba DOC ali PDF z uporabo IGCAL_AbilityToMakeChoisesIND_QUEST_T09_PT_SI

KAJ SEDAJ
Kaj storiti z rezultati

Svetovalec lahko z odraslimi učenci razporedi individualna srečanja, da razišče rezultate vprašalnika in razume dojemanja
vsakega odraslega učenca, kako bo usposabljanje/proces prispeval k njihovi poklicni poti.

Go back to selection of options for
Sposobnost samostojne izbire in vrednotenja

Go back to the selection of parameters in
Figure 1

Ability to dependent choices and evaluation-esteem, self-respect and self-efficacy

Samozavest, samospoštovanje in učinkovitost udeležencev IO
Razširitev samozrcaljenja na učni proces poveča motivacijo in boljše načrtovanje učenja udeležencev v IO. Se ne strinjate? Poskusite uporabiti te
vprašalnike, primerne za individualno ali skupinsko svetovanje, da bodo udeleženci z razmišljanjem pridobili popolnejše razumevanje. Uporabite ga
lahko na začetku (T13) ali na kasnejših stopnjah izobraževalnega procesa (T14). In veste kaj? Ti rezultati lahko pomagajo udeležencem, da postanejo
učinkovitejši in posledično bolj samozavestni. Poizkusite.

INDIVIDUALNO
Prakse, primerne za
individualno svetovanje in
usmerjanje

MANJŠE SKUPINE
Prakse, primerne za
svetovanje v manjših
skupinah

, self-respect and self-efficacy

Samozavest, samospoštovanje in učinkovitost udeležencev IO
KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso
TIP
ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?
ZAKAJ
Prednosti in cilji

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse

Samopodoba, samospoštovanje in samo-učinkovitost odraslih učencev
Delavnica
- Mladi odrasli
- Odrasli (nad 25 let)
- Odrasli (nad 50 let)
- Ranljive skupine
Akademska samopodoba je dojemanje in vrednotenje, ki ga imajo učenci glede svojih akademskih sposobnosti. Ta
samopodoba je ena izmed najpomembnejših spremenljivk na akademskem področju, saj neposredno vpliva na učne
procese, kot so učni uspeh in pričakovanja.
Ob začetku izobraževanja odraslih.

IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Prepričanja o lastni učinkovitosti določajo kako se ljudje počutijo, razmišljajo, motivirajo in se obnašajo. Vključujejo
kognitivne, motivacijske, čustvene in izbirne procese. Raven samo-učinkovitosti se nanaša na njeno odvisnost od težavnosti
določene naloge.

OPIS
Podroben opis praks

Ob začetku učenja odraslih učitelj svetovalec poda prvo teoretično podlago akademski samopodobi, vključno z idejo o samoučinkovitosti in predstavitvijo različnih študijskih metod in učnih stilov. Nato se učenci v parih ali manjših skupinah pogovarjajo
o teh temah. Ob koncu lahko vsaka skupina deli svoje misli, opažanja in ideje z ostalimi.

UPORABA
IGCAL_SelfValuesIN
D_INST_FI_SI.docx

IGCAL_SelfValuesIN
D_INST_FI_SI.pdf

(PDF)
Uporaba WORD ali PDF datoteke IGCAL_SelfValuesIND_INSTR_FI_SI.
KAJ SEDAJ
Kaj storiti z rezultati
KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso
TIP
ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?

Ob koncu lahko vsaka skupina deli svoje misli, opažanja in ideje z ostalimi.

Samopodoba, samospoštovanje in samo-učinkovitost odraslih učencev
Vprašalnik
- Mladi odrasli/Odrasli (nad 18 let)
- Ranljive skupine

ZAKAJ
Prednosti in cilji

Razviti samopodobo, samospoštovanje in samo-učinkovitost pri odraslih učencih lahko pomaga analizirati različne
sposobnosti za ustvarjanje določenih ravni uspešnosti, ki vplivajo na dogodke, ki vplivajo na njihovo življenje. Prepričanja o
lastni učinkovitosti določajo, kako se ljudje počutijo, razmišljajo, se motivirajo in obnašajo. Dvig samozavesti in zaupanja je
vidno kot rezultat sodelovanja pri učenju.

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse

To je praksa, ki se lahko uporablja v celotnem procesu usmerjanja in orientacije. Običajno se uporablja pri individualnih
razgovorih.

IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Vprašanja so del raziskave CEARTE-jevega centra Qualifica z namenom zbiranja informacij o usposabljanju/izobraževanju,
poklicnih izkušnjah, motivaciji, spretnostih in zanimanju ter o posameznem kariernem projektu. Odrasli učenec ga lahko
samostojno zaključi.

