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Cilj tega dokumenta je predstaviti smernice za učinkovit proces
medvrstniškega učenja v šolah in vključuje primere vzete iz
mednarodnega pilotnega projekta, ki se je izvajal pod okriljem
SLEVET-a v vseh partnerskih državah (v Litvi, Bolgariji, Latviji,
Sloveniji in v Združenem kraljestvu).

Program za razvoj vodstvenih kompetenc med dijaki šol
poklicnega izobraževanja (Student-driven Leadership Skills
Development Programme in VET Schools - SLEVET) – je
Erazmusov KA2 projekt, ki ga sofinancira Evropska unija. To učno
gradivo je odraz mnenja avtorjev projekta. Evropska komisija,
kljub podpori projektu, ni vplivala na njegovo vsebino in ne
prevzema odgovornosti za informacije, ki so v njem podane.
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Projekt je bil izveden znotraj partnerstva 6 organizacij iz 5 držav, med
njimi so tudi 4 šole poklicnega izobraževanja: Center s poklicnim in
medpodjetniškim izobraževanjem (PPRC) iz Litve, Mednarodna
srednja šola za finance in poslovanje (NSSFB) iz Bolgarije, Tehnološka
in turistična strokovna šola Kuldiga (KTTTS) iz Latvije in Šolski center
Velenje (ŠCV) iz Slovenije; Privatno socialno podjetje: Mostovi do
prihodnosti (BtF) – Združeno kraljestvo ter Državna poslovna šola
(NMS) iz Bolgarije. 

Cilj projekta SLEVET je izpeljati program vodenja, s katerim bi pri dijakih
šol s poklicnim izobraževanjem razvili kompetence iz področja vodenja
in podjetništva, njihov odnos do družbe in miselnost. 

UVOD

Pomoč pri vključevanju dijakov na trg dela ter izobraževanje
učiteljev, ki jim na poklicni poti pomagajo; 
Oskrbo kompetentne in konkurenčne delovne sile za delodajalce,
za trg dela in gospodarstvo na regionalni, državni in mednarodni
ravni. 

Predstaviti celotno filozofijo učnega procesa in prednosti njegove
uporabe v poklicnih šolah;
Opisati vse postopke in temelje tega procesa;
Priskrbeti praktična navodila za izvedbo tega pristopa. 

Projekt SLEVET zagotavlja nadaljnjo usposabljanje ključnih
kompetenc v poklicnih šolah in doseganje pomembnih ter visoko
kvalitetnih uporabnih znanj in spretnosti, ki ustrezajo tako
posameznikovim kot družbenim potrebam, ker jim prinašajo in
omogočajo sledeče: 

To učno gradivo temelji na natančni analizi zahtev mladine glede
njihovega nadaljnjega razvoja, ki bo zadostil potrebam trga dela in na
pričakovanjih poklicnih šol ter njihovih učiteljev, da bi izobrazili bolj
motivirane dijake, ki se bodo lažje spopadli s svojo nadaljnjo potjo
izobraževanja.
Cilj učnega gradiva je: 
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1. Pomen SLEVET-ovega programa za razvoj vodstvenih 

kompetenc_______________________________________________________ 

1.1. Zakaj izbrati SLEVET-ov program za razvoj vodstvenih

kompetenc? __________________________________________________ 

1.2. Obseg: ključni akterji – njihove vloge in dejavnosti __________ 

1.3. Prednosti __________________________________________________ 

1.4. SLEVET-ov program za razvoj vodstvenih kompetenc in 

KIPS __________________________________________________________ 

1.5. Pričevanja sodelujočih v podobnem programu v Združenem

kraljestvu _____________________________________________________ 

2. Metodologija programa SLEVET ________________________________ 

2.1. Vsebina SLEVET-ovega programa za razvoj vodstvenih

kompetenc____________________________________________________

2.2. Način izvedbe______________________________________________ 

2.2.1. Tutorstvo______________________________________________ 

2.2.2. Biti tutor______________________________________________

2.2.3. Učenje mehkih veščin_________________________________ 

2.2.4. Medvrstniško učenje (P2P)____________________________ 

3. Metodološki vodič za izvedbo SLEVET-ovega programa za razvoj

vodstvenih kompetenc v šolah____________________________________ 

3.1. Načrtovanje dejavnosti_____________________________________ 

3.2. Izvedba raziskave za potrebe usposabljanja ________________

3.3. Izbor tutorjev in koordinatorjev _____________________________ 

3.4. Usposabljanje tutorjev in koordinatorjev____________________ 

VSEBINA
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3.4.1. Spletna usposabljanja_________________________________ 

3.4.2. Kombinirana mobilnost ______________________________

3.5. Programi za izvedbo SLEVET-ovega programa za razvoj

vodstvenih kompetenc________________________________________ 

Učna ura 1 – Uvodna ura v SLEVET -ov program razvoja

vodstvenih kompetenc_____________________________________ 

Zadnja učna ura - Zaključek SLEVETovega programa razvoja

vodstvenih kompetenc ____________________________________ 

3.6. Kazalniki kakovosti ________________________________________ 

3.7. Spremni dokumenti_______________________________________ 

4. Dodatni viri ____________________________________________________ 

4.1. Vaje za dvig motivacije ____________________________________ 

4.2. Vaje za razvoj socialnih veščin (KIPS)_______________________ 

5. Namesto zaključka - izvedba SLEVET-ovega programv v času

epidemije________________________________________________________ 

6. Seznam prilog _________________________________________________ 
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SLEVET-ov program za razvoj vodstvenih kompetenc je inovativen in
namenjen mladostnikom, ki jih postavlja v vlogo vzornikov in tutorjev
pri medvrstniškem učenju ter jim pomaga pri razvoju njihovih
vodstvenih in prenosljivih veščin. 

