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Pr ir očnik z a t r enerje
Skl op 2 : Kom u n ik a tor _ ka
dr u žbe n ih sp rem e m b

1 . m o dul
Ime modula

Družbeni izzivi, organizacije civilne družbe in vloga komuniciranja

Skupno število ur modula

10 ur

Izvajatelj — organizacija

Sindikat Mladi Plus

Za vsak modul je predvideno tudi vsebinsko gradivo, ki je dostopno na spletni strani
www.druzbenespremembe.org

Ime metode

Predavanje: Družbeni izzivi 21. stoletja

Število ur za posamezno
metodo

1 ura

Opis

Predavanje o izzivih 21. stoletja, družbenih spremembah in vlogi organizacij
civilne družbe.

Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci_ke imajo širše razumevanje izzivov 21. stoletja, jih znajo našteti in
razumejo pomen vloge organizacij civilne družbe pri naslavljanju omenjenih
izzivov.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

Računalnik, platno, projektor, PPT

Ključne besede in vsebina

Globalni izzivi, organizacije civilne družbe, družbene inovacije

Ime metode

Učni list: Organizacije civilne družbe

Število ur za posamezno
metodo

2 uri

Opis

Spoznavanje dela specifičnih organizacij civilne družbe v manjših skupinah preko
učnega lista (predstavitev organizacije, ozadje, naslavljanje izziva, odmevna
akcija, vprašanja za skupino, predstavitev) na področju izzivov 21. stoletja. Delo
poteka v skupinah 4-5 ljudi.

Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci_ke poznajo delo organizacij civilne družbe in njihov prispevek k
družbenemu razvoju.
Prav tako poznajo delovanje nekaterih pomembnih organizacij civilne družbe v
slovenskem prostoru.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

Pisala, plakat (1 na skupino, skupine 4-5 udeležencev)

Ključne besede in vsebina

Globalni izzivi, organizacije civilne družbe, družbene inovacije
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Ime metode

Študija primera: Vloga komuniciranja za družbene spremembe in uspešno
komuniciranje organizacij civilne družbe

Število ur za posamezno
metodo

3 ure

Opis

Udeleženci dobijo nalogo: najdite in si izberite eno organizacijo civilne družbe ali
družbeno gibanje in preučite
•

njihovo organizacijo (za kakšno organizacijo gre, kaj so osnovni podatki, kdo
so, za kaj se zavzemajo, kaj so njihove vrednote, poslanstvo itd.)

•

njihove glavne vsebinske poudarke (ali so jasni?)

•

kanale komuniciranja, ki jih uporabljajo

•

kdo je njihova ciljna javnost

•

način komuniciranja, ki ga uporabljajo (mirno, provokativno, strokovno,
populistično, …)

•

primer enega dobrega govornega nastopa, ki so ga imeli predstavniki te
organizacije

Lahko gre za slovensko ali tujo/mednarodno organizacijo.
Pripravijo predstavitev te organizacije, predvsem z vidika njihovega
komuniciranja.
Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci znajo prepoznati različne komunikacijske pristope, tako njihove
prednosti kot slabosti ter znajo ovrednotiti kaj je dober govorni nastop.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

/

Ključne besede in vsebina

Organizacija civilne-družbe, komunikacija vsebin, načini komuniciranja

Ime metode

Predstavitev dobrih praks: Vloga komuniciranja za družbene spremembe in
uspešno komuniciranje organizacij civilne družbe

Število ur za posamezno
metodo

3 ure

Opis

Udeleženci predstavijo svoje študije primerov.
Po vseh predstavitvah sledi razprava, kjer se izvleče glavne zaključke in naučene
vsebine:

Cilji in dosežene
kompetence

•

Zakaj mora organizacija komunicirati svoje vsebine?

•

Kaj je pomembno za organizacije, da sploh lahko uspešno komunicirajo?

•

Kaj je predpogoj za uspešno komuniciranje?

•

Kateri kanali so primerni za komuniciranje?

•

Kakšen način/slog je primeren za komuniciranje?

•

Kdo naj komunicira?

•

Kaj je pomembno pri govornem nastopu?

Udeleženci poznajo koncepte družbenih sprememb in so seznanjeni s
pomembnostjo komunikacije vsebin, s pomembnimi akterji in predpogoji za
uspešno komuniciranje, z različnimi možnimi kanali za komuniciranje in raznimi
komunikacijskimi slogi.
Znajo prepoznati, kdo je najbolj primeren za komuniciranje vsebine ter kaj je
pomembno pri govornem nastopu.
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Ime metode

Predstavitev dobrih praks: Vloga komuniciranja za družbene spremembe in
uspešno komuniciranje organizacij civilne družbe

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

/

Ključne besede in vsebina

Družbena angažiranost, uspešna komunikacija, komunikacijski kanali,
komunikacijski stili, govorni nastop

Ime metode

Predavanje: Ključne kompetence profesionalnega kadra v organizacijah civilne
družbe

Število ur za posamezno
metodo

1 ura

Opis

Udeležencem se zastavi vprašanje: Katere kompetence mora imeti profesionalen
kader, ki se ukvarja s komuniciranjem?
•

najprej se pogovarjajo v parih in vsako ključno kompetenco zapišejo na svoj
list papirja/post-it listek

•

nato se pari združijo v skupine po 4 in nadaljujejo debato, dopolnjujejo
seznam

•

potem sledi plenarna debata, kjer vsaka skupina predstavi svoj seznam in
post-it listke nalepi na steno, da so kompetence vidne vsem

•

debata se zaključi z povzetkom trenerja/moderatorja in dopolnitvijo vsebine

Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci_ke poznajo pomen profesionalnega kadra za komuniciranje in vedo,
katere kompetence mora imeti vsak_a komunikator_ka.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

Post-it listki, flomastri/kuliji, lepilni trak, seznam ključnih kompetenc, veščin, ki jih
mora imeti komunikator

Ključne besede in vsebina

Komunikator_ka, komuniciranje, argumentiranje, povzetek vsebine
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2 . m o dul
Ime modula

Jaz komunikator_ka

Skupno število ur modula

17 ur

Izvajatelj — organizacija

Mladinski center Dravinjske doline

Ime metode

Predavanje

Število ur za posamezno
metodo

2 uri

Opis

Trener_ka najprej naredi povezavo med tem in prejšnjim modulom. Udeležence_
ke vpraša, kaj so ključne besede, ki so jim ostale v spominu od zadnjega sklopa.
Te besede udeleženci napišejo na post-it listke.
Sledi uvod v nov modul:
•

Kaj je komunikacija?

•

Zakaj potrebujemo komunikacijo?

•

Kdo je komunikator?

•

Kaj je pomembno pri projektnem komuniciranju?

Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci_ke dobijo širši vpogled v področje komuniciranja, spoznajo zakaj je
vloga komunikatorja_ke tako pomembna ter kaj so ključni elementi komunikacije,
ki jih je vedno treba upoštevati.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

Zvezki, pisala, post-it listki, PPT

Ključne besede in vsebina

Komuniciranje, komunikator_ka, projektno komuniciranje, komunikacija
organizacij civilne družbe

8

Ime metode

Foto zgodbarjenje: Učenje s pomočjo umetniškega izražanja

Število ur za posamezno
metodo

5 ur

Opis

Metoda Foto zgodbarjenje je sestavljena iz več aktivnosti, ki udeleženim
omogočijo razumevanje vloge komunikatorja_ke in spoznavanje ter aktiviranje
njihovih potencialov za komuniciranje in tudi seznanjanje z etičnim kodeksom
komuniciranja.
Izvajalec_ka usposabljanja udeleženim poda nalogo, da pripravijo svoj ‘osebni
kolaž’.
Opcija 1: Iz različnih revij, časopisov, letakov, promocijskih gradiv, ki jih bo
trener_ka priskrbel_a pred usposabljanjem, naredijo kolaž na plakat papir. Vsak_a
svojega. Izbirajo naj fotografije, besede, tekste idr., za katere menijo, da jih
predstavljajo kot osebe:
•

kdo so, kaj je njihova identiteta, vloge, ki jih imajo

•

njihove vrednote, stališča

•

želje

•

cilje, hobije, potenciale

Opcija 2: Udeleženci lahko svoj kolaž ustvarijo tudi prek spletne aplikacije.
Predlaga se jim, da se uporabi aplikacija Canva (ki je v določeni meri brezplačna).
Seznani se jih z uporabo te aplikacije. Če želijo, lahko uporabijo tudi kakšno drugo
aplikacijo za ustvarjanje.
Ko udeleženci_ke zaključijo, sledijo predstavitve in moderirana diskusija o tem,
katere značilnosti so po mnenju udeleženih ključne za učinkovito komuniciranje.
Predstavitve:
Vsak udeleženec ima 7-10 min časa, da predstavi kolaž in s tem sebe. Udeležence
se že opomni, da gre za javni nastop in naj bodo pozorni na komunikacijo.
Ostali udeleženci pozorno poslušajo in si ob/po predstaviti zapišejo 5-10 ključnih
besed, ki za njih ponazarjajo to osebo. Te besede zapišejo na posebne listke.
Po predstavitvah vseh udeležencev se razdeli listke, ki pripadajo vsaki osebi.
Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci_ke razumejo sebe in svoj način izražanja ter so to sposobni povezati z
vlogo komunikatorja_ke.
Skozi svobodno umetniško izražanje ozavestijo nekaj ključnih komponent te
funkcije.
Poznajo svoje šibke točke in tiste, na katerih lahko gradijo naprej.
Bolje so izurili tudi svojo komunikacijsko vez z drugimi.
Prav tako spoznajo pomen vizualnega izražanja.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

Stare revije, časopisi, letaki, promocijsko gradivo, flip-chart ali plakat papir, škarje,
lepilo, barvni flomastri, pisala, A4 listi, Canva (ali podobna aplikacija/program)

Ključne besede in vsebina

Foto zgodbe, informiranje, komuniciranje, samoizražanje
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Ime metode