OPIS
Podroben opis praks

Ta vprašanja se uporabljajo za zbiranje informacij o usposabljanju/izobraževanju, poklicnih izkušnjah, motivaciji, spretnostih
in zanimanju ter o posameznem kariernem projektu (razumevanje dojemanja vsakega odraslega učenca, kako bo
usposabljanje/proces prispeval k njihovi poklicni poti).

UPORABA
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Svetovalec lahko načrtuje različna srečanja za raziskovanje rezultatov te prakse v celotnem procesu vodenja in orientacije.
Zelo koristno je analizirati in raziskati dojemanje odraslih učencev ter usmerjati/preoblikovati njihov koncept samospoznanja.

KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso
TIP
ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?
ZAKAJ
Prednosti in cilji

Samopodoba, samospoštovanje in samo-učinkovitost odraslih učencev
Vprašalnik
- Odrasli (nad 25 let)
- Odrasli (nad 50 let)
- Ranljive skupine
Koncept samopodobe je zaznavanje in vrednotenje, ki ga imajo učenci glede svojih sposobnosti. Ta samopodoba je ena
najpomembnejših spremenljivk, saj neposredno vpliva na učne procese, kot so učni uspeh in pričakovanja.
Samozavedanje kot učenca se je oblikovalo skozi vse druge učne izkušnje. Prepoznavanje ovir pri učenju odraslih
izboljšuje učne rezultate, zato ima učitelj svetovalec zelo pomembno vlogo pri premagovanju negativnih vzorcev, ki so se
razvili iz izkušenj pri posteljnem (domačem) učenju.
Prepričanja o lastni učinkovitosti določajo kako se ljudje počutijo, razmišljajo, motivirajo in obnašajo. Samopodobo lahko
opredelimo glede na to koliko ljudje sami sebi dajejo vrednost. Dovolj močna samopodoba lahko premaga strahove pred
učenjem. Zadostno samospoštovanje odraslemu učencu omogoča, da preizkusi nove stvari in pozitivno vidi izzive.

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse

Na začetku izobraževalnega procesa v obliki individualnega intervjuja.

IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Izkušnje so pokazale, da ta vprašanja spodbujajo udeležence, da se zavedajo odnosa, ki ga imajo do sebe, glede učenja in
izobraževanja. Učitelj svetovalec ima pomembno vlogo tudi pri ozaveščanju in premagovanju slabih učnih izkušenj.

OPIS
Podroben opis praks

Vprašalnik T13 se uporablja v prvih fazah orientacijskega procesa v individualnem intervjuju. Zelo pomembno je, da
svetovalec vodi postopek reševanja vprašanj, da se lahko odrasli udeleženci zavejo odnosa, ki ga imajo do sebe glede
učenja in izobraževanja. Z vprašalnikom T14 svetovalec lahko oceni tudi posameznikovo učno samopodobo. Na podlagi
rezultatov posameznik pridobi boljšo samopodobo, samo spoštovanje in samo-učinkovitost pri učenju, kar mu pomaga pri
nadzoru in usmerjanju učnega procesa. Vprašalnik T14 je primeren za reševanje v nadaljnjih fazah izobraževalnega procesa.

UPORABA
IGCAL_SelfValuesIN
D_QUEST_T13_SI_SI.docx

IGCAL_SelfValuesIN
D_QUEST_T13_SI_SI.pdf

IGCAL_SelfValuesIN
D_QUEST_T14_SI_SI.docx

PRENOS_13
PRENOS_T13
PRENOS_T14
Uporaba WORD ali PDF datoteke IGCAL_SelfValuesIND_QUEST_T13_SI_SI ali
(PDF)
(WORD)
(WORD)
IGCAL_SelfValuesIND_QUEST_T14_SI_SI.
KAJ SEDAJ
Kaj storiti z rezultati

IGCAL_SelfValuesIN
D_QUEST_T14_SI_SI.pdf

PRENOS_14
(PDF)

Na podlagi rezultatov posameznik pridobi večjo zavest o odnosu, ki ga ima do sebe glede učenja in izobraževanja. Z večjo
ozaveščenostjo in s pomočjo učitelja svetovalca, lahko spremeni vzorce razmišljanja in ravnanja, kar mu lahko pomaga, da
postane učinkovitejši in posledično samozavesten.
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-esteem, self-respect and self-efficacy

Samozavest, samospoštovanje in učinkovitost udeležencev IO
KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso
TIP
ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?