Ta program omogoča dijakom, da izboljšajo svoje socialno in
akademsko znanje ter spretnosti in si s tem povečajo možnosti za
zaposljivost in nadaljnje izobraževanje, vključno s prehodom na
univerzo. 

SLEVET-OV PROGRAM 

1..POMEN SLEVET-OVEGA PROGRAMA ZA
RAZVOJ VODSTVENIH KOMPETENC 

Osnovna ideja programa je kompleksen razvoj kakovosti, izkušenj,
pristopa in spretnosti KIPS (QEAS). Program dijake spodbuja k razvoju
veščin, ki temeljijo na izkušnjah, zaradi katerih lahko postanejo tutorji
ostalim dijakom znotraj šolske skupnosti in s tem pridobijo priložnosti
za uporabo in razvoj svojih kompetenc.
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SLEVET-ov program razvoja
vodstvenih kompetenc temelji na
principih kaskadnega procesa
poučevanja in usposabljanja v
šolah. Začne se z usposabljanjem
prve kohorte starejših dijakov (v
Sloveniji 3. in 4. letnik
izobraževanja), ki jih usposabljajo
in vodijo zunanji svetovalci
programa. Cilj tega trimesečnega
usposabljanja je opremiti dijake s
številnimi spretnostmi, ki jim bodo
v pomoč v dejanskem okolju in v
podobnih situacijah.

Ko dijaki zaključijo
usposabljanje,
postanejo tutorji
druge kohorte
dijakov (v Sloveniji
dijaki nižjih letnikov).
Ko le-ti zaključijo z
izobraževanjem prav
tako postanejo tutorji
mlajšim dijakom.

Usposobljeni učitelji različnih predmetov nadzirajo ter vodijo priprave
in predstavitve dijakov – tutorjev. Dijaki tutorji, ki delajo skupaj z
osebjem, so bolje pripravljeni za razvoj lastnih učnih poti in dejavnosti
ki ustrezajo tako njihovemu načinu učenja kot dijakom, ki jih
usposabljajo. Tako lahko vodijo svoje sovrstnike z večjo
verodostojnostjo in znajo uporabljati ustrezne aktivnosti, teme in
tehnike, zaradi česar postanejo pravi vzorniki znotraj šole in pomagajo
pri oblikovanju njene pozitivne vloge v lokalni skupnosti.

Dijak tutor bo razvijal, podajal in ocenjeval dejavnosti ter usposabljal
ostale dijake skozi celo leto. Tako bo izboljšal svoje izobraževanje in si
oblikoval veščine znotraj šole in širše skupnosti, zaradi česar bo razvil
svojo ustvarjalnost do te mere, da bo sposoben uporabiti vodstvene in
prenosljive veščine “v dejanskem” in podpornem okolju, kar ga bo
obogatilo z neprecenljivimi izkušnjami za življenje. Na ta način se
SLEVET-ov program širi znotraj šole. Srce tega procesa so vzorniki, ki
postanejo osnova za medsebojno sodelovanje znotraj skupnosti. 
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SLEVET-ov program za razvoj vodstvenih kompetenc povezuje dijake,
učitelje in svetovalce, ki bistveno prispevajo k povečanju znanja,
dvigujejo navdih in širijo obzorja ter oblikujejo osnovo, na podlagi
katere starejši dijaki pomagajo svojim vrstnikom in celotni lokalni
skupnosti. 

SLEVET-OV PROGRAM 

Če povzamemo, SLEVET-ov program za razvoj vodstvenih spretnosti
temelji na principu “učenja na izkušnjah”, kar podpirata tako poslovni
svet kot učitelji poklicnih šol. Odziv poslovnih strokovnjakov je zelo
pomemben. Program izpostavlja situacije iz resničnega življenja, v
okviru katerih se izvaja samo usposabljanje in izobraževanje. Ključnega
pomena za razvoj vodstvenih kompetenc je program, ki temelji na
vodenju podjetij na način, da se razvijajo KIPS (kvaliteta, izkušnje,
pristopi in spretnosti) na osebnostni ravni in omogočajo, da je celotno
usposabljanje znotraj predvidenega konteksta. SLEVET-ova ideja je, da
izobražujejo posameznike za vodje, ki znajo delati tako znotraj podjetij
ter tudi kot samostojni podjetniki.
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Ekonomska kriza, ki se je začela v drugi polovici preteklega desetletja,
je ustvarila precej neprijetno situacijo za današnjo mladino. Ker je
nezaposljivost med mladimi eden izmed glavnih izzivov, s katerim se
soočajo članice EU, je izjemnega pomena, da imajo mladi dostop do
usposabljanj, ki jim omogočajo dostop na trg dela, ustvarjajo povezavo
s podjetji in jim odpirajo možnosti za ustrezno zaposlitev. Znanje,
spretnosti in primerna usposobljenost evropske delovne sile so glavni
dejavniki za inovativnost, produktivnost in konkurenčnost. Vedno večja
internacionalizacija, hitre spremembe in nenehne novosti iz področja
tehnologije nas silijo, da vzdržujemo določene spretnosti povezane z
delom ter poleg tega razvijamo kompetence, zaradi katerih se lažje
prilagajamo trenutnim spremembam.

Že od začetka 21. stoletja opazujemo proces poglobljenega globalnega
in zelo zaskrbljujočega zatona motiviranosti za učenje, delo in razvoj pri
mlajših generacijah. 
Vse to ogroža ekonomski razvoj in povečuje tveganja za izolacijo in
izključitev iz družbe. To se dogaja predvsem zaradi dveh precej
negativnih dejavnikov. 