Gledališče zatiranih: Zgodbarjenje

Število ur za posamezno
metodo

4 ure

Opis

1. Uvod: Izvajalec_ka usposabljanja udeleženim poda nalogo, da na podlagi
fotografij, ki jih ravno tako pripravi pred usposabljanjem, individualno, v dvojicah
ali v skupinah (odvisno od števila udeleženih) pripravijo gledališko uprizoritev
zgodbe iz fotografije. (30 minut)
Vse skupine/pari/posamezne osebe dobijo iste fotografije, a tega ne vedo.
Izvajalec_ka usposabljanja tekom aktivnosti po potrebi mentorira udeležene.
2. Delo v skupinah, priprava scenarijev. (1 ura in 30 minut)
3. Predstava vsake skupine: Sledijo predstavitve uprizoritev zgodb in razkritje (če
bo potrebno), da so vsi_e gradili svoje uprizoritve na podlagi iste fotografije. (1
ura)
4. Razprava: Sledi moderirana diskusija o uprizoritvah. Izvajalec_ka usposabljanja
izpostavi, da se lahko zgodi, da iste zadeve vidimo, a jih dojemamo različno ter
tudi na osnovi tega moderira diskusijo, ki poda izhodišča za aktivnost v povezavi
z etičnim kodeksom komuniciranja, ki sledi v zaključnem delu modula. (1 ura)

Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci_ke znajo oblikovati smiselno zgodbo iz pomanjkljivih dejstev in to
zgodbo predstaviti.
Udeleženci_ke razumejo vlogo komunikatorja_ke, saj so se neposredno preizkusili
v njegovi/njeni vlogi.
Ozavestijo tudi etiko v komuniciranju in osmislijo vse komponente učinkovitega
komuniciranja.
Udeleženci_ke znajo osmisliti ključno sporočilo, ga predstaviti na različne načine
in ga interpretirati.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

Paketi fotografij za tvorjenje zgodbe (gl. prilogo 1), zvezki in pisala

Ključne besede in vsebina

Foto zgodbe, informiranje, komuniciranje, izražanje, gledališče
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Ime metode

Delo v manjših skupinah

Število ur za posamezno
metodo

6 ur

Opis

1. Udeleženci_ke dobijo nalogo, da izberejo eno različico zgodbe iz prejšnje
metode in zanjo ravno tako individualno/v dvojici/v skupinah zasnujejo
informacijski proces, pri katerem morajo določiti:
•

cilje, vizijo organizacije, v imenu katere bodo komunicirali_e

•

kaj je sporočilo, kaj želijo komunicirati, ključno temo informiranja,
problematiko, ki jo želijo nasloviti

•

ciljne skupine, ki jih z informacijo želijo doseči

•

zakaj je pomembno to tematiko sporočiti, zakaj je to relevantna tema

(2 uri)
2. Izvajalec_ka usposabljanja tekom aktivnosti po potrebi mentorira udeležene.
Po tem, ko so vse stvari pripravljene, sledijo predstavitve.
Vsako predstavitev najprej komentirajo udeleženci_ke, nato pa še izvajalec_ka
usposabljanja. Skupaj se izluščijo ključne naloge komunikatorjev_k. Udeleženci_ke
nato glede na podane predloge uskladijo svoja gradiva. (2 uri)
3. Izvajalec_ka usposabljanja udeležene pozove individualno/v dvojicah/v
skupinah, da s pomočjo metode viharjenja možganov identificirajo ključna načela
etičnega komuniciranja. Po viharjenju možganov sledijo predstavitve in nato s
pomočjo moderirane diskusije skupno tvorjenje etičnega kodeksa komuniciranja.
Ob zaključevanju se z udeleženci_kami izvede evalvacija celotne aktivnosti. (2 uri)
Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci_ke poznajo področje projektnega komuniciranja preko raziskovanja
in izdelave gradiva, ki jim lahko služi tudi kot orodje za načrtovanje
komunikacijskega načrtovanja.
Pridobijo občutek, kako pomembno je delo v skupinah in medsebojna
komunikacija.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

Zvezki, pisala, A2 listi za predstavitve (plakati)

Ključne besede in vsebina

Ozaveščanje, informiranje, komuniciranje, izražanje
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3 . modul
Ime modula

Prepoznavanje komunikacijskih izzivov

Skupno število ur modula

17 ur

Izvajatelj — organizacija

Mladinski center Postojna

Ime metode

Zaznavni stili: Kako posredovati informacije

Število ur za posamezno
metodo

2 uri

Opis

Trener_ka najprej predstavi, da se ljudje učijo in sprejemajo informacije na
različne načine — glede na zaznavne stile. Udeležencem_kam se predstavi
različne zaznavne stile.
Udeležencem_kam se predstavi zaznavne stile in se jim pokaže, kako prilagoditi
podajanje informacij glede na različne tipe ljudi.

Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci_ke spoznajo zaznavne stile in kako prilagoditi podajanje informacij
glede na različne tipe ljudi. S tem bolje razumejo pomen ustnega sporočanja,
vizualnega sporočanja ter učenja prek izkustva.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

White board tabla, veliki listi, flumastri, gradivo o spoznavnih stilih (gl. prilogo 2)

Ključne besede in vsebina

Komuniciranje, komunikacijska strategija, predavanje

Ime metode

Delo v manjših skupinah: Mapiranje komunikacijskih izzivov

Število ur za posamezno
metodo

4 ure

Opis

Udeležence se razdeli v manjše skupine. Predstavimo, kako prepoznati, s kakšnim
sogovornikom se srečujemo in kako komunicirati ob različnih pristopih. Predstavi
se ključna področja potencialnih nesporazumov v komunikaciji in načine za
preprečevanje nastajanja konfliktnih situacij v medsebojni komunikaciji ter
poti za njihovo reševanje, če do njih vseeno pride. Preko igre vlog in z deljenjem
lastnih izkušenj vadimo komuniciranje s ‘težkimi’ sogovorniki. Udeleženim tudi
prestavimo načine za upravljanje s čustvi in obvladovanje stresa.

Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci_ke poznajo možnost ciljnega komuniciranja in znajo prepoznati
komunikacijske izzive.
Sposobni so tudi reflektirati nova znanja, argumentirano odgovarjati na
nova vprašanja in ugotoviti ali so dosegli zastavljene cilje in kompetence
(samorefleksija).
Udeleženci_ke pridobijo sposobnost mapiranja komunikacijskega izziva. Poznajo
prednosti skupinskega dela in določene metode preprečevanja komunikacijskih
konfliktov.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

/

Ključne besede in vsebina

Komunikacijski izzivi in konflikti, komuniciranje, delo v skupini
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Ime metode

Predavanje, študija primera, delo v skupini, predstavitve: Izzivi pri
naslavljanju različnih ciljnih skupin

Število ur za posamezno
metodo

4 ure

Opis

Trener_ka predstavi problematiko zaposlovanja mladih v organizacijah civilne
družbe. (30 minut)
Študija primera: udeležence_ke se razdeli v manjše skupine, ki dobijo gradiva za
študijo primera in na podlagi tega identificirajo ciljne skupine.
Pri tem jih vodijo vprašanja:
•

katere vse skupine morajo biti ozaveščene o tej problematiki

•

zakaj je to relevantno za družbo in te ciljne skupine

•

kaj je konkretna naloga/vloga vsake izmed skupin pri reševanju te
problematike, kako lahko oni pripomorejo k temu

(2 uri in 30 minut)
Predstavite nalog, komentarji, vprašanja in odgovori. (1 ura)
Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci_ke se spoznajo z izzivi trenutne družbe in različnimi ciljnimi
skupinami, ki jih je potrebno nagovoriti pri naslavljanju teh izzivov.
Spoznajo vlogo vsake izmed skupin, njihove pristojnosti in zakaj jih je pomembno
naslavljati.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

PPT, učni list, pisala, flomastri

Ključne besede in vsebina

Komuniciranje, ciljne skupine
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Ime metode

Predavanje in individualno delo priprave komunikacijskega načrta

Število ur za posamezno
metodo

7 ur

Opis

Najprej trener_ka izvede predavanje o pripravi komunikacijskega načrta.
Namen tega sklopa je udeležene preko konkretnega primera naučiti priprave
načrta komuniciranja in njegove izvedbe za določeno prireditev ali dogodek, ki jo
izvaja nevladna organizacija. Udeleženci_ke tekom predavanja in individualnega
dela pripravijo komunikacijski načrt, po katerem bodo v prihodnosti lahko
usmerjeno in jasno komunicirali s svojimi javnostmi.
Vsebine, ki jih podamo in jih udeleženi_e upoštevajo pri individualnem delu:
1. Kako pripraviti dober komunikacijski načrt, teoretičen del:
•

kaj je učinkovit komunikacijski načrt,

•

problemi, s katerimi se srečujemo pri pripravi komuniciranja,

•

prepoznavanje in utemeljevanje ciljev njihove ideje/projekta/storitve/podjetja,

•

iskanje priložnosti za komuniciranje,

•

opredelitev problema, raziskava okolja, v katerem delujejo, določanje ciljnih
javnosti, postavljanje ciljev in strategij komuniciranja,

•

načrtovanje komunikacijskih dejavnosti, opredelitev vsebin in kanalov
komuniciranja, predstavitev orodij kot so časovnica, adrema, stroškovnik,
gradivo za javnosti,

•

napotki za izvajanje načrtovanih dejavnosti in vzpostavitev meril vrednotenja
uspeha posamezne dejavnosti in celovitega komuniciranja.

2. Orodja učinkovitega komuniciranja:
•

prepoznavanje okolja, v katerem delujejo in odkrivanje priložnosti za
komuniciranje ciljnim javnostim,

•

predstavitev orodij učinkovitega komuniciranja tako za izvajalce posameznih
dejavnosti, kot tudi za javnosti, ki se bodo udeležile dogodka, kot so adreme,
gradivo za ciljne javnosti, dopisi, prošnje, zahvale ...