Samopodoba, samospoštovanje in samo-učinkovitost odraslih učencev
Teme za razpravo/Vprašalnik
- Mladi odrasli
- Odrasli (nad 25 let)
- Odrasli (nad 50 let)
- Ranljive skupine

ZAKAJ
Prednosti in cilji

Odrasli učenci, ki so bolj samozavestni, izkazujejo višjo stopnjo samospoštovanja in samo-učinkovitosti, lažje sodelujejo,
trdo delajo, dlje vztrajajo in imajo manj negativnih čustvenih reakcij, ko naletijo na težave, kot tisti, ki dvomijo v svoje
sposobnosti.
Po Banduri (1994) je »zaznana samo-učinkovitost opredeljena kot prepričanje ljudi o njihovi sposobnosti, da ustvarijo
določene ravni uspešnosti, ki vplivajo na dogodke, ki vplivajo na njihovo življenje. Prepričanja o lastni učinkovitosti določajo,
kako se ljudje odločajo, razmišljajo, motivirajo in obnašajo.« vključujejo kognitivne, motivacijske, čustvene in izbirne procese.
Raven samo-učinkovitosti se nanaša na njeno odvisnost od težavnosti določene naloge.

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse
IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Po določenem obdobju izobraževanja odraslih.
Ob začetku učenja odraslih učitelj svetovalec poda prvo teoretično podlago akademski samopodobi, vključno z idejo o
samo-učinkovitosti in predstavitvijo različnih študijskih metod in učnih stilov. Nato je za vsakega odraslega učenca na voljo
seznam odprtih vprašanj na diapozitivu ali na papirju, učenci pa v parih ali manjših skupinah razpravljajo o teh temah.
Ob koncu lahko vsaka skupina deli svoje misli, opažanja in ideje z ostalimi.

OPIS

Teme za razpravo/Vprašalnik

Podroben opis praks
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Ob koncu lahko vsaka skupina deli svoje misli, opažanja in ideje z ostalimi.

KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso
TIP
ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?
ZAKAJ
Prednosti in cilji

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse

Samopodoba, samospoštovanje in samo-učinkovitost odraslih učencev
Vprašalnik
- Mladi odrasli/Odrasli (nad 18 let)
- Ranljive skupine
Razviti samopodobo, samospoštovanje in samo-učinkovitost pri odraslih učencih lahko pomaga analizirati različne
sposobnosti za ustvarjanje določenih ravni uspešnosti, ki vplivajo na dogodke, ki vplivajo na njihovo življenje. Prepričanja o
lastni učinkovitosti določajo, kako se ljudje počutijo, razmišljajo, se motivirajo in obnašajo. Dvig samozavesti in zaupanja je
vidno kot rezultat sodelovanja pri učenju.
To je praksa, ki se lahko uporablja v celotnem procesu usmerjanja in orientacije. Običajno se uporablja pri individualnih
razgovorih.

IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Vprašanja so del raziskave CEARTE-jevega centra Qualifica z namenom zbiranja informacij o usposabljanju/izobraževanju,
poklicnih izkušnjah, motivaciji, spretnostih in zanimanju ter o posameznem kariernem projektu. Odrasli učenec ga lahko
samostojno zaključi.

OPIS
Podroben opis praks

Ta vprašanja se uporabljajo za zbiranje informacij o usposabljanju/izobraževanju, poklicnih izkušnjah, motivaciji, spretnostih
in zanimanju ter o posameznem kariernem projektu (razumevanje dojemanja vsakega odraslega učenca, kako bo
usposabljanje/proces prispeval k njihovi poklicni poti).
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Svetovalec lahko načrtuje različna srečanja za raziskovanje rezultatov te prakse v celotnem procesu vodenja in orientacije.
Zelo koristno je analizirati in raziskati dojemanje odraslih učencev ter usmerjati/preoblikovati njihov koncept samospoznanja.
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Samopodoba, samospoštovanje in samoučinkovitost odraslih učencev

Figure 1

tacognitive skills

Metakognitivne sposobnosti
Zelo pomembno je, da se udeleženci IO zavedajo lastnih kognitivnih sposobnosti in jih prepoznajo, saj se šele takrat začne proces izboljševanja.
Izkušnje so pokazale, da ta vprašanja spodbujajo udeležence k zavedanju ravni svojih kognitivnih sposobnosti. Ali jih želite uporabiti? Uporabite jih
lahko v prvih fazah orientacijskega procesa, v individualnem intervjuju ali v majhni skupini. Upoštevajte, razgovor bi mora voditi svetovalec.