1.1. ZAKAJ IZBRATI SLEVET-OV PROGRAM ZA
RAZVOJ VODSTVENIH KOMPETENC?
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Kljub krčenju trga dela in povečane nezaposlenosti, pa delodajalci
iščejo izobražene in kvalificirane iskalce službe, ki obvladajo ključne
kompetence. Vse to pa je povezano z zmanjšanim zanimanjem za šolo
in nezmožnostjo izobraževalnega sistema, da bi usposobil
konkurenčno delovno silo, ki bi jim omogočala dolgotrajno in
zadovoljivo kariero. 

SLEVET-OV PROGRAM 

Eden od ključnih razlogov za SLEVET-ov program za razvoj vodstvenih
kompetenc je nizka raven ali celo odsotnost strokovne pomoči in
nasvetov iz poslovnega sveta. Veliko poklicnih šol ne zaposluje
strokovnjakov, ki bi imeli izkušnje v svetu posla in tako ne zmorejo
zagotoviti razvoja kompetenc, ki jih imajo pravi poslovneži: vzdržljivost,
povezovanje, vodenje projektov, prilagodljivost, motiviranost itd. 

Kompetence (ali ključne kompetence) je termin, ki se od leta 1974
uporablja na trgu dela. V zadnjih letih je postal osnovni koncept na
področju osebnega razvoja in izobraževanja. 

Danes velja, da je razvoj socialnih kompetenc del ključnih
kompetenc, ki so pomembne tako za trg dela kot za osebni in
profesionalni razvoj in posamezniku omogočajo, da se prilagaja
vedno novih izzivom. 

Socialne spretnosti so ključnega pomena pri spodbujanju ljudi za
doseganje njihovih ciljev in poklicnega zadovoljstva na delovnem
mestu, kar samo po sebi vpliva na kvaliteto njihovega dela.

Delodajalci dajejo pri zaposlovanju novega osebja veliko prednost
poklicnemu izobraževanju in poklicnim kvalifikacijam. 
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Pomanjkanje strokovnega
znanja lahko na delovnem mestu
in v delovnem okolju lažje
kompenziramo za kratek čas in
za manj stroškov, medtem ko so
socialne veščine in motivacija del
vseživljenjskega procesa. Zato je
še posebej pomembno, da sta
izobraževanje in usposabljanje
osredotočena na prilagodljivost
in čustveno inteligenco.

Kljub temu pa veljavni
izobraževalni model tega ne
upošteva. Izkazalo se je, da
zaostajamo v razvoju ključnih
kompetenc, ne glede na vsa
izobraževanja in usposabljanja
oziroma ne glede na dejstvo, ali
so ljudje na trgu dela ali
nezaposleni.

To področje je torej tisto, na
katerega želi vplivati SLEVET-ov
program za razvoj vodstvenih
kompetenc. Ta program pri
mladih ljudem vzpodbuja
učenje in razvijanje spretnosti
na način, da lahko svoje znanje
in kompetence uporabijo v
življenjskih situacijah, ki se
pojavijo pri načrtovanju in
vodenju usposabljanja mlajših
vrstnikov. Tako bodo starejši
dijaki predali znanje mlajšim
vrstnikom in tako ustvarili
skupino mladih ljudi, ki bodo
bodoči vodje podjetij.
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Glede na neločljivo povezanost najstnikov in njihovo potrebo po večji
samozavesti, se bodo dijaki znotraj tega projekta lahko soočili s
prevzemanjem novih vlog, ki razvijajo za to potrebne veščine in s tem
zadovoljijo svoje potrebe. 

SLEVET vključuje dve skupini dijakov, ki jih imenujemo prva in druga
kohorta. 

V prvi kohorti so dijaki (tutorji) iz višjih letnikov (v Sloveniji 3. in 4.
letnik). 

SLEVET-OV PROGRAM 

CILJNA SKUPINA projekta so UČITELJI in DIJAKI na šolah s poklicnim
izobraževanjem. S pomočjo različnih dejavnosti skozi izvedbo tega
projekta, bodo člani ciljne skupine prevzeli nove vloge. Učitelji bodo
postali koordinatorji, medtem ko bodo dijaki prevzeli vlogo tutorjev. 

Zaradi tega programa se učitelji poklicnih šol zavedajo, da morajo
pridobiti spretnosti za izvedbo obšolskih dejavnosti, ki spodbujajo
sodelovanje med dijaki različnih starostnih obdobij. 

Od sodobnih učiteljev se pričakuje, da znajo dobro posredovati snov in
obvladajo tudi številne nove spretnosti in vloge: vlogo svetovalca, vlogo
mentorja mehkih veščin ter vlogo mentorja. To je težko doseči, tudi če
to razvijamo namenoma. 
Njihovo delo bi bilo bolj učinkovito, če bi bili učitelji pripravljeni postati
koordinatorji učnega procesa in bi spodbujali dijake k medvrstniškemu
učenju – to je k pristopu “dijak uči dijaka”.

1.2. OBSEG: KLJUČNI AKTERJI – NJIHOVE VLOGE
IN DEJAVNOSTI

UČITELJI - KOORDINATORJI

DIJAKI
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PREDMETNI
UČITELJ

METODOLOG
MENTOR

Dijak 
trener

Dijak 
trener

 

Dijak 
trener

 

Dijak 
trener

 

Dijak 
trener

 

Dijak 
vodja

Dijak 
vodja

 

Dijak 
vodja

 

Dijak 1. letnika 

PREDMETNI
UČITELJ

PREDMETNI
UČITELJ

Projekt bo zadostil njihovim potrebam po usposabljanju in vodenju ter
pridobitvi podjetniških veščin, s čimer se bo izboljšalo njihovo
udejstvovanje pri poklicnem izobraževanju, kariernem svetovanju in
nadaljnjem poklicnem razvoju. 