(2 uri)
Individualno delo priprave komunikacijskega načrta:
Udeleženci_ke na podlagi predavanja sami pripravijo predlog komunikacijskega
načrta, ki ga potem predstavijo ostalim udeleženim in metorju_ici. Vsak
komunikacijski načrt se komentira, predlaga izboljšave. (5 ur)
Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci_ke se spoznajo s potekom priprave komunikacijskega načrta.
Razumejo teoretski in praktični del projektnega komuniciranja ter potrebna
komunikacijska orodja za izvajanje projekta.
Osvojijo strateško komuniciranje preko individualnega dela.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

/

Ključne besede in vsebina

Komuniciranje, komunikacijski načrt, individualno delo
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4 . m o dul
Ime modula

Komunikacijska orodja

Skupno število ur modula

17 ur

Izvajatelj — organizacija

Kulturno-izobraževalno društvo PINA

Ime metode

Predavanje

Število ur za posamezno
metodo

1 ura

Opis

Uvod v spoznavanje komunikacijskih orodij in komunikacijske kampanje.
Udeležencem_kam se zastavi vprašanje:
Na kaj pomislite, ko slišite besedno zvezo komunikacijsko orodje in komunikacijski
kanal?
Trener_ka si odgovore zapisuje na post-it listke in jih sproti lepi na zid. Po koncu
zbiranja predlogov listke skupaj z udeleženci razvrsti v skupine glede na različna
orodja, ki jih obdelmo v sklopu modula.
V nadaljevanju se predstavi pomen poznavanja različnih komunikacijskih kanalov
in orodij, glede na različna okolja in situacije v katerih se ta uporabljajo.

Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci_ke poznajo primere različnih komunikacijskih orodij, jih znajo našteti
in že okvirno oceniti, katera orodja uporabiti pri komuniciranju glede na različne
situacije.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

Računalnik, platno, projektor, PPT, flomastri, post-it listki različnih barv in lepilo
(primerno za lepljenje na steno)

Ključne besede in vsebina

Komunikacijska orodja, komuniciranje, predavanje
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Ime metode

Predavanje in delo v skupinah

Število ur za posamezno
metodo

7 ur

Opis

Trener_ka izvede predavanje na temo poznavanja specifik različnih
komunikacijskih orodij. Udeleženci_ke se tokrat podrobneje spoznajo z
različnimi komunikacijskimi orodji. Trener_ka na posameznih primerih predstavi
sodobne in inovativne načine rabe: spletnega medija, predvsem spletnih strani;
najpogosteje uporabljana družbena omrežja (Facebook, Instagram, Twitter in
Linkedin); terenske akcije in javne predstavitvene dogodke. Vsa predstavljena
komunikacijska orodja skupaj z udeleženci umesti v širši pomen priprave
komunikacijskih kampanj. (3 ure)
V drugem delu se udeležene razdeli v skupine, v katerih analizirajo različne
primere rabe komunikacijskih orodij. Udeleženci_ke poznajo različna
komunikacijska orodja in njihovo splošno rabo, v tem delu modula pa želimo
doseči, da jih analizirajo do te mere, da jih bodo lahko v nadaljevanju uporabili za
izpeljavo manjše komunikacijske kampanje.
Udeleženci_ke se razdelijo v skupine (po 3 ali 4 osebe) ter dobijo v analiziranje
3 uspešno izpeljane slovenske kampanje, pri čemer podrobneje analizirajo rabo
komunikacijskih orodij (za to jim bo v pomoč pripravljeno gradivo).
Po uspešnem analiziranju komunikacijskih orodij vsaka skupina izbere nekoga, ki
predstavi primere, nato pa se o tem skupaj pogovorimo in evalviramo proces ter
tako tudi spoznamo, kako spremljati in vrednotiti komunikacijske napore. (4 ure)

Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci_ke razumejo kompleksnost, frekvenco in načine rabe različnih
komunikacijskih orodij za doseganje komunikacijskih ciljev. Pridobljeno znanje
znajo umestiti širše in s tem tudi evalvirati uspešnost komunikacijskih kampanj.
Pridobijo občutek, kako pomembno je delo v skupinah in medsebojna
komunikacija.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

Računalniki, telefoni z dostopom do interneta, delovni list: Analiza
komunikacijskih kampanj in rabe orodij (gl. prilogo 3), pisala in flomastri, prazni
listi, PPT, projektor, platno

Ključne besede in vsebina

Komunikacijska orodja, komunikacija, inovativni načini rabe, delo v skupinah,
doseganje komunikacijskih ciljev

Ime metode

Individualno delo: Razvoj in implementacija komunikacijske kampanje

Število ur za posamezno
metodo

7 ur

Opis

Udeleženci_ke so spoznali zakaj so bile različne kampanje v Sloveniji uspešne,
zdaj pa je čas, da se tudi sami preizkusijo v razvoju in implementaciji svoje
manjše komunikacijske kampanje. Trener_ka najprej naredi povezavo med
prejšnjo in to metodo ter udeleženim poda navodila. (1 ura)
Udeleženci_ke sami izberejo komunikacijska orodja, ki jih pri tem želijo uporabiti,
seveda glede na zmožnosti in želje. Pri tem lahko uporabijo tudi en sam
komunikacijski kanal. Vse do sedaj spoznane taktike in metode komuniciranja
preizkusijo v praksi, pri tem pa jim je v pomoč tudi pripravljeno gradivo, ki je
predstavljeno v okviru enournega predavanja. (6 ur)

Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci in udeleženke se spoznajo s pripravo komunikacijske kampanje in
rabo različnih komunikacijskih orodij v praksi.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

Računalniki, telefoni z dostopom do interneta, PPT, projektor, platno, gradivo za
pomoč pri zasnovi komunikacijske kampanje (check-list)

Ključne besede in vsebina

Razvoj in implementacija komunikacijske kampanje, individualno delo
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Ime metode

Predstavitev in evalvacija kampanj

Število ur za posamezno
metodo

2 uri

Opis

Vsi udeleženci_ke predstavijo svoje izpeljane komunikacijske kampanje. Vse
kampanje medsebojno komentiramo in predlagamo možne izboljšave ter modul
zaključimo z zaključno refleksijo.

Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci_ke znajo evalvirati svoje komunikacijske kampanje, kar jim bo v
pomoč pri nadaljnjem delu in doseganju komunikacijskih ciljev.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

Računalnik, PPT, projektor, platno, pisala

Ključne besede in vsebina

Komunikacijska orodja, komunikacijske kampanje, evalvacija
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5 . m o dul
Ime modula

Komuniciranje z mediji

Skupno število ur modula

17 ur

Izvajatelj — organizacija

Mladinski center Ormož

Ime metode

Predavanje

Število ur za posamezno
metodo

2 uri

Opis

Trener_ka predstavi teoretično in praktično obravnavo komunikacije z mediji.
Predstavljene teme so priprava medijske adreme, sporočila za medije, medijska
kompanija in javni dogodki za novinarje. Ob zaključku izvedemo evalvacijo na
temo predstavljene vsebine.

Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci_ke se seznanijo z osnovnimi značilnostmi in karakteristikami
komunikacije z mediji in odnosov z javnostmi.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

PPT

Ključne besede in vsebina

Predavanje, komunikacija z mediji, odnosi z javnostmi

Ime metode

Delo v manjših skupinah

Število ur za posamezno
metodo

7 ur

Opis

Udeleženci_ke v parih raziskujejo naslednja štiri področja: priprava medijske
adreme, sporočila za medije, medijska kampanja, javni dogodek za novinarje.
Vsak par raziskuje eno izmed področij. S pomočjo vnaprej pripravljenega
materiala (gradivo za udeležence) oblikujejo primer medijske adreme, sporočila
za medije, pripravijo medijsko kampanjo za izbrano organizacijo ter pripravijo
novinarsko konferenco za udeležence_ke z igranjem vlog. Vsak par ima ob
zaključku predstavitev svojega področja.

Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci_ke se spoznajo z delom na posameznih področjih dela kounikatorja_
ke.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

Računalnik, prazni listi, barvice, kocke z motivi (evalvacija), učni list za
posamezno področje

Ključne besede in vsebina

Delo v manjših skupinah, priprava medijske adreme, sporočila za medije, medijska
kompanija, javni dogodek za novinarje
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Ime metode

Študijski obisk medijske hiše: Televizija ali radio/Študijsko srečanje z
novinarjem_ko ali PR-ovcem_ko (v kolikor ni mogoče organizirati obiska
medijske hiše)

Število ur za posamezno
metodo

4 ure

Opis

Obisk televizijske ali radijske hiše. Predstavitev novinarskega dela. Spoznavanje
tehnologije, ki jo uporabljajo novinarji pri opravljanju svojega dela.
V kolikor obisk medijski hiše ni mogoč, povabimo novinarja_ko ali nekoga, ki se
ukvarja z mediji, da izvede predstavitev zgoraj naštetih področij udeležencem_
kam.

Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci_ke preko učenja na terenu pridobijo ključne in konkretne informacije
in se podrobno spoznajo z delom medijev.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

Evalvacijski vprašalnik – obisk medijske hiše (televizija, radio) (gl. prilogo 4)

Ključne besede in vsebina

Študijski obisk, medijska hiša – televizija, radio

Ime metode

Simulacija novinarske konference

Število ur za posamezno
metodo

4 ure

Opis

Udeležence_ke se razdeli v dve skupini. Ena skupina predstavlja komunikatorje,
druga skupina predstavlja medije. Izvede se simulacijo novinarske konference,
kjer se predstavi tematiko (ali se izbere novo temo, ali pa se uporabi eno izmed
tem, ki so jih udeleženi_e naslavljali v 4. modulu).
Delo v skupinah: priprava na novinarsko konferenco. Komunikatorji_ke predstavijo
ključna sporočila in gradivo za medije. ‘Novinarji_ke’ pripravljajo vprašanja, se
seznanjajo s tematiko. (2 uri)
Simulacija novinarske konference. (1 ura)
Razprava, evalvacija izvedbe. Identifikacija lekcij, ki so se jih naučili ob tej vaji. (1
ura)

Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci_ke se preko simulacije in igre vlog seznanijo z delom
komunikatorjev_k in novinarjev_k. Sposobni_e so prepoznati ključne vloge ter
potrebne kompetence obeh profilov.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

/

Ključne besede in vsebina

Študijski obisk, medijska hiša, radio, televizija, časopis, novinarska konferenca
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6 . modul
Ime modula