INDIVIDUALNO
Prakse, primerne za
individualno svetovanje in
usmerjanje

MANJŠE SKUPINE
Prakse, primerne za
svetovanje v manjših
skupinah

Metacognitive skills

Metakognitivne sposobnosti
KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso

Metakognitivne spretnosti

TIP

Razprava o temah/Vprašalnik

ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?

- Mladi odrasli
- Odrasli (nad 25 let)
- Odrasli (nad 50 let)
- Ranljive skupine

ZAKAJ
Prednosti in cilji

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse

Metakognicija se nanaša na znanje in spretnosti za organiziranje, vodenje in nadzor lastnega razmišljanja, dejanj in učnih
procesov. Učenci z dobrimi metakognitivnimi sposobnostmi so na čelu svojega učnega procesa, s katerim lahko
učinkoviteje izvajajo učno nalogo. Razvoj metakognicije omogoča izboljšanje kognitivne in motivacijske dejavnosti in zato
krepi učni proces. Kot učna orodja v izobraževanju odraslih bi lahko osnovne veščine, znanje tujih jezikov in osnovne
digitalne kompetence razumeli kot metakognitivne veščine.

V vseh fazah procesa izobraževanja odraslih.

IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Pogosto se pričakuje, da ima odrasli učenec dovolj sposobnosti samo vodenja, da prevzame odgovornost za svoje učenje.
Vendar temu ni vedno tako. Odgovornost je mogoče razdeliti, na primer tako, da učitelj določi časovni okvir za določene
študijske naloge. Razširitev samozrcaljenja na učni proces omogoča načrtovanje študija odraslih.

OPIS
Podroben opis praks

Tudi osnovne veščine bi lahko v izobraževanju odraslih obravnavali kot metakognitivne, saj gre z osnovne veščine
učenja. Možne težave pri kognitivnih sposobnostih odraslih učencev je mogoče olajšati s pomočjo pri študijskih
strategijah. Učinkovito učenje zahteva, da je učenec lahko aktiven ter najde dejavnost in predmet, ki se preučuje,
zanimiv.

Včasih je učencu težko pripraviti besedilo za postavljanje vprašanj/odpiranje tem. Da bi se temu izognili, bi lahko obstajal
seznam izjav in učenec odgovori na vprašanja Likertove lestvice z naslednjim naborom možnosti: nikoli, včasih, običajno
in vedno.
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KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso
TIP
ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?
ZAKAJ
Prednosti in cilji

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse

Metakognitivne zmožnosti
Vprašalnik
Mladi odrasli/Odrasli (nad 18 let)
Ranljive skupine

Meta kognicija se nanaša na znanje in spretnosti za organiziranje, vodenje in nadzor lastnega razmišljanja, dejanj in učnih
procesov. Učenci z dobrimi meta kognitivnimi sposobnostmi so na čelu svojega učnega procesa, s katerim lahko učinkoviteje
izvajajo svojo učno nalogo. Meta kognitivne sposobnosti je mogoče pridobiti in okrepiti s poučevanjem in usposabljanjem.
To je praksa, ki se lahko uporablja v celotnem procesu usmerjanja in orientacije. Uporablja se lahko na individualnih
srečanjih ali pa se prilagodi srečanjem manjših skupin.

IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Na splošno je ta vrsta vaje zelo koristna za spodbujanje samorefleksije in kritičnega razmišljanja o spretnostih in osebnih
strategijah, ki se uporabljajo v različnih situacijah. V specifičnem primeru učnih procesov je za svetovalca izredno koristno
analizirati in raziskati zaznavanje odraslih učencev ter usmerjati/preoblikovati različne delovne strategije, spodbujati boljše
rezultate in ustreznejše samospoznavanje.

OPIS
Podroben opis praks

Vajo je mogoče uporabiti v vprašalniku ali kot del dinamike manjše skupine: Naslednje trditve se nanašajo na meta kognitivne
sposobnosti, ki so zmožnost poznavanja in samo-regulacija kognitivnih procesov. Če želite odgovoriti morate izbrati najboljšo
možnost z uporabo lestvice, ki se spreminja med »nikoli« in »vedno«. Pravilnih in napačnih odgovorov ni.
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KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso
TIP
ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?

ZAKAJ
Prednosti in cilji

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse

Na podlagi rezultatov posameznik pridobi večjo zavest o odnosu, ki ga ima do sebe glede učenja in izobraževanja. Z večjo
ozaveščenostjo in s pomočjo učitelja svetovalca, lahko spremeni vzorce razmišljanja in ravnanja, kar mu lahko pomaga, da
postane učinkovitejši in posledično samozavesten.