V drugi kohorti so dijaki (pripravniki) iz nižjih letnikov (v Sloveniji 1. ali 2.
letnik, odvisno od izobraževalnega sistema posamezne države), ki
potrebujejo dodatno pomoč pri predmetih, kjer bodo pridobili socialne
veščine, z glavnim poudarkom na vodenju in podjetništvu. 

Prva kohorta bo učila pripravnike iz druge kohorte, kot je prikazano v
grafu na naslednji strani. 

Zagotovi metodološki pristop, ki je v skladu s pravili tega projekta;
Koordinira šolske dejavnosti;
Komunicira z zunanjim svetovalcem.

Izvajalec je učitelj, katerega naloga je, da: 

Opomba: Pri izbiri tutorjev in koordinatorjev moramo upoštevati
rezultate raziskave o potrebah pripravnikov ob usposabljanju za
posamezne predmete. Z drugimi besedami, učitelji, ki so izbrani za
koordinatorje, morajo biti tudi učitelji izbranih predmetov in določeni
tutorji (dijaki) morajo imeti pri teh predmetih odlične ocene. 

IZVAJALCI (NADZORNIKI)

- 13 -
PROJEKT ŠT. 2018-1-LT01-KA202-046951 

PROGRAM RAZVOJA VODSTVENIH SPRETNOSTI DIJAKOV V POKLICNIH IN STROKOVNIH ŠOLAH
 

Dijak 
trener



SLEVET-OV PROGRAM 

V projektu SLEVET so izbrani predmeti: materni jezik, matematika in
angleščina.

Vloga NMS-ja je, da prilagodi vodstveni program glede na specifiko
določene šole in zagotovi stalnost usposabljanja. V ta namen je
odgovoren za nadzor usposabljanja dijakov, izbor neposrednih
udeležencev, izvedbo uvodnega izobraževanja in pripravo
metodologije ter pripomočkov za izvedbo tega pristopa. 

Obe organizaciji imata ključno vlogo v pilotni fazi projekta, ob analizi
povratnih informacij in ob zaključku projekta. Poleg tega sta
pomemben člen pri širjenju tega pristopa tudi po koncu projekta. 

Pri izvedbi programa SLEVET igra pomembno vlogo tako imenovani
zunanji svetovalec, ki je del SLEVET-ove ekspertne skupine, sestavljene
iz predstavnikov podjetja BtF (Bridging to the Future iz VB) in šole
NMS (National Management School iz Bolgarije), ki prenaša znanje o
razvoju vodstvenih sposobnosti preko medvrstniškega učenja in je
odgovoren za usposabljanje učiteljev in starejših dijakov v samem
procesu priprave na pilotno testiranje izobraževalnega pristopa. 
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Razvija samostojnost na šolah;
Vpliva na lažje širjenje projekta;
Je finančno sprejemljiv, ker temelji na notranjih virih šol
(materialnih, tehničnih in človeških).

Prednosti programa SLEVET so, da:

Dobro pripravljene dijake z višjimi ocenami, ki so na pragu trga

dela, kjer bodo postali vodje, podjetniki, mentorji; 

Izboljšanje učnih rezultatov pripravnikov, ki razvijajo socialne

veščine in imajo potencial, da postanejo vodje, podjetniki, mentorji; 

Dobro pripravljene učitelje, ki bodo koordinatorji obšolskih

dejavnosti in bodo ustrezali vsem zgoraj naštetim postopkom; 

Urejene priročnike, programe in pripomočke za izvedbo zgoraj

naštetega in za zagotavljanje nadaljevanja tega pristopa tudi po

koncu projekta. 

Promoviranje socialnega podjetništva kot načina modernizacije

poklicnega izobraževanja. 

Rezultati ankete v vseh kategorijah udeležencev na različnih stopnjah
projekta kategorično potrjujejo prednosti na individualni in šolski ravni,
kot je razvidno spodaj. Gre za:

SLEVET-ov program za razvoj vodstvenih kompetenc temelji na glavni
ideji medvrstniškega učenja, gre za metodo, ki je dokazano bolj
učinkovita od klasičnega poučevanja, ki ga uporabljajo šole po celem
svetu. Metoda medvrstniškega učenja omogoča praktično usmerjene
ure, znotraj katerih lahko dijaki izboljšajo socialne veščine ter tako
postanejo lažje zaposljivi in pripravljeni na sodobni trg dela.

1.3. PREDNOSTI
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SLEVET-OV PROGRAM 

Začetni  
dogovor

 

Nastajanje
programa in
pridobivanje

izkušenj
 

Usposabljanje 
prve 

kohorte
 

Dijaki
 

Učitelji
 

Izvajalci
 

Prva kohorta
usposablja 

drugo kohorto
 

Prva 
kohorta 

 

Izvedba 
učnih ur

 

Oblikovanje 
kohort

 

Druga kohorta
usposablja 

tretjo
 

Da bi zagotovili stalnost programa, temelji projekt na kaskadnem
načinu, na filozofiji, kjer prvo kohorto dijakov usposabljajo zunanji
strokovnjaki do te mere, da so ti usposobljeni nadaljevati z
izobraževanjem druge kohorte. Ko prva kohorta konča z
izobraževanjem, lahko druga kohorta postane prva in usposablja
naslednjo kohorto dijakov. 