Javno nastopanje

Skupno število ur modula

16 ur

Izvajatelj — organizacija

Sindikat Mladi Plus

Ime metode

Predavanje in izziv dvigala: Osnove retorike in komuniciranja

Število ur za posamezno
metodo

5 ur

Opis

Predavanje o osnovah retorike in komuniciranja. (1 ura 30 minut)
Vaja — izziv dvigala:
Iz ekipe se izbere udeleženca_ko in se mu_ji reče, da se je znašel v dvigalu z
mladimi, ki jih mora prepričati, da se udeležijo takšnega usposabljanja, kjer je
sedaj on_a. Predstaviti jim mora usposabljanje in kaj so prednosti. Na voljo ima
30 sekund (= čas v dvigalu).
Po tem sledi razprava, kaj je bilo dobro, kaj bi lahko bilo boljše, da bi mlade
prepričalo udeležbe na podobnem usposabljanju ipd.
Povabi se drugega_o udeleženca_ko, da poskusi z enako vajo. (2 uri)
Na koncu se z udeleženci_kami predebatira, kaj je ključno pri retoriki in
komuniciranju/pri govornih nastopih in se povzame pridobljeno znanje. (1 ura 30
minut)

Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci poznajo osnove retorike, telesno držo, oblačilno kulturo, govorni
nastop, TV gostostovanje in pomen komuniciranja z različnimi deležniki

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

PPT

Ključne besede in vsebina

Retorika, javno nastopanje, neverbalna komunikacija

Ime metode

Suha vaja: Prvi javni nastop

Število ur za posamezno
metodo

4 ure

Opis

Udeleženci_ke dobijo nalogo, da pripravijo govorni nastop v obsegu 5-7 minut na
poljubno temo.
Vsak_a posameznik_ca izvede govorni nastop, medtem se ga_jo snema.
Ostali udeleženci_ke po govornem nastopu podajo svoje mnenje. Za vsakega
udeleženca_ko, ki ima govorni nastop se določi 3 druge udeležence_ke, ki ga_jo
podrobno ocenijo in podajo konstruktivno kritiko. Prav tako komentar poda
trener_ka.
Po tem se vsakemu udeležencu_ki pošlje posnetek njegovega/njenega govornega
nastopa in se jih pozove, da si sami še enkrat pogledajo sebe na kameri.
Trajanje:

Cilji in dosežene
kompetence
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•

individualna priprava (1 ura 30 minut)

•

govorni nastopi (5 minut predstavitve + 10 minut komentarja na
udeleženca_ko = 150 minut + vmesni odmori)

Udeleženci_ke so pridobili komunikacijske veščine in se naučijo nastopanja v
javnosti, ki vsebuje znanje na področju verbalnega in neverbalnega komuniciranja

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

Kamera/telefon s funkcijo snemanja, obrazec za podajanje komentarjev na
govorni nastop (gl. prilogo 5)

Ključne besede in vsebina

Javno nastopanje, predstavitev, komuniciranje

Ime metode

Suha vaja in delo v skupinah: Komuniciranje z odločevalci

Število ur za posamezno
metodo

7 ur

Opis

Udeleženci_ke dobijo nalogo, da prek govornega nastopa predstavijo eno izmed
tematik. Predstavijo tako problematiko kot potencialne rešitve. Gradivo dobijo
vnaprej oz. si ga lahko dodatno priskrbijo sami. Predstavitve izvajajo v skupinah
po 3-4 osebe.
Predlagane tematike (gl. prilogo 6):
•

dostojno in prekarno delo

•

pomen zaposlovanja mladih v organizacijah civilne družbe

•

pomen participacije mladih v družbi

Vsaka skupina predstavi problematiko in potencialne rešitve. Delo v skupini ter
govorne nastope si razdelijo sami_e. Za vsako predstavitev imajo na voljo 15
minut.
Potem sledijo vprašanja s strani drugih udeležencev_k, vezana na tematiko.
Udeleženci_ke morajo z novim znanjem pravilno in kompetentno odgovoriti na
vprašanja.
Po končanih vprašanjih se predstavitev zaključi.
Potem sledi komentar druge skupine, vezan na govorni nastop in sposobnost
odgovarjanja.
Časovni razpored:

Cilji in dosežene
kompetence

•

predstavitev naloge in podajanje navodil, predstavitev problematik, razdelitev
v skupine (30 minut)

•

priprava, delo v skupini (4 ure)

•

predstavitve in vprašanja (15 minut predstavitve + 10 min za vprašanja = 75
min v primeru treh skupin)

•

komentar vezan na govorni nastop (10 minut na skupino)

•

zaključek, skupinska razprava z vsemi udeleženci po vseh govornih nastopih
vseh skupin (45 minut)

Udeleženci_ke znajo razbrati pomembne informacije in jih predstaviti na
razumljiv način.
Spoznajo se z relevantnimi problematikami mladih in jih znajo javno predstaviti.
Znajo tudi komunicirati strokovna stališča in podajati predloge, odgovarjati na
vprašanja, odgovoriti na drugačna mnenja.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)
Ključne besede in vsebina

Obrazec za podajanje komentarjev na govorni nastop (gl. prilogo 5), vsebine za
pripravo javnega nastopa (gl. prilogo 6)
Govorni nastop, javna predstavitev, strokovnost, delo v skupini
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7 . m o dul
Ime modula

Evalvacija in beleženje kompetenc

Skupno število ur modula

6 ur

Izvajatelj — organizacija

Sindikat Mladi plus

Ime metode

Skupinska evalvacija

Število ur za posamezno
metodo

2 uri

Opis

Udeleženci_ke pisno in grafično ovrednotijo določene aspekte usposabljanja. Po
sobi so razporejeni plakati z različnimi aspekti:
Kaj mi je bilo všeč?
Kaj bi spremenil_a?
Na usposabljanju me je presenetilo ...
Po usposabljanju si želim …
Tortni graf, kjer ovrednotijo tehnične in logistične zadeve: kakovost prostora,
informiranja, podajanja znanj
Zaključni krog:
Na tla se mešano postavi več slik/kartic z različnimi podobami. Udeležence_ke se
prosi, da izberejo eno sliko, ki predstavlja njihove občutke. Po tem se naredi krog
deljenja, kjer vsak predstavi zakaj je izbral_a določeno sliko in kako se počuti ob
zaključku usposabljanja.
Potem trener_ka vsem razdeli potrdila o udeležbi.

Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci_ke znajo ovrednotiti celotni sklop usposabljanja in reflektirati svoje
delo.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

Vnaprej pripravljeni plakati, potrdila o udeležbi, uspešnem opravljanju
usposabljanj

Ključne besede in vsebina

Refleksija, evalvacija
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Ime metode

Vodeno pisanje dnevnika

Število ur za posamezno
metodo

2 uri

Opis

Z vodenim pisanjem dnevnika gredo udeleženci_ke čez samoreflektivni proces. Ta
praksa udeležencem_kam omogoča, da dostopajo do globljih ravni znanja in da
to znanje povežejo s konkretnim delovanjem.
Namen vodenega pisanja dnevnika je, da udeležence_ke vodi skozi proces
samorefleksije. Ta proces udeležencem_kam omogoča, da stopijo v globljo
raven refleksije kot preko nevodenega pisanja dnevnika ter jih spodbuja k
prepoznavanju nadaljnjih potrebnih akcij.
Pisanje dnevnika je oseben in zaseben proces. Udeleženih nikoli ne pozivamo k
javnemu deljenju zapisov.
Po končani vaji vodenega pisanja dnevnika lahko ustvarimo priložnost za
refleksijo te izkušnje. Ponovno: poudarimo, da se udeleženi sami odločijo, kaj deliti
z ostalimi.
Pisanje dnevnika pomeni, da razmišljamo medtem ko pišemo in ne da najprej
mislimo in reflektiramo in potem zapišemo refleksijo. Pri dajanju navodil
poudarimo, da naj udeleženi samo pišejo in bodo videli, kaj bo nastalo.

Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci_ke znajo reflektirati svojo pot, motivacijo za delo, ovire, ki jih srečujejo
ter prepoznati izzive, priložnosti in osebe, ki jim lahko pri tem pomagajo.
Znajo identificirati naslednje korake na osebnem in profesionalnem področju.
Pridobili_e so dostop do globljih ravni samorefleksije in znanje o uporabi pisanja
dnevnika kot orodja refleksije. Povezati znajo lastno samorefleksijo s konkretnim
delovanjem.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

Pisalo, papir za vsakega udeleženca, vprašalnik za vodeno pisanje dnevnika (gl.
prilogo 7), gradivo o kompetencah komunikatorja

Ključne besede in vsebina

Pisanje dnevnika, kompetence, samorefleksija

Ime metode

Individualna identifikacija pridobljenih kompetenc in beleženje

Število ur za posamezno
metodo

2 uri

Opis

Udeleženci_ke dobijo seznam različnih kompetenc (obrazec za identifikacijo
kompetenc), ki ga izpolnijo individualno. Pri tem ovrednotijo katere kompetence
so dobili_e, kdaj in kako, v kakšni meri in katere bi še radi razvijali.

Cilji in dosežene
kompetence

Udeleženci_ke so sposobni_e prepoznati kompetence, ki so jih razvili_jale ali na
novo pridobili_e.
Udeleženci_ke znajo kompetence ubesediti in predstaviti.
Udeleženci_ke znajo identificirati področja, kjer bi se radi razvijali še naprej.

Material in priprava (pisala,
zvezki, lepilo, tabla, škarje,
zvočnik itd.)