Metakognitivne zmožnosti
Vprašalnik
- Odrasli (nad 25 let)
- Odrasli (nad 50 let)
- Mlajši starejši (65-79)
- Zelo stari odrasli (80+)
- Ranljive skupine
Zelo pomembno je, da se odrasli učenci zavedajo lastnih kognitivnih sposobnosti in jih prepoznajo, saj se šle takrat začne
proces izboljšanja. Meta kognitivne sposobnosti vključujejo tudi zavedanje lastnega učnega procesa in potreb, organiziranje
lastnega učenja, vključno z učinkovitim upravljanjem časa in informacij. Nanaša se tudi na to, kaj učenci vedo o učenju. Na
primer:
- učenčevo znanje o lastnih kognitivnih sposobnostih (npr. »Težko se spomnim datumov pri zgodovini.«)
- znanje učenca o nalogah (npr. »Ideja v tem poglavju, ki jih bom prebral, so zapletene.«)
- znanje učenca o različnih strategijah, ki so mu na voljo in kdaj so primerne za nalogo (npr. »Če najprej preletim besedilo,
mi bo to pomagalo razumeti splošen pomen.«)
V začetki izobraževalnega procesa v obliki individualnih intervjujev ali diskusiji v manjši skupini.

IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Izkušnje so pokazale, da ta vprašanja spodbujajo udeležence, da se zavedajo stopnje svojih kognitivnih sposobnosti.

OPIS
Podroben opis praks

Z vprašanji iz vprašalnika svetovalci ocenijo meta kognitivne sposobnosti odraslih učencev. Vprašanja se lahko uporabijo v
prvi fazi orientacijskega procesa, v individualnem intervjuju ali v manjši skupini. Zelo pomembno je, da svetovalec vodi

postopek reševanja vprašanj, tako da se odrasli učenci zavedajo stopnje svojih kognitivnih sposobnosti. Svetovalec lahko
oceni tudi posameznikovo učno samopodobo. Prav tako svetovalci spodbujajo odrasle učence, da se na podlagi rezultatov
vprašalnika zavedajo stopnje svojih kognitivnih sposobnosti.
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Na podlagi rezultatov posameznik pridobi večjo zavest o učnih in kognitivnih sposobnostih. Z večjo ozaveščenostjo in s
pomočjo učitelja svetovalca lahko posameznik bolje razume svoj način učenja, kar prispeva k večji učinkovitosti in boljšim
učnim rezultatom.
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Metacognitive skills

Metakognitivne sposobnosti
KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso
TIP
ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?

Bralna klinika
Delavnica
- Mladi odrasli
- Odrasli (nad 25 let)
- Odrasli (nad 50 let)
- Ranljive skupine

ZAKAJ
Prednosti in cilji

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse

Metakognitivne sposobnosti je mogoče pridobiti in okrepiti s poučevanjem in usposabljanjem. Razvoj metakognicije omogoča
izboljšanje kognitivne in motivacijske dejavnosti ter zato krepi učni proces. Kljub povezavi obeh, kognicije in metakognicije,
so kognitivne sposobnosti tiste, ki so potrebne za izvajanje nalog, medtem ko so metakognitivne veščine potrebne za
razumevanje, kako je bila naloga izvedena.

Na začetku izobraževanja odraslih.

IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Na splošno je ta vrsta vaje zelo koristna za spodbujanje samorefleksije in kritičnega razmišljanja. V specifičnem primeru
učnih procesov je lahko svetovalcu izredno koristno analizirati in raziskati zaznavanje odraslih učencev ter
usmerjati/preoblikovati različne delovne strategije, spodbujati boljše rezultate in samospoznavanje.

OPIS
Podroben opis praks

Na začetku učenja odrasli učenci berejo isto študijsko besedilo. Nato delijo svoje misli o glavni trditvi. Če izbrano besedilo
ni preveč lahko se predstavljene trditve razlikujejo. To daje priložnost za preučevanje hierarhije besedila: kaj so trditve in
kateri so argumenti.