Zgraditi je potrebno trajnosten program, ki bo prinašal prednosti
tako za šolo kot za celotno skupnost. 
Razviti vodstvene kompetence pri dijakih, zaradi katerih lahko
učinkoviteje sodelujejo tako v lokalni skupnosti kot znotraj
regionalnega gospodarstva. 
Dijakom je potrebno dovoliti, da so znotraj program inovativni in so
sposobni odražati svoj karakter in vizijo.
Izboljšati moramo njihove zaposlitvene možnosti, vodenje
programov in upravljanje dogodkov in proračuna in jim medtem
dovoliti, da doživijo izzive, padce in se naučijo vzdržljivosti. 

Program za razvoj vodstvenih kompetenc zajema vrsto znanj: 
1.

2.

3.

4.

Glavna ideja SLEVET-ovega projekta je zagotavljanje programa za
usposabljanje, ki učinkovito razvija vodstvene in podjetniške spretnosti,
pristope in mišljenje pri dijakih poklicnega izobraževanja. 
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V programu sodeluje približno 120 dijakov, ki so stari med 13-18 let, je
samozadosten, s kohortami, ki jih usposabljajo za vodenje programov
že od samega začetka. Starejši dijaki, ki program vodijo, usposabljajo
mlajše eno uro na teden in pri tem sledijo posebnemu urniku, ki so ga
sestavili dijaki, da bi vzpostavili medvrstniško učenje. 

Partner Bridging to the
Future je razvil podobne
programe v Združenem
kraljestvu, znotraj katerih
je mladim omogočeno,
da prevzamejo aktivno
vlogo vodij v šolskih
skupnostih.  Vodilni
program, ki so ga razvili,
je trajnostne narave in v
Birminghamu poteka že
zadnjih 7 let.

- 17 -
PROJEKT ŠT. 2018-1-LT01-KA202-046951 

PRAKSA &
RAZVOJ
VODSTVENE
ZAVESTI

TRENING
VODENJA OD
PRAKTIČNEGA
TRENERJA

VPOGLED V
VODENJE
SKOZI IGRO
VLOG

PRAKTIČNO
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PROGRAM RAZVOJA VODSTVENIH SPRETNOSTI DIJAKOV V POKLICNIH IN STROKOVNIH ŠOLAH
 



Komunikacija (94%)
Samozavest (87%)
Vodenje (82%)
Odločanje (79%)

84% jih je povedalo, da so prevzeli odgovornost za nudenje
pomoči v projektu zaradi programa.
97% jih je zatrdilo, da so pridobili določene kompetence med
izvajanjem projekta. 
86% jih meni, da so pokazali ali izboljšali kompetence med
izvajanjem projekta (in tudi zaradi same izvedbe).
68% jih čuti, da sta se šola in posameznik bolj povezala s
skupnostjo, saj so projekte izvajali skupaj z ljudmi iz njihovega
lokalnega območja.

125 dijakov, ki je sodelovalo v programu razvoja vodstvenih
kompetenc v Birminghamu, je povedalo, da so zaradi tega
programa izboljšali sledeče kompetence: 

Isti dijake so podali sledeča mnenja o projektu:

SLEVET-OV PROGRAM 
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Očitno je, da sta metodologija in ideja o programu razvoja vodstvenih
kompetenc, ki temelji na dijakih, zelo učinkoviti pri izboljšanju mehkih
veščin ter ostalih spretnosti, ki so se izoblikovale pri udeležencih
programa. Ta pristop definitivno poveča dijakove vodstvene spretnosti,
poleg tega ima medvrstniško učenje pozitivne učinke na socialno
kohezijo dijakov, saj jim pomaga pri razvijanju novih odnosov z vrstniki,
ki sicer ne bi spregovorili drug z drugim, če ne bi bili del tega
programa. 

Poleg že omenjenega izboljšanja kompetenc, program omogoča
mladim ljudem, da pridobijo večjo samozavest in imajo več spretnosti
pri zaposljivosti in v podjetništvu, zato lažje nastopijo na trgu dela, so
bolj učinkoviti in bolje pripravljeni na delo in izobraževanje. Program
spodbuja praktično in dejansko evolucijo v razvoju kvalitet, izkušenj,
pristopov in spretnosti KIPS (QEAS), ki so pomembne za nadaljevanje
finančnega in produktivnega življenja.
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PROGRAM RAZVOJA VODSTVENIH SPRETNOSTI DIJAKOV V POKLICNIH IN STROKOVNIH ŠOLAH
 

Še ena prednost metodologije tega programa je, da omogoča
prilagajanje in individualno obravnavo, kar je odvisno od potreb
organizacije in udeležencev.



SLEVET-OV PROGRAM 

Sledijo primeri, kjer je organizacija Bridging to the Future delala s
strokovno ekipo pri razvoju programa, z namenom, da bi ta ustrezal
skupini udeležencev z različnimi potrebami in zahtevami. Vse to lahko
vpliva na trajanje programa, na dolžino posameznih učnih ur, njihovo
vsebino in ceno izvedbe programa. 

Model programa za razvoj vodstvenih kompetenc, kot ga je zastavila
organizacija Bridging to the Future, je bil že večkrat spremenjen in
uporabljen v različnih organizacijah, ki so delale z izjemno raznolikimi
skupinami ljudi. Za organizacijo Merseyside Expanding Horizons
(MEH), so Bridging to the Future morali prilagodili program dvem
invalidnim skupinam; v prvi so bili uporabniki invalidskih vozičkov, v
drugi pa gluhi in naglušni. Obe skupini sta se hitro prilagodili
programu, zaradi njihovih posebnih potreb so morali opraviti nekaj
prilagoditev (recimo zahteva po znakovnem jeziku za drugo skupino).