Obrazec za identifikacijo kompetenc (gl. gradivo za modul)

Ključne besede in vsebina

Samorefleksija, predstavitev, prepoznavanje kompetenc
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Priloge
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P ri l o g a 1
Fo t o g ra di vo z a m e todo foto z go d barjen je
Izvajalec_ka usposabljanja tekom izvajanja metode foto zgodbarjenje udeleženim poda nalogo, da na podlagi
fotografij, ki jih pred usposabljanjem fizično natisne, izreže in da v kuverte, individualno, v dvojicah ali v skupinah (odvisno od števila udeleženih) pripravijo zgodbo o tem, kaj se je dogajalo/zgodilo glede na fotografije. Na
podlagi tega udeleženi_e pripravijo gledališko uprizoritev zgodbe. Vse skupine/dvojci/posamezne osebe imajo iste
fotografije, a tega ne vedo. Izvajalec_ka usposabljanja tekom aktivnosti po potrebi mentorira udeležene. Sledijo
predstavitve uprizoritev zgodb, razkritje (če bo potrebno), da so imeli_e vsi_e iste fotografije in moderirana diskusija o videnem. Izvajalec_ka usposabljanja izpostavi, da se lahko zgodi, da iste zadeve vidimo, dojemamo različno in tudi na osnovi tega moderira diskusijo, ki lahko poda izhodišča za aktivnost v povezavi z etičnim kodeksom
komuniciranja, ki bo sledila v zaključnem delu metode.
Fotografije so nanizane v nadaljevanju. Vrstni red fotografij ni pomemben in je lahko poljubno pomešan. Fotografije naj zato ne bodo oštevilčene ali kakor koli označene. Izvajalec_ka usposabljanja lahko po želji udeleženim da
na razpolago manj fotografij — torej ne vseh 8.
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P ri l o g a 2
Z a zn av ni stili
Kako praktično predstaviti informacijo, da si jo bodo udeleženci najbolje zapomnili? Desetkrat ponoviti, narisati
plakat, jim dati stvar v roke?
Poznamo zaznavne stile, ki povejo, na kakšen način najbolje prejemamo in procesiramo informacije. Te stile poznamo pod kratico VAKOG – po prvi črki vsakega stila.
•

vidni (vizualni),

•

slušni (avditivni),

•

tipni ali gibalni (kinestetični),

•

vezan na vonj (olfaktorni),

•

vezan na okus (gustatorni).

Stili so povezani z našimi čutili. Pogosto eno čutilo razvijemo bolje in z njim bolje zaznavamo. Lahko jih razvijemo
tudi več naenkrat, kar se redkeje zgodi. Več kot jih imamo dobro razvitih, lažje preklapljamo med stili, kar nam
kot trenerjem pride prav pri nagovarjanju zaznavnih stilov udeležencev. Prvi trije stili so najpogostejši v našem
kulturnem okolju.
•

Ljudje z vidnim spoznavnim stilom najučinkoviteje sprejemajo vizualne informacije, kot so simboli, grafikoni, plakati, filmi in podobno.

•

Ljudje s slušnim stilom si največ zapomnijo, če stvari slišijo, po možnosti večkrat, z različnimi besedami,
pomaga jim tudi pogovor.

•

Ljudje s tipnim in gibalnim stilom želijo stvari začutiti, se dotikati, preizkusiti, z njimi delati, se gibati.

Tudi besedno se izražamo glede na svoj zaznavni tip. To pomeni, da npr. vidni osebnostni tip uporablja »vidni«
osebni zaklad tudi takrat, ko govori npr. o sluhu, na primer: »Ali si videl, kako je počilo?, Vidiš, kako zvonec lepo
zvoni?«.
Vsak od nas ima svoj lastni zaznavni sistem, ki je kombinacija vidnega, slušnega, tipnega in gibalnega ter drugih
zaznavnih sistemov. Zgoraj navedene značilnosti posameznih tipov so nam lahko v pomoč kot osnovne smernice.
Nihče od nas ni samo vidni zaznavni tip, pač pa do neke mere tudi slušni, tipni in gibalni ter vezan na okus, vonj.
Lahko imamo en zaznavni stil za sprejemanje informacij, za predelovanje pa drugega, na primer najlažje si zapomnimo, če nekaj slišimo, če pa to želimo predelati, se moramo premikati.
S slike lahko razberemo naslednje podatke:
•

Samo z branjem si zapomnimo 10 % učne snovi.

•

Samo s poslušanjem si zapomnimo 20 % učne snovi.

•

Z gledanjem si zapomnimo že 30 % učne snovi.

•

S poslušanjem in gledanjem si zapomnimo 50 % učne snovi.

•

Ko o vsebini govorimo sami in o njej pišemo, si zapomnimo 70 % snovi.

•

Ko vsebino sami razlagamo nekomu drugemu ali ko se učimo z lastnim delom, si zapomnimo kar 90 %
učne snovi.

P ri l oga 3
D e l ov ni list: a na liz a komu n ikacijskih kampan j in rab e o ro d ij
Kanal

Vloga/namen

Tip vsebine

Frekvenca objav

Značilnosti
sledilk_cev
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P ri l o g a 4
Eval va c i jski vpra ša lnik
za u de l e ž e nce / ke študij ske ga ob iska med ijske h iše – rad io
Pred vami je krajši evalvacijski vprašalnik. Vaši odgovori so dragocena povratna informacija za nas, zato vas
naprošamo, da nam po obisku medijske hiše vrnete izpolnjene vprašalnike. Vprašalnik je anonimen.
1. Medijsko hišo - radio sem obiskal/a prvič. DA NE (obkrožite)
2. Prosimo vas, da ocenite študijski obisk medijske hiše. Obkrožite ustrezno število, pri čemer 1 pomeni, da se s
trditvijo nikakor ne strinjate, 5 pa da se s trditvijo popolnoma strinjate.

TRDITEV

STOPNJA STRINJANJA
nikakor

Študijski obisk je odlična priložnost za spoznavanje
medijske hiše.

popolnoma

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Sedaj je moje poznavanje in razumevanje dinamike
dela v medijski hiši boljše.

1

2

3

4

5

Pridobljeno znanje mi bo koristilo pri moji nadaljnji
poti.

1

2

3

4

5

Pridobil/a sem dodatna znanja iz področja, ki me
zanima.

1

2

3

4

5

Dobil/a sem odgovore na vsa vprašanja.
Zelo zadovoljen/na sem s posredovanimi podatki, ki
smo jih pridobili na študijskem obisku.
Pridobil/a sem nova znanja.

3. Kaj vas je pri obisku medijske hiše najbolj presenetilo?

4. Imate mogoče kakšen predlog, idejo, nasvet? Ste karkoli pogrešali na študijskem obisku?
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Eval va c ij ski v pra ša lnik
za u de le že nce / ke študij skeg a ob iska med ijske h iše – t elevizija
Pred vami je krajši evalvacijski vprašalnik. Vaši odgovori so dragocena povratna informacija za nas, zato vas
naprošamo, da nam po obisku medijske hiše vrnete izpolnjene vprašalnike. Vprašalnik je anonimen.
1. Medijsko hišo - televizijo sem obiskal/a prvič? DA NE (obkrožite)
2. Prosimo vas, da ocenite študijski obisk medijske hiše. Obkrožite ustrezno število, pri čemer 1 pomeni, da se s
trditvijo nikakor ne strinjate, 5 pa, da se s trditvijo popolnoma strinjate.

TRDITEV

STOPNJA STRINJANJA
nikakor

Študijski obisk je odlična priložnost za spoznavanje
medijske hiše.

popolnoma

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Sedaj je moje poznavanje in razumevanje dinamike
dela v medijski hiši boljše.

1

2

3

4

5

Pridobljeno znanje mi bo koristilo pri moji nadaljnji
poti.

1

2

3

4

5

Pridobil/a sem dodatna znanja iz področja, ki me
zanima.

1

2

3

4

5

Dobil/a sem odgovore na vsa vprašanja.
Zelo zadovoljen/na sem s posredovanimi podatki, ki
smo jih pridobili na študijskem obisku.
Pridobil/a sem nova znanja.

3. Kaj vas je pri obisku medijske hiše najbolj presenetilo?

4. Imate mogoče kakšen predlog, idejo, nasvet? Ste karkoli pogrešali na študijskem obisku?
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P ri l o g a 5
G ovor ni na stop: Kom e nta rj i
Pozorno spremljaj govorni nastop in v skladu z načeli dobrega javnega nastopanja komentiraj naslednje značilnosti nastopa:
1.

Začetek nastopa

2.

Drža, telesna govorica in uporaba rok govorca_ke

3.

Uporaba glasu

4.

Podajanje vsebine

5.

Drugo
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P ri l oga 6
Pa r t ic ipa c ij a m la dih
Participacija mladih in ustvarjanje pogojev zanjo sta pomembna izziva današnjih demokratičnih družb in ključna
pogoja za napredek družbe in njen trajnostni razvoj. Ker se dotika različnih področij, institucij in politik, participacije mladih ne moremo urejati na enem mestu. Pri tem gre namreč za principe delovanja družbe in njenih
institucij, ki jih je težko spreminjati, zato je za doseganje participacije mladih na marsikaterem področju najprej
potrebno osveščanje ciljnih javnosti.
Participacijo lahko na splošno opredelimo kot aktivno sodelovanje mladih pri sprejemanju odločitev o katerikoli
zadevi (tudi širše v političnem prostoru), ki zadevajo oblikovanje družbe v kateri živimo. Participacija mladih se
lahko odvija v različnih organizacijah oz. institucijah, projektnih ali neformalnih skupinah, pri čemer je treba posebej izpostaviti mladinske organizacije. Mladi se v odločanje lahko z različnimi oblikami organiziranosti vključujejo
neposredno ali posredno. Neposredna in posredna participacija pa lahko potekata na lokalnem, nacionalnem in
mednarodnem nivoju.
Vrste participacije:
•

Participacija mladih pri javnem odločanju. Področje vključuje udeležbo na volitvah in vse oblike vključevanja
mladih v pripravo in izvajanje javnih politik na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju, ki lahko poteka neposredno (mladi sodelujejo kot posamezniki) ali posredno – preko mladinskih organizacij idr. struktur.

•

Participacija mladih v mladinskih organizacijah. Mladi s svojim članstvom oz. sodelovanjem v mladinski
organizaciji soodločajo o programu, aktivnostih, stališčih in drugih zadevah mladinske organizacije. Tako
vključevanje je predvsem polje za učenje participacije, ki mlade uvaja v sodelovanje pri demokratičnem odločanju, zaradi česar se nato lažje in hitreje vključujejo v odločanje v drugih institucijah oz. na drugih področjih.

•

Participacija mladinskih organizacij idr. mladinskih struktur pri javnem odločanju. Mladinske organizacije
in predstavniška telesa mladih lahko sodelujejo pri javnem odločanju na različne načine. Eden od ključnih
namenov mladinskih svetov je prav ta – mladinski sveti lokalnih skupnosti zastopajo mlade v razmerju do
lokalnih odločevalcev, nacionalni mladinski svet pa v razmerju do nacionalnih odločevalcev. Na evropskem
nivoju pa ima tako vlogo Evropski mladinski forum, ki sodeluje z institucijami Evropske unije, Sveta Evrope in
Združenih narodov. V okviru javnih institucij imamo različna telesa oz. organe, sestavljene iz predstavnikov
mladih in predstavnikov oblasti, katerih namen je lahko medsebojno informiranje, posvetovanje in oblikovanje priporočil za javne politike, lahko pa tudi soodločanje o zadevah, ki se tičejo mladih.