Kasneje odrasli učenci delajo v skupinah in vsaka skupina mora pripraviti povzetek določenega dela učnega gradiva. Odrasli
učenci predstavijo svoje povzetke in jih delijo s preostalo skupino v skladu z urnikom, ki ga je oblikoval svetovalec.
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Kasneje odrasli učenci delajo v skupinah in vsaka skupina mora pripraviti povzetek določenega dela učnega gradiva.
Odrasli učenci predstavijo svoje povzetke in jih delijo s preostalo skupino v skladu z urnikom, ki ga je oblikoval svetovalec.
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Motivation

Motivacija
Motivacija je vedno pomembna. Kako motivirati udeležence? Z naslednjimi vprašalniki smo udeležence spodbudili k zaključku izobraževalnega
procesa. To so možnosti. Poskusite. Uporabite ga lahko na začetku ali sredi izobraževalnega procesa in je primeren za individualno ali skupinsko
razpravo.

INDIVIDUALNO
Prakse, primerne za
individualno svetovanje in
usmerjanje

MAJNŠE SKUPINE
Prakse, primerne za
svetovanje v manjših
skupinah

Motivation

Motivacija
KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso

Motivacija

TIP

Vprašalnik

ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?

- Mladi odrasli
- Odrasli (nad 25 let)
- Odrasli (nad 50 let)
- Ranljive skupine

ZAKAJ
Prednosti in cilji

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse
IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Učinkovito učenje zahteva, da je učenec lahko aktiven ter najde dejavnosti in predmet, ki se preučuje, zanimiv. Motivacijo
za učenje lahko razdelimo na notranjo in zunanjo. Usklajevanje družine, dela in študija je lahko težko. Povezovanje novega
s predznanjem lahko naredi učenje učinkovitejše. Razširitev samo zrcaljenja na učni proces poveča motivacijo.

Po pridobitvi nekaj izkušenj z izobraževanjem odraslih v teku.
Motivacijo za učenje lahko razdelimo na notranjo in zunanjo. Zadostna motivacija omogoča odraslemu učencu, da
preizkusi nove stvari in pozitivno vidi izzive, zato ni potrebnih posebnih strategij, ko se sooča z neuspehom. Po drugi strani
pa pripadnost študijski skupin, srečevanje in vplivanje na druge odrasle učence, daje boljše učne rezultate.
Včasih je učencu težko pripraviti besedilo za postavljanje vprašanj/odpiranje tem. Da bi se temu izognili, bi lahko obstajal
seznam izjav in učenec odgovori na vprašanja Likertove lestvice z naslednjim naborom možnosti: nikoli, včasih, običajno in
vedno.

OPIS
Podroben opis praks

Prakse primerne za individualno vodenje in svetovanje: odrasli učenec odgovori na vprašanja Likertove lestvice z naslednjimi
možnostmi: nikoli, včasih, običajno in vedno.

UPORABA
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RP_QUEST_T24_FI_SI.docx RP_QUEST_T24_FI_SI.pdf

Uporaba WORD ali PDF datoteke IGCAL_MotivationGRP_QUEST_T24_FI_SI.
KAJ SEDAJ
Kaj storiti z rezultati

Seznam izrazov je dobra podlaga za pogovor na osebnem srečanju s svetovalcem.

KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso

Motivacija

TIP

Vprašalnik

ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?
ZAKAJ
Prednosti in cilji

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse

- Mladi odrasli/Odrasli (nad 18 let)
- Ranljive skupine

Učenci vseživljenjskega izobraževanja berejo in se učijo o temah, ki jih preprosto zanimajo. Učinkovito učenje zahteva, da
je učenec lahko aktiven ter znotraj učnega procesa najde dejavnost in predmet, ki sta mu zanimiva. Usklajevanje družine,
dela in študija je lahko težko. Motivacijo za učenje lahko razdelimo na notranjo in zunanjo.
To je praksa, ki se lahko uporablja v celotnem procesu usmerjanja in orientacije. Uporablja se lahko na posameznih
srečanjih ali se prilagodi manjšim skupinam.

IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Vprašanja se lahko preučijo v prvih fazah in skozi celoten orientacijski proces, na individualnem srečanju ali manjših
skupinskih sejah, da se odkrijejo in zabeležijo motivacije, tako osebne kot relacijske spretnosti, poti in življenjske okoliščine.

OPIS
Podroben opis praks

Vprašanja lahko preučite, da odkrijete samega sebe in zabeležite motivacijo, tako osebne kot tudi relacijske spretnosti, poti
in življenjske okoliščine. Omogoča več odgovorov, zato lahko odrasli učenci prepoznajo različne motivacije za učne poti, ki
jih je mogoče raziskati in poglobiti v procesu vseživljenjskega usmerjanja in svetovanja.