V zadnjem omenjenem primeru je bila izvedba del projekta, ki ga je
financirala Evropska unija in v katerem je bila uporabljena
metodologija razvoja vodstvenih kompetenc. 
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SLEVET-ov program temelji na KIPS (kakovost, izkušnja, pristop in
spretnosti (v angleščini QEAS) in uporablja to kratico kot osnovo za
izboljšanje spretnosti pri udeležencih. Pri razširjeni uporabi praktičnih
aktivnosti in usposabljanj, se KIPS izboljšajo tako pri dijakih kot pri
njihovih tutorjih. Učne ure so razdeljene na dva dela, pri čemer je prvi
del osredotočen na izbrani predmet, drugi del pa na prenosljive
spretnosti, ki jih poznamo kot KIPS. Edini način, da izboljšamo te
osnovne spretnosti je preko praktičnih dejavnosti in usposabljanj, za
razliko od običajnega poučevanja v razredu, ki temelji na teoriji. 

Dijakom je omogočeno, da izboljšujejo spretnosti in jih uporabljajo v
življenjskih situacijah. V programu SLEVET, lahko dijaki samostojno
vodijo program, postajajo bolj inovativni ter vodijo in organizirajo svoje
učne ure. Dolg seznam KIPS, ki se izboljšajo skozi unikatne praktične
ure, ki so nastale v projektu SLEVET je sledeč:

1.4. SLEVET-OV PROGRAM ZA RAZVOJ
VODSTVENIH KOMPETENC IN KIPS

samozavest

pogajalske spretnosti

odpornost

prilagodljivost

upravljanje s časom

odgovornost

zanesljivost

cilji in naloge

predstavitvene sposobnosti 

vzpostavljanje stikov

motiviranje drugih

motiviranje samega sebe
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Večina udeležencev je
izjavila, da so se zaradi
programa izredno izboljšale
njihove organizacijske
spretnosti in sposobnosti
upravljanja s časom.
Program omogoča dijakom,
da organizirajo svoje
aktivnosti in hkrati zmorejo
več aktivnosti hkrati;
poučevati tutorje in hkrati
učinkovito organizirati čas
ter ločevati svoja službena in
osebna življenja. 

Ideja, da mora
udeleženec napredovati
in se razvijati samostojno,
dlje kot je del tega
programa, da postane
bolj kompetenten v vseh
aspektih vodenja in
upravljanja, pomeni, da
se zahtevata tako
dolgoročno načrtovanje
kot priprava nalog. 

To spodbuja udeležence, da ugotovijo, kako doseči svoje cilje in kako
jih izpeljati kot kratkoročne cilje. Ideja o programu, ki temelji na
dijakih, je unikatna, saj jim omogoča, da prevzamejo nadzor nad
svojim časom in se tako naučijo, kakšne so posledice načrtovanja in
njihove izvedbe. 

1.5. PRIČEVANJA SODELUJOČIH V PODOBNEM
PROGRAMU V ZDRUŽENEM KRALJESTVU
Ena izmed najbolj zanesljivih metod merjenja učinkov tega programa
v Združenem kraljestvu je samorefleksija udeležencev ter anketiranje
bivših udeležencev programa, ki so se zaposlili na trgu dela. Ko smo jih
povprašali po glavnih prednostih programa, so bili odgovori zelo
različni, a kljub temu zelo spodbudni.
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Dijaki postanejo odgovorni za pripravo in izvedbo svojih učnih ur, kar
pomeni, da se morajo držati postavljenih rokov, ki so jih načrtovali za
naslednjo učno uro. Zaradi narave samega programa učitelj ne bo
posredoval pri načrtovanju ure, dijak se mora soočiti s čisto
življenjskimi posledicami, ki jih prinese neorganizirana ura. Ta
samostojnost naj bi vplivala na izpolnjevanje obveznosti, brez da bi bile
pripravljene v zadnjem trenutku, s čimer se večinoma soočajo dijaki, ko
opravljajo domače naloge. 

SLEVET-ov program za razvoj vodstvenih kompetenc daje dijakom več
priložnosti, da izboljšajo svojo samozavest in sposobnost javnega
govorništva, kar je še posebej uporabno na delovnem mestu in je
hkrati tisto, česar se večina dijakov najbolj boji. SLEVET-ov program naj
bi omogočal udeležencem priložnost, da izboljšajo ključne
kompetence, ki jih znajo uporabiti v vsakdanjem življenju. 

Delo v skupinah je še ena od vitalnih KIPS spretnosti SLEVET-ovega
programa. Od udeležencev se zahteva, da organizirajo svoje ure in ure
za skupino, kar zna biti zelo težko, saj morajo od sovrstnikov zahtevati,
da se bodo držali dogovorjenih rokov in sledili navodilom kljub
njihovim prijateljskim vezem.
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SLEVET-OV PROGRAM 

Ta izziv omogoča vodjem, da se naučijo prepoznavati različne
osebnosti in da znajo navdihniti različne tipe ljudi. Nekateri dijaki so
zelo zagnani in radi pokažejo svoje sposobnosti in ne potrebujejo
dodatne vzpodbude, spet drugi potrebujejo več pozornosti. Dijaki, ki so
končali podobne programe kot je SLEVET, so opisovali delo z ljudmi
kot nekaj edinstvenega. 