•

Strukturirani dialog je odprt, pregleden, dolgoročen, nenehen in sistematičen dialog med mladimi in nosilci
oblasti na evropski, državni in lokalni ravni. Strukturirani dialog se lahko odvija na pobudo nosilcev oblasti,
mladih ali obojih.

•

Participacija mladih znotraj sistemov formalnega izobraževanja. V osnovnih in srednjih šolah imamo nastavke za participacijo učencev v obliki t. i. razrednih ur in določanja predstavnikov razredov, ki naj bi nato
sodelovali pri odločanju na višjem nivoju. Nekatere srednje šole imajo svoje demokratično organizirane dijaške skupnosti, ki s svojimi predstavniki sodelujejo v Dijaški organizaciji Slovenije. Ta pri nas deluje v okviru
Študentske organizacije Slovenije. Na fakultetah in univerzah z namenom soodločanja delujejo študentski
sveti, oboji delujejo kot organi fakultet oz. univerze, okvir za njihovo delovanje pa postavijo univerze.
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Oblike participacije:
V okviru javnega odločanja, znotraj izobraževalnih institucij ter tudi pri drugih vrstah sodelovanja mladih in odločevalcev lahko govorimo o različnih oblikah oz. stopnjah participacije glede na vključenost mladih, in sicer:
•

Določanje in informiranje. Odrasli mladim določijo neko vlogo v projektu, a jih obenem seznanijo z razlogi in
načinom vpetosti v projekt in njihovo vlogo. Na tej stopnji lahko prvič govorimo o participaciji mladih.

•

Posvetovanje in informiranje. Na tej stopnji si odrasli zamislijo in tudi vodijo projekt, mladi pa jim dajejo
nasvete, pri čemer se zavedajo, kako bodo njihova mnenja upoštevana v odločitvah, ki jih sprejmejo odrasli.

•

Deljene odločitve v projektih odraslih. Iniciativo za projekte ali programe podajo odrasli, odločevalski proces
pa delijo z mladimi. Mladi morajo za vsako odločitev, pri kateri sodelujejo ali jo oblikujejo sami, vedeti, zakaj
in kako bo uporabljena.

•

Mladi usmerjajo svoje projekte. Na tej stopnji mladi podajo iniciativo za projekt ali program in ga sami tudi
vodijo, odrasli pa jim služijo kot podpora, ko jo potrebujejo.

•

Deljene odločitve v projektih mladih. Na tej stopnji so projekti ali programi ideja mladih, odločevalski proces pa je razdeljen med mladimi in odraslimi. Takšni projekti dajejo mladim moč, obenem pa jim omogočajo
dostop do izkušenj in znanja starejših.

Pomen participacije:
Mladi morajo imeti besedo pri odločanju. Participacija mladih v institucijah in procesih služi vzpostavitvi okolja, v
katerem lahko mladi prevzemajo odgovornost za lastno prihodnost in prihodnost družbe, kar prispeva k njihovemu doseganju avtonomije.
S participacijo se mladi učijo demokracije oz. delovanja aktualnih političnih sistemov in pridobivajo veščine, potrebne
za delovanje demokracije, kot so dogovarjanje, pogajanje, lobiranje ipd. Z lastno participacijo v procesih odločanja v
otroštvu in zgodnji mladosti mladi pridobijo predstavo o tem, kako poteka javno (politično) odločanje in ga tako lažje
razumejo. Participacija je tudi osnova za razvoj kompetenc in vrednot pri gradnji medčloveških odnosov, sodelovanja
v skupnosti, medgeneracijskega sodelovanja, dialoga ter spoštovanja vladavine prava in človekovih pravic.
Participacija ima veliko pozitivnih učinkov. Je legitimna pot razvijanja znanja o socialnih zadevah in pridobivanja
kompetenc, ki jih mladi brez aktivne udeležbe v družbi ne morejo usvojiti drugje, ter pridobivanja zanesljivih informacij za dejanja, ki lahko izboljšajo skupnost. Participacija mladim omogoči pridobitev znanj za kompetentno
državljanstvo in jih pripravi na aktivno participacijo v družbi. mladi se razvijajo v odgovorne in avtonomne državljane, ki prevzemajo odgovornost za svoja dejanja ter se odzivajo na družbeno dogajanje.
V primerjavi z drugimi zahodnoevropskimi demokracijami je v Sloveniji (konvencionalna politična) participacija
mladih zelo šibka. Raziskavi Mladina 2010 in Slovenska mladina 2013 ugotavljata, da mlade (konvencionalna politična) participacija zanima manj kot njihove vrstnike v EU-ju in da imajo mladi pri nas izrazito negativen odnos
do predstavnikov oblasti ter javnih politik. Participacija mladih v političnih strankah znaša 2 %, kar je pod povprečjem EU-ja. Mlade bolj zanimajo nekatere oblike t. i. nekonvencionalne politične participacije, in sicer protesti
in različne oblike participacije na svetovnem spletu. Raziskava je pokazala tudi, da se je sicer 44,4 % študentov
pripravljenih vključiti v akcije za družbene spremembe, kar je okoli 4 % manj kot l. 1995, in da se je 27 % študentov
pripravljenih angažirati samo v akcijah za spremembo družbenega položaja mladih, kar je 10 % več kot l. 1995.
Na splošno je zavedanje mladih o vplivu, ki ga imajo na družbene spremembe, v zadnjih dvajsetih letih močno
naraslo, in sicer s 5 % leta 1985 na 40 % leta 2010. Zato je mladim potrebno zagotoviti več različnih kanalov, ki
jim bodo omogočili večjo in aktivno participacijo pri družbenih spremembah in procesih odločanja.
Vir:
Mladinski svet Slovenije. Programski dokument: Participacija mladih. http://mss.si/wp/wp-content/uploads/2019/01/MSS-095-16-PD-Participacija_mladih.pdf (1. 4. 2020)
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P re ka r no in dostoj no de lo
V Sloveniji naj bi bila osnovna oblika dela pogodba o zaposlitvi (za nedoločen čas), ki delavkam in delavcem nudi
največjo možno varnost, stabilnost in uresničevanje vseh delavskih in socialnih pravic. Vendar pa se na trgu dela
pojavljajo tudi druge oblike dela, ki so ponavadi povezane s kratkoročnim delom, in naj bi bile praviloma izjeme
oziroma atipične oblike dela. Tako ne smejo nadomeščati rednih zaposlitev.
Pri omenjenih drugih oblikah dela imajo delavke in delavci drugačne pravice, ki izhajajo iz posamezne oblike dela.
Atipične oblike dela delavkam in delavcem ne nudijo osnovnega varstva, delavskih in socialnih pravic in jih zato
postavljajo v negotov, nestabilen položaj. Prav to pomanjkanje varnosti, nestabilnost, neobstoj dolgoročne pogodbe oziroma dela in odsotnost osnovnih delavskih in socialnih pravic imenujemo tudi prekarnost. Ne gre za pravni
pojem, temveč za širše razumevanje položaja posameznice ali posameznika, ki se znajde v različnih situacijah,
povezanih tudi s trgom dela.
Študentsko delo
Gre za eno izmed fleksibilnih oblik dela in je namenjena mladim, ki se šolajo in se želijo zaradi finančnih razlogov
ter pridobivanja izkušenj vključiti na trg dela. Študentsko delo je začasno in občasno delo dijakov in študentov
– kljub temu, da zakonodaja nedvoumno ne določa, kaj začasno in občasno delo pomeni, pa naj bi šlo za dela, ki
jih lahko opravljamo le za določen krajši čas ali občasno (priložnostno delo). Prav začasnost in občasnost študentskega dela sta značilnosti, ki študentsko delo ločita od rednega delovnega razmerja, ki poteka po pogodbi o
zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi je namreč primerna za dela,
pri katerih lahko prepoznamo elemente delovnega razmerja. To pomeni, da gre za razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo,
osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.
Podjemna pogodba
Podjemna pogodba (ali pogodba o delu) je pogodba civilnega prava, definirana v obligacijskem zakoniku, ki se
uporablja, ko nekdo za določeno podjetje opravi določeno plačano delo. Podjemno pogodbo skleneta dve stranki:
podjemnik (oseba, ki bo naročeno delo opravila) in naročnik (tisti, ki je delo naročil in ga bo tudi plačal). Podjemna
pogodba je torej sklenjena, ko stranki hočeta, da bi podjemnik opravil določen posel, kot je na primer izdelava ali
popravilo kakšne stvari, določeno umsko ali telesno delo. Ponavadi gre za kakšno fizično delo ter za nekaj občasnega in enkratnega. Če pa naročnik kot stranka želi, da bi zanj nekdo ustvaril oziroma naredil nekakšno individualno
intelektualno stvaritev, npr. s področja književnosti, znanosti in umetnosti (denimo napisal knjigo, priročnik, narisal sliko ali opravil predavanje), potem se sklene avtorska pogodba. Podjemnik se zavezuje, da bo delo oziroma
storitev opravil, naročnik pa se zaveže, da bo to storitev plačal.
Avtorska pogodba
Avtorska pogodba je v uporabi, kadar se avtor določenega dela zaveže ustvariti določeno avtorsko stvaritev, naročnik pa se zaveže, da bo opravljeno avtorsko delo plačal. Vsebina avtorskega honorarja je avtorsko delo kot ga
definira zakon. Najpogostejša avtorska dela so dela s področja književnosti, znanosti ali umetnosti.
Samozaposlitev - samostojni podjetnik_ca
Samozaposlena oseba je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Podjetnik za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem, opravlja pa lahko vse gospodarske dejavnosti, razen tistih, za katere določa zakon, da jih ne more opravljati. Samostojni podjetnik lahko opravlja
le tiste dejavnosti, ki jih je registriral ob vpisu v Poslovni register Slovenije (PRS), nabor dejavnosti pa lahko vedno
razširi ali zoža. Ob vpisu v register je potrebno opredeliti glavno dejavnost iz katere namerava ustvariti večinski
del prihodkov. Oseba, ki je samozaposlena, glede na zakonodajo ni delavec oziroma delavka. Gre namreč za obliko
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podjetja, kar seveda pomeni, da za ljudi, ki delajo na tak način, ne veljajo pravice, ki izhajajo iz delavnega razmerja
– v luči zakona je samozaposleni v tem primeru namreč podjetje. Težave z omenjenim statusom so vidne, ko želite
od “delodajalca” – ki je v tem primeru naročnik – zahtevati karkoli, kar je povezano s pravicami zaposlenih – od
omejitev delovnega časa, pravice do dopusta, do plačila bolniške odsotnosti. Nič od tega človeku v omenjenem
primeru ne pripada oziroma se vse to izvaja na stroške samozaposlene osebe. Samozaposleni se od zaposlenega
razlikuje tudi, ko gre za socialno varnost – v primeru samostojnih podjetnikov je namreč odgovornost zanjo na
njih samih. To pomeni, da jim prispevkov za pokojninsko, zdravstveno zavarovanje in podobno ne plačuje delodajalec, tako da ste za plačilo odgovorni sami. To po domače povedano pomeni, da s.p. vsak mesec začne z minusom
– vseskozi, dokler je registriran, mora namreč mesečno plačati vsaj minimalne prispevke, ne glede na to, ali tisti
mesec sploh opravlja kakšno delo in koliko je z njim zaslužil. Glede na to, da varnosti in trajnosti delovnega (v tem
primeru poslovnega) razmerja ne zagotavlja pogodba o zaposlitvi, se tako lahko hitro zgodi, da samostojni podjetnik pristane v hudih finančnih težavah. V Sloveniji jih veliko živi na pragu revščine, kar je posledica tudi prisilnega
samozaposlovanja oziroma prisilnega odpiranja samostojnih podjetij.
Vsak samostojni podjetnik mora zase in za svoje zaposlene mesečno plačevati prispevke za socialno varnost:
•

prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

•

prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,

•

prispevek za starševsko varstvo in

•

prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do dvajsetega dne v mesecu za pretekli mesec.

Varnost zaposlitve:
Največjo varnost zagotavlja pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, vendar tudi pri njej ni zagotovljena popolna
varnost, saj opažamo pojav vedno novih razlogov za odpuščanje, s tem pa se varnost zaposlitve tudi pri tej obliki
dela zmanjšuje. Pri drugih oblikah dela je tovrstna varnost že precej zmanjšana oziroma sploh ni zagotovljena, saj
lahko delodajalec ali naročnik zlahka prekine delo ali pa je trajanje določene pogodbe že vnaprej odmerjeno: pri pogodbi za določen čas je na primer jasno, kdaj bo pogodba prekinjena, podobno pa je tudi pri drugih oblikah dela, pri
katerih je delo zaključeno v obliki končane storitve, ko ni več jasno, ali bo naročnik delo še potreboval. To delavke
in delavce postavlja v negotov položaj, saj težko predvidevajo, ali bodo delo imeli za daljše časovno obdobje ali ne.
Delavske pravice:
Delavske pravice so zagotovljene samo pri pogodbi o zaposlitvi (za določen ali nedoločen čas). Pri pogodbi o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom so določene pravice sicer odmerjene samo delno: tako je na primer regres
ustrezno manjši. Druge oblike dela ne zagotavljajo delavskih pravic (ni plačane malice, prevoza na delo, ni pravice
do regresa, ni omejitve delavnika na 8 ur in podobno).
Socialne pravice:
Socialna varnost je ponovno zagotovljena zgolj v primeru pogodbe o zaposlitvi. Pri vseh drugih oblikah dela je
socialna varnost odvisna od posameznikovega plačevanja prispevkov, kar je na primer pri samostojnih podjetnikih
prevaljeno nanje, saj si morajo omenjene prispevke plačevati sami. Velikokrat to pomeni, da si plačujejo najnižje
možne prispevke, če pa si prispevkov ne plačujejo, lahko na primer ostanejo celo brez zdravstvenega zavarovanja.
Ugotavljanje delovnega razmerja:
Način, kako ugotovimo, ali bi določeno delo moralo potekati po pogodbi o zaposlitvi, je ugotavljanje elementov
delovnega razmerja. Če jih določeno delo vsebuje, mora biti sklenjena pogodba za nedoločen čas. Ti elementi so:
•
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Delavec se prostovoljno vključi (to pomeni, da se delavec s tem strinja, da ne gre za prisilno delo);

•

v organiziran delovni proces (delodajalec ima delovno okolje, npr. opremo, mize, stole ali karkoli je potrebno za izvajanje dela, obenem pa obstaja razporeditev dela, nalog ipd.);

•

delo se opravlja za plačilo (delavec je za svoje delo plačan, ne sme pa priti do neplačanega dela ali kakšne
druge vrste dajatev namesto plačila);

•

delavec delo opravi osebno (to pomeni, da dela ne more opravljati nekdo drug, ki bi del nalog opravil
namesto delavca – npr. kot podizvajalec);

•

delo se opravlja nepretrgano (to pomeni, da poteka dlje časa, daljše časovno obdobje, ne gre za npr. enkratno ali nepredvidljivo potrebo po delu);

•

po navodilih in pod nadzorom delodajalca (delodajalec daje navodila, delavec, ki mu je podrejen in pri
svojem delu ni popolnoma samostojen, pa mora opraviti delo, kot mu naroči delodajalec).

Delodajalec in tudi delavec tako ne moreta poljubno izbirati, kakšno obliko pogodbe in dela bi hotela, temveč se
morata držati zakona. V nasprotnem primeru gre za kršitev in kot delavka ali delavec lahko zahtevaš sklenitev
rednega delovnega razmerja ali sodno varstvo.
Vir:
Sindikat Mladi plus. Sindi svetuje: Atipične/prekarne oblike dela. https://www.mladiplus.si/wp-content/uploads/2018/10/PREKARNE-oblike-dela-web.pdf (1. 4. 2020)