UPORABA
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Uporaba DOC ali PDF z uporabo IGCAL_MotivationIND_QUEST_T22_PT_SI

KAJ SEDAJ
Kaj storiti z rezultati

Svetovalec lahko načrtuje različna srečanja za raziskovanje rezultatov te prakse v celotnem procesu vodenja in orientacije.
Izredno koristno je analizirati in raziskati dojemanje odraslih učencev ter usmerjati/preoblikovati njihov koncept
samospoznanja.

KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso

Motivacija

TIP

Vprašalnik

ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?

ZAKAJ
Prednosti in cilji

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse

- Mladi odrasli (15-25 let)
- Odrasli (nad 25 let)
- Odrasli (nad 50 let)
- Mlajši starejši (65-79)
- Zelo stari odrasli (80+)
- Ranljive skupine
Obstajata dve različni vrsti motivacije: notranja in zunanja. Dejanje je notranje motivirano, kadar je cilj dejanja samo dejanje. Ljudje so
lahko notranje zainteresirani za pridobivanje znanja, si prizadevajo za (več) kompetence, pri igranju kart, športni aktivnosti itd. Dejavnost
je zunanje motivirana, kadar je pomembna za doseganje cilja, ki ni sam po sebi povezan z dejavnostjo, npr. študirati, da bi prejeli
nagrado ali uspeh pri izpitu ali učenje kako zelo dobro igrati tenis, da bi postal profesionalec in zaslužil veliko denarja. Zelo pogosto pa
so ljudje hkrati notranje in zunanje motivirani. Motivacijske težave v izobraževanju so najpogosteje povezane s pomanjkanjem notranje
motivacije učencev. Raziskave so pokazale, da lahko zunanje nagrade in drugi viri zunanje motivacije spodkopljejo notranjo motivacijo
in da bodo zunanje nagrade in drugi zunanji dogodki (npr. roki, nadzor in grožnja kazni), ki jih posamezniki dojemajo kot nadzor nad
svojim vedenjem, verjetno spodkopali posameznikovo notranjo motivacijo.
Na začetku, na sredini in proti koncu izobraževalnega procesa v skupinski razpravi, v individualnem intervjuju ali v razpravi v manjši
skupini.

IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Izkušnje so pokazale, da ta vprašanja udeležence opomnijo na njihove cilje in jim pomagajo ostati osredotočeni na dokončanje
programa.

OPIS
Podroben opis praks

Vprašanja se uporabijo na začetku, na sredini in po potrebi proti koncu izobraževalnega procesa v skupinski razpravi ali v individualnem
intervjuju. Pri individualnem svetovanju skuša svetovalec pomagati udeležencem, da ostanejo osredotočeni, tako da jih opomni na
njihove cilje in motivira udeležence, da zaključijo program.
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Kaj storiti z rezultati

Na podlagi rezultatov posameznik ima ob koncu programa boljšo samopodobo. Z vprašanji je cilj spodbuditi odrasle učence k
razmišljanju o lastni motivaciji za vztrajanje pri napredku v izobraževanju. Vprašanja so se med izobraževanjem izkazala za zelo
uporabna, saj učencem omogočajo, da najdejo notranjo motivacijo za dokončanje programa.

Go back to selection of options for
Motivacija

Go back to the selection of parameters in
Figure 1

Motivation

Motivacija
KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso
TIP
ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?

Motivacija
Teme za razpravo/Vprašalnik
- Mladi odrasli
- Odrasli (nad 25 let)
- Odrasli (nad 50 let)
- Ranljive skupine

ZAKAJ
Prednosti in cilji

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse

Učinkovito učenje zahteva, da je učenec lahko aktiven ter najde dejavnosti in predmet, ki se preučuje, zanimiv. Motivacijo
za učenje lahko razdelimo na notranjo in zunanjo. Usklajevanje družine, dela in študija je lahko težko. Povezovanje novega
s predznanjem lahko naredi učenje učinkovitejše. Razširitev samo zrcaljenja na učni proces poveča motivacijo.
Po pridobitvi nekaj izkušenj z izobraževanjem odraslih v teku.

IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Motivacijo za učenje lahko razdelimo na notranjo in zunanjo. Zadostna motivacija omogoča odraslemu učencu, da preizkusi
nove stvari in pozitivno vidi izzive, zato ni potrebnih posebnih strategij, ko se sooča z neuspehom. Po drugi strani pa
pripadnost študijski skupin, srečevanje in vplivanje na druge odrasle učence, daje boljše učne rezultate.