Tako imenovana metoda sodelovanja (skupinsko/timsko delo,
izmenjava vlog, učenje skozi prakso) je boljša izbira od tradicionalnih
oblik, kot je npr. frontalni pouk. Cilj je, da postane delo za udeleženca
prijetnejše, da ga vzpodbudi k trdemu delu, mu pomaga pri razvoju
njegovih potencialov in mu pomaga znanje prenesti v vsakodnevno
situacijo. Pri tej metodologiji se upošteva dejstvo, da ima vsak
posameznik svoj način učenja in svoje izkušnje, zaradi česar lahko med
samim potekom usposabljanja uporabimo individualni pristop ali pa
upoštevamo dinamiko skupine. 

Usposabljanje poteka v skupinah, v kateri je 12 - 15 udeležencev.
Udeleženci se sami odločijo, ali se bodo pridružili skupini ali ne, kar
povečuje motivacijo do dela. 

Metodologija usposabljanja temelji na principih aktivnega učenja, za
katerega je značilno spodbujanje komunikacije med udeleženci,
sodelovanje, hiter odziv in improvizacija. Različne tehnike in enote, ki
se uporabljajo tekom usposabljanja, so izbrane glede na potrebe
posameznika in dinamike skupine.  

2. METODOLOGIJA PROGRAMA SLEVET
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Priporočen način usposabljanja promovira pozitiven odnos do stvari,
vzpodbuja udeležence, da razvijajo pravilen odnos do dela in omogoča
njihov napredek. Potek usposabljanja naj teče gladko in naj bo
osredotočen na posameznega udeleženca in njegove potrebe.
Udeleženci so posledično korak za korakom bližje končnemu cilju s
tem, ko počasi gradijo svoje veščine. 

Metoda usposabljanja vključuje:

Brainstorming/writestorming (možganska nevihta), igranje vlog,
skupinsko razpravo, proučevanje primerov, igre za prebitje
ledu/ledolomilce, prejemanje in dajanje povratnih informacij,
vizualizacije in povzetek.

MEDVRSTNIŠKO UČENJE in USPOSABLJANJE – starejši dijaki
usposabljajo in vodijo mlajše;
Učitelji so KOORDINATORJI;
Vključuje PRAVE PODJETNIKE; 
Dijaki pridobijo izkušnje kot VODJE v življenjskih situacijah.

SLEVET-ov program vključuje sledeče učne pristope in sodelovanje:
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Zamenjava vlog: s prekinitvijo tradicionalnega modela
poučevanja v poklicnih šolah, kjer »vsevedni« učitelj poučuje,
daje navodila in ukazuje, smo dali dijakom večjo samostojnost in
svobodo ter priložnost za odločanje, ustvarjalnost in osebno
izražanje, kar povečuje odgovornost za sprejemanje posledic ter
razvija njihovo sposobnost, da sledijo svojim ciljem. Niso več le
pasivni opazovalci, ampak aktivni udeleženci. Učitelji, ki
opravljajo vlogo koordinatorjev, bodo v samem procesu
izobraževanja in usposabljanja utrli novo pot k izoblikovanju
njihovih potencialov.  

Metode: Uvajanje visoko učinkovitega (ki je večinoma precej
drago) usposabljanja v poklicnih šolah za razvoj mehkih veščin in
izboljšanje znanja pri šolskih predmetih (trde veščine). 

Pristop: Uporaba medvrstniškega učenja je učinkovita ne le iz
vidika poučevanja, temveč je tudi stroškovno ugodna. Vse
dejavnosti se izvajajo s pomočjo človeških in materialnih virov
znotraj šole. Kar je še več, staršem prihranijo dodatne stroške za
plačevanje inštrukcij za dijake, ki imajo učne težave. 

Sklep poklicnega izobraževanja: SLEVET-ov komplet o
poklicnem izpopolnjevanju bomo uporabili v šolah s poklicnim
izobraževanjem, da bi spodbudili prehod dijakov na trg dela. S
tem programom bomo spodbujali razvoj vodstvenih in
podjetniških veščin, ki jih potrebujejo za svoj poklic.

Na podlagi teh postavk, se bo ta projekt nadgrajeval, dodali mu
bomo nove značilnosti, ki jih lahko povzamemo v 4 ključnih točkah
in s tem potrdimo našo inovativnost: 

SLEVET-OV PROGRAM 
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Pomen tega projekta ni le v tem, da se dijaki učijo, razvijajo svoje
vodstvene veščine in jih uporabljajo v vsakdanjih situacijah, temveč da
se naučijo, kako posredovati svoje znanje naprej. To zagotavlja
kontinuiteto in povezanost znotraj šole in vse to se kasneje prenese
tudi na delovna mesta. Tako se ustvarijo stabilne skupine mladih ljudi,
ki bodo bodoči VODJE PODJETIJ. 

Vsebina tega programa temelji na študiji učnih potreb "mladih"
dijakov na dveh področjih: izboljšanje učnih dosežkov pri posameznih
predmetih in razvoj njihovih socialnih kompetenc.

Od udeležencev se zahteva, da ocenijo seznam spodnjih sedmih
socialnih kompetenc iz dveh vidikov - kot jih ocenjujejo delodajalci in
za potrebe konkurenčnosti udeležencev pri iskanju službe na trgu
dela:

2.1. VSEBINA SLEVET-OVEGA PROGRAMA ZA
RAZVOJ VODSTVENIH KOMPETENC
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SLEVET-OV PROGRAM 

Za vsako partnersko šolo je pripravljen tudi seznam predmetov, ki so
povezani s ključnimi kompetencami na trgu dela: 

Učinkovita komunikacija  

Sodelovanje/ delo v skupinah 

Podjetništvo 

Reševanje problemov

Načrtovanje in organizacija 

Proaktiven pristop/ Pobuda

Obvladovanje stresa

Komunikacija v maternem jeziku

Komunikacija v tujem jeziku

Matematična natančnost in osnovno poznavanje

naravoslovja in tehnologije

Digitalne kompetence
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V namene raziskave so pripravljeni vprašalniki za šolske predmete in
socialne veščine glede na različne ciljne skupine in prednosti projekta: 

Priloga 1: Vprašalniki za dijake nižjih letnikov.
Priloga 2: Vprašalniki za učitelje.
Priloga 3: Vprašalniki za starše dijakov nižjih letnikov. 
Priloga 4: Opis kompetenc.
 