Vaje ništvo in pr ipravništvo
Vajeništvo
Vajenec oziroma vajenka je dijak oziroma dijakinja, ki se izobražuje po izobraževalnem programu za pridobitev
srednje poklicne izobrazbe, ki poteka v vajeniški obliki izobraževanja. Pri tem se najmanj 50 odstotkov izobraževalnega programa praktično usposablja z delom pri delodajalcu, najmanj 40 odstotkov izobraževalnega programa
pa preživi pri pouku v šoli. Koliko obveznosti vajenec opravi pri delodajalcu in koliko v šoli je odvisno od programa
po katerem se izobražuje. Pogoj za vpis v vajeniški sistem je dopolnjenih 15 let in soglasje staršev oziroma skrbnikov.
Vajeniška pogodba opredeljuje pravice in dolžnosti vajenca in delodajalca ter določa pogoje, pod katerimi jo je mogoče prekiniti. Vajeniško pogodbo po Zakonu o vajeništvu vajenec in delodajalec skleneta za verificirano vajeniško
mesto. Verificirano vajeniško mesto, je prilagojeno programu po katerem se vajenec izobražuje in ga je potrdil
tudi CPI. Dijaki vpisani v šolsko obliko pouka se lahko v času šolanja prepišejo v vajeniško obliko pouka, sicer pa
pogodba sklenjena v prvem letniku velja za vsa tri leta šolanja po vajeniškem programu. Vajeniška pogodba določa
tudi višino vajeniške nagrade, ki jo vajenec prejme za opravljeno delo na vajeniškem mestu. Vsak delodajalec pa
mora vajencu zagotoviti tudi mentorja. Mentorstvo je obvezno, 9. člen Zakona o vajeništvu pa določa pogoje pod
katerimi zaposleni v podjetju, ki ima verificirana vajeniška mesta, lahko postanejo mentorji.
Pripravništvo
Pripravništvo je ena od oblik pridobivanja ustreznih delovnih izkušenj, ki po koncu opravljanja pripravniškega dela
kandidatu omogočijo opravljanje strokovnega izpita in nato samostojno opravljanje poklica. Namenjeno je vsem,
ki prvič začnejo opravljati delo na področjih, za katere je pripravništvo predvideno in je ustrezno vrsti in ravni strokovne izobrazbe pripravnika. Pripravnik ali pripravnica je oseba s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na pripravniškem
mestu, na podlagi katere ji pripadajo vse delavske in socialne pravice, kot jih sicer ima redno zaposleni. Zakon o
delovnih razmerjih (ZDR-1) v 141. členu določa, da pripravnik za svoje delo prejme najmanj 70 odstotkov plačila
redno zaposlenega na istem ali primerljivem delovnem mestu, pri tem pa plača ne sme biti nižja od minimalne
plače v RS. Prednost pripravništva je v tem, da ima kandidat na delovnem mestu mentorja, ki ga načrtno uvaja v
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delo, pripravnik pa mu o svojem delu redno poroča. Pripravniške pogodbe delodajalec ne more prekiniti. V primeru
nastopa materinskega in starševskega dopusta se opravljanje pripravništva za čas odsotnosti zamrzne. Ob koncu
pripravništva kandidat lahko pristopi k strokovnemu izpitu in opravi strokovni izpit, ki mu zagotavlja usposobljenost za samostojno opravljanje poklica.
Vzgoja in izobraževanje (VIZ)
Strokovni izpit na področju VIZ urejata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) v 92.
in 102. členu in Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Kandidat
oziroma kandidatka s srednješolsko izobrazbo se k opravljanju strokovnega izpita najprej lahko prijavi po 560 urah
opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, kandidat z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo pa najprej po 840 urah opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, če izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi. Pri tem mora kandidat oziroma kandidatka imeti opravljenih
tudi 5 praktičnih nastopov.
Glavni problem, ki ga zaznavajo študentke in študentje na področju VIZ, je nič ali premajhno število razpisanih
pripravniških mest. To jim onemogoča kakovostno in strokovno usposabljanje za samostojno delo. Pripravništva
je vlada med leti 2016 in 2019 nadomeščala z raznimi razpisi za projektno delo za določen čas, ki so mladim do
vključno devetindvajsetega leta starosti omogočala pridobivanje delovnih izkušenj. Razpisi, ki so bili večinoma
financirani iz evropskih sredstev, pa zaradi strogih pogojev velikokrat niso bili zanimivi za delodajalce. Vse to
pomeni, da se mladi tako že leta srečujejo z oteženim prehodom iz izobraževanja na trg dela.
Socialno varstvo
Strokovni izpit na področju socialnega varstva opredeljuje Zakon o socialnem varstvu (ZSV). Peta alineja drugega
odstavka 77. člena ZSV določa, da vsebino, pogoje in način strokovnega izpita kot javno pooblastilo izvaja socialna
zbornica, ki tudi organizira in izvaja preverjanje znanja za pridobitev strokovnega izpita. Za izvajanje omenjenega je Socialna zbornica Slovenije (SZS) sprejela Pravilnik o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (v
nadaljevanju Pravilnik). Omenjena ustanova s splošnim aktom določa tudi vsebino in potek pripravništva. Pogoj
za pristop k strokovnemu izpitu iz socialnega varstva je šestmesečno ali devetmesečno pripravništvo, oziroma
pridobljene delovne izkušnje, odvisno od področja dela in področja izobrazbe. Strokovni izpit je obvezen pogoj za
samostojno opravljanje socialnovarstvene dejavnosti. ZSV v svojem 69. členu jasno določa, da je za opravljanje
socialnovarstvene dejavnosti poleg opravljenega pripravništva oziroma zadostnih delovnih izkušenj obvezen tudi
strokovni izpit.
Največji problem, ki so ga zaznali študentje, je premalo oziroma nič pripravniških mest. V primerjavi z zdravstvom
in področjem VIZ mora kandidat za strokovni izpit iz socialnega varstva plačati sam, kar za mlade predstavlja
velik strošek.
Pravosodje
Pravniški državni izpit (PDI) je eden od pogojev za opravljanje sodniške funkcije in funkcije državnega tožilca, pa
poklica odvetnika in notarja oziroma za opravljanje drugih del, za katere je z zakonom zahtevan pravniški državni
izpit. PDI je treba opraviti, če želi magister prava ali univerzitetni diplomirani pravnik opravljati sodniško funkcijo
in funkcijo državnega tožilca, poklic odvetnika in notarja oziroma za opravljanje drugih del, za katere je z zakonom
zahtevan kot pogoj. Za opravljanje PDI se oseba lahko odloči tudi več let po pridobljeni izobrazbi, k opravljanju
izpita pa lahko pristopi na več načinov. PDI torej ni pogoj za opravljanje vseh pravniških poklicev, ampak zgolj za
zgoraj naštete. Pri pravosodju torej ne gre nujno za klasična pripravništva, kot jih opredeljuje Zakon o delovnih
razmerjih (ZDR-1) v členih 120-124, na podlagi katerih delovno mesto zasede pripravnik, ki prvič začne opravljati
delo, ustrezno vrsti in ravni svoje strokovne izobrazbe, ter z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje
dela v delovnem razmerju.
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Po trenutni zakonodaji je še vedno dovoljeno opravljanje volonterskega pripravništva, ki pa kandidate za PDI, ki
pripravništvo opravljajo volontersko, postavlja v neenakopraven položaj v primerjavi s tistimi, ki pripravništvo
opravljajo prek pogodbe o zaposlitvi. Volonterski pripravniki za opravljeno delo niso plačani, prav tako pa jim v
nasprotju s kandidati, ki pripravništvo opravljajo prek pogodbe o zaposlitvi, ne pripadajo delavske in socialne
pravice. Pripravniki lahko pripravništvo opravljajo na različne načine, pri tem pa obseg nalog, ki jih opravljajo, ni
poenoten. Kandidati in kandidatke na pripravniških mestih pri različnih delodajalcih opravljajo različna pravniška
dela, na koncu pa vsi opravljajo enak pravniški državni izpit.
Viri:
Sindikat Mladi plus. Sindi svetuje: Vajeništvo. https://www.mladiplus.si/wp-content/uploads/2019/09/Sindi-svetuje_Vajeni%C5%A1tvo.pdf (1. 4. 2020)
Sindikat Mladi plus. Sindi svetuje: Pripravništvo. https://www.mladiplus.si/wp-content/uploads/2019/09/Sindi-svetuje_Pripravni%C5%A1tvo.pdf (1. 4. 2020)
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P ri l o g a 7
V pra š a nja z a vode no pisa nj e dnevn ika
Udeležene povabimo, da vodeno pišejo dnevnik tako, da odgovarjajo na vprašanja. Beremo eno vprašanje po eno
vprašanje. Na naslednje vprašanje se premaknemo, ko presodimo, da je večina udeleženih pripravljena. Udeleženim ne dajemo preveč časa, pomembno je, da padejo v tok in ne premišljujejo preveč.
Vprašanja:
1.

Izzivi: Poglej nase od zunaj, kot da si druga oseba: Kateri so trije ali štirje najbolj pomembni izzivi ali naloge,
ki trenutno obstajajo v tvojem življenju?

2.

Jaz: Izpiši tri ali štiri pomembna dejstva o sebi. Kaj so tvoji pomembni dosežki ali pa kompetence, ki si jih
razvil v svojem življenju? (Npr. vzgajanje otrok, zaključek izobrazbe, biti dobri poslušalec …)

3.

Jaz v nastajanju: Na katera tri ali štiri pomembna prizadevanja, področja zanimanja ali pa nerazvite talente,
bi se želel osredotočiti v prihodnje? (Npr. pisanje romana ali pesmi, vzpostavitev družbenega gibanja, razvijanje področja svojega dela na višjo raven ... )

4.

Nezadovoljstvo: Kaj pri tvojem delu ali osebnem življenju ti trenutno povzroča nezadovoljstvo?

5.

Energija: Kateri so tvoji najbolj pomembni viri energije? Kaj imaš rad?

6.

Notranje omejitve: Kaj te drži nazaj? Opiši dve ali tri nedavne situacije, ko si pr isebi zasledil enega izmed
sledečih glasov:

7.

Glas sodbe: ‘zapiranje odprte glave’ (prenašanje - downloading namesto raziskovanja)

8.

Glas cinizma: ‘zapiranje odprtega srca’ (izključevanje namesto povezovanja)

9.

Glas strahu: ‘zapiranje svobodne volje’ (vztrajanje v preteklosti ali sedanjosti namesto, da bi strah pustili za
sabo)

10. Razpoka: Katere nove aspekte sebe si opazil v zadnjih dneh in tednih? Katera nova vprašanja se ti postavljajo?
11. Tvoja skupnost: Kdo sestavlja tvojo skupnost in kaj so njihovi največji upi glede vaše skupne prihodnje poti?
Izberi tri ljudi z različnimi perspektivami o tvojem življenju in razišči njihove upe za tvojo prihodnost (npr.
tvoja družina; tvoji prijatelji; brezdomni otrok brez staršev in brez dostopa do hrane, zavetišča, varnosti ali
izobrazbe). Česa bi si ti želel, če bi bil v njihovih čevljih in bi na svoje življenje gledal skozi njihove oči?
12. Helikopter: Poglej nas z višine (kot da bi bil v helikopterju). Kaj počneš? Kaj poskušaš početi na tej stopnji
svoje profesionalne in zasebne poti?
13. Predstavljaj si, da lahko čas na hitro previješ naprej do zadnjih trenutkov svojega življenja, do trenutka, ko je
napočil tvoj čas za odhod na drugo stran. Zdaj pa poglej nazaj na svoje življenje kot na pot v celoti. Kaj bi si
v tem trenutku želel videti? Katere odtise želiš pustiti za sabo na tem planetu? Po čem si želiš, da bi se te
ljudje spominjali?
14. Iz te pozicije (v prihodnosti) poglej nazaj na svojo trenutno situacijo kot da gledaš drugo osebo. Zdaj pa poskušaj tej drugi osebi pomagati s pozicije svojega prihodnjega jaza. Katere nasvete bi si dal? Začuti in občuti
kaj je ta nasvet in ga zapiši.
15. Zdaj se vrni v sedanjost in izkristaliziraj, kaj si želiš ustvariti: tvoja vizija in nameni za naslednji 3 do 5 let.
Katere vizije in namene imaš zase in za svoje delo? Kaj so nekateri bistveni elementi prihodnosti, ki si je želiš
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ustvariti tako v svojem zasebnem kot profesionalnem in družbenem življenju? Čim bolj konkretno opiši podobe in elemente, ki se ti porajajo.
16. Puščanje za sabo: Kaj bi moral pustiti za sabo, da lahko realiziraš svojo vizijo? Kaj so stare stvari, ki morajo
umreti? Kaj je stara koža (obnašanja, procesiranje misli itd.), ki jo moraš odvreči?
17. Semena: Kaj v tvojem trenutnem življenju ali kontekstu ti nudi semena za prihodnost, ki jo želiš ustvariti?
Kje vidiš svoj bodoči jaz?
18. Prototipiranje: Če bi v naslednjih treh mesecih prototipiral mikrokozmos prihodnosti, kjer bi lahko odkril
‘novo’ preko ustvarjanja nečesa, kako bi izgledal ta prototip?
19. Ljudje: Kdo ti lahko pomaga pri doseganju tvoje najvišje možne prihodnosti? Kdo bi lahko bili tvoji osrednji
pomočniki in partnerji?
20. Akcija: Če bi začel delati na tem, da svoje namene udejanjiš, kateri bi bili prvi koraki proti temu cilji, ki bi jih
naredil v naslednji treh do štirih dneh?
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Katalizatorji družbenih sprememb smo mladi, ki se aktivno
zavzemamo za spreminjanje družbe na boljše. Delujemo po
pristopu ‘mladi z mladimi za mlade’, se skupaj usposabljamo
za delo v organizacijah civilne družbe in ozaveščamo o
pomenu nevladnega in mladinskega sektorja pri doseganju
družbenih sprememb.
www.druzbenespremembe.org

Priročnik smo pripravili:
Sindikat Mladi plus: www.mladiplus.si
Mladinski center Postojna: www.mcp.si
Kulturno izobraževalno društvo PINA: www.pina.si
Mladinski center Ormož: www.mco.si
Mladinski center Dravinjske doline: www.mcdd.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega socialnega sklada.

Oblikovanje: kaloop.si