OPIS
Podroben opis praks

Seznam izrazov je na voljo vsakemu odraslemu učencu na diapozitivu ali na papirju. Odrasli učenci izberejo izraze, ki jih
najbolje opisujejo. Nato celotna skupina razmisli, kako izboljšati motivacijo in učne sposobnosti.
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Seznam izrazov je dobra podlaga za pogovor na osebnem srečanju s svetovalcem.

Go back to selection of options for
Motivacija

Go back to the selection of parameters in
Figure 1

Social economic background

Kulturno in socioekonomsko ozadje
Kulturno in socioekonomsko ozadje je parameter, ki ga običajno beležimo na začetku izobraževalnega procesa. Z vprašalnikom smo ugotovili, kateri
so dejavniki, ki vplivajo na uspešno opravljeno izobraževalno pot: socialni status, razmere / obveznosti v družini, čas, ki je na voljo za izobraževanje.

INDIVIDUALNO
Prakse, primerne za
individualno svetovanje in
usmerjanje

MANJŠE SKUPINE
Prakse, primerne za
svetovanje v manjših
skupinah

Social economic background

Kulturno in socioekonomsko ozadje
KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso
TIP
ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?
ZAKAJ
Prednosti in cilji
KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse

Kulturni in družbenoekonomski položaj
Vprašalnik
- Mladi odrasli/Odrasli (nad 18 let)
- Ranljive skupine

Kvalifikacije in kompetence, pridobljene ali razvite v življenju odrasle osebe, so bistvene za prilagoditev in razvoj procesa
vodenja in svetovanja.
To je praksa, ki jo je mogoče uporabiti na začetku procesa vodenja in orientacije ter na posameznih srečanjih.

IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Na podlagi kapitalizacije že doseženih učnih rezultatov in veščin, ki jih je pridobil odrasel učenec, Qualifying Passport simulira
več možnih poti usposabljanja za pridobitev novih kvalifikacij in/ali šole in poklicnega napredovanja. Čeprav je to posebno
orodje, ki se uporablja v centrih Qualificia, ga je mogoče prilagoditi različnim kontekstom vseživljenjskega usmerjanja in
svetovanja.

OPIS
Podroben opis praks

Vprašanja omogočajo ugotavljanje družbenoekonomskega ozadja odraslih učencev.
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KAJ SEDAJ
Kaj storiti z rezultati

KAJ
Kratko ime/Uvod v prakso
TIP
ZA KOGA
Komu je namenjeno in kdaj
uporabiti posamezno od
praks?

ZAKAJ
Prednosti in cilji

KDAJ
Kdaj uporabiti te prakse
IZKUŠNJE
Izmenjava izkušenj (s
stališča partnerjev)

Na podlagi rezultatov lahko svetovalec razporedi različna srečanja, namenjena analizi in raziskovanju več možnih poti
usposabljanja za pridobitev novih kvalifikacij in/ali šole in poklicnega napredovanja.

Kulturno in socialnoekonomsko ozadje
Vprašalnik
- Odrasli (nad 25 let)
- Odrasli (nad 50 let)
- Mlajši starejši (65-79)
- Zelo stari odrasli (80+)
- Ranljive skupine
Opredelitve družbeno (socialno)-ekonomskega ozadja se zelo razlikujejo, rudi v izobraževalnih raziskavah. V Organization
for Economic Cooperation and Development’s je družbeno-ekonomsko ozadje predstavljeno z indeksom ekonomskega,
socialnega in kulturnega statusa, najvišjo stopnjo izobrazbe učenčevih staršev, spremenjena v leta šolanja. Odrasli iz domov
z nizko socialnoekonomsko stopnjo so na področju izobraževanja v slabšem položaju, ker jim primanjkuje akademskega
znanja iz domačega okolja, kar vpliva na njihov akademski uspeh pri izobraževanju. Menimo, da na izobraževalne prakse
vpliva družbeno ozadje in natančneje, kulturni viri, ki se prenašajo v družini.
Na začetku izobraževalnega procesa v obliki individualnega svetovanja.
Izkušnje so pokazale, da ta vprašanja spodbujajo udeležence, da naredijo pregled na svojimi dosežki in sposobnostmi, da
lahko zaključijo tudi ta program.

OPIS
Podroben opis praks

Izkušnje so pokazale, da ta vprašanja spodbujajo udeležence, da naredijo pregled na svojimi dosežki in sposobnostmi, da
lahko zaključijo tudi ta program.
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Posameznik z reševanjem vprašanj pridobi večjo samozavest in zadovoljstvo z vsemi dosedanjimi dosežki. Rezultati so tudi
dobra motivacija za zaključek programa.

Go back to selection of options for
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Figure 1