Da bi lažje standardizirali razumevanje pomena socialnih kompetenc
je, poleg vprašalnikov udeležencev, priložen kratek opis vsake od njih. 

Po analizi odgovorov iz vseh treh kategorij udeležencev v študiji
prepoznamo trenutne potrebe otrok v izobraževanju in programu
usposabljanja, saj sta oba osredotočena nanje. 

Na začetku projekta SLEVET je bila izpeljana raziskava s 1000
udeleženci vseh zgoraj omenjenih skupin v 4 partnerskih šolah.
Zahvaljujoč raziskavi je nastala sledeča vsebina programa o:
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Splošnih šolskih predmetih, ki so pomembni za nadaljnji
uspeh in kjer dijaki potrebujejo dodatno pomoč: materni jezik,
tuji jeziki, matematika;

Socialnih veščinah, ki so sestavni del vodstveno-podjetniškega
profila, a ta seznam je nekoliko daljši: učinkovita
komunikacija, sodelovanje, reševanje problemov, načrtovanje
in organizacija, obvladovanje stresa. 

SLEVET-OV PROGRAM 
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Program se izvaja kot obšolska dejavnost po zaključku pouka, ob
sobotah in nedeljah in/ali kot izvenšolska dejavnost. 

Pilotno delo je organizirano v 3 skupinah: po 8 - 12 pripravnikov iz nižjih
letnikov, ki delajo skupaj s 3 tutorji (eden od njih je vodja skupine) in
koordinatorjem (učiteljem predmeta za vsako skupino). Idealno je, da
so skupine oblikovane glede na dijakove interese po dodatnih urah
določenega predmeta. V primeru, da dijakov ne moremo razdeliti
enakomerno, glede na vse tri predlagane predmete, se določi nov
način oblikovanja skupin. Pilotna faza traja 6 mesecev. 

2.2. NAČIN IZVEDBE

Predmeti imajo 14 učnih sklopov
(v povprečju 2 učni uri na
mesec) po 3 akademske ure oz.
120 minut. Program za vsak
predmet pripravijo učitelji, ki
koordinirajo projekt in temelji
na kurikulih omenjenih šol.
Istočasno se izvaja usposabljanje
socialnih veščin, ki ga pripravijo
zunanji svetovalci. 

Pilotna faza se zaključi z
Dnevom podjetništva
(Entrepreneur's Day),
dogodkom, ki je namenjen
vsem udeležencem tega
projekta in predstavnikom
podjetij. Uporabljeni bodo
sledeči pristopi izpopolnjevanja,
s katerimi bomo obogatili ta
projekt: 
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Tutorstvo omogoča hitro prepoznavanje problemov, sposobnosti in
slabosti posameznega dijaka. Osredotoča se na posameznikovo moč,
motivira dijaka in spodbuja željo po učenju in komunikaciji. Učitelju
daje orodje za dvig motivacije in željo po raziskovanju pri dijakih. 

Tutorstvo je proces, ki vodi posameznika do končnega cilja. Ta cilj je
odvisen od posameznikovega potenciala in sicer tako, da lahko doseže
dober uspeh, premaga določen problem, izboljša že obstoječe
kompetence in pridobi nove. 

Tutor vodi drugega dijaka tako, da na začetku prepozna njegove
prednosti, kvalitete in uspehe. 

Tutorstvo je način obnašanja in vzgleda, ki v ljudeh vzbudi močno željo
po komunikaciji s tutorjem. 

Ta proces ima določen okvir, ki se nanaša na čas in konkreten cilj.
Projekt je uspešen, ker je naravnan na sam proces odločanja ter s tem
povezanimi aktivnostmi, pri katerih so rezultati vidni takoj. 

Ni daleč čas, ko bo vsak imel svojega tutorja. Toliko,
kot bo zdravnikov in odvetnikov, toliko bo tudi
tutorjev. Na stotine in tisoče jih bo.

2.2.1. TUTORSTVO
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Na pozitiven način vzpodbuditi dijaka, da izboljša svojo samozavest;
Izboljšati njegove sposobnosti, tako da bo lahko dosegel svoj cilj;
Ustvariti področje za njegov razvoj, da bo sledil kontekstu
sledečega citata: „Tutorstvo je vžig plamena in ne polnjenje soda!”

Tutorstvo ima tri cilje:

Predpogoj za uspeh tega procesa je motiviranost dijaka, da se razvija,
njegova želja po izboljšanju svojega obnašanja, po iskanju določenih ali
konkretnih želja, po reševanju posameznega problema, ustvarjanju
sprememb, premagovanju stresa, obvladovanju časa, sprejemanju
odločitev, ko se znajde na razpotju, pridobivanju in izboljšanju
določenih spretnosti, večji učinkovitosti in boljši organiziranosti…

Udeleženci tega procesa (tutorji in dijaki) so v enakovrednem položaju.
Naše predznanje določata »program« in njegov uspeh. Tutor je
odgovoren za sam potek izvedbe. Na ta način lahko oba udeleženca
delata učinkovito in razvijata svoje socialne veščine. 

Glavne plati tutorstva so aktivno poslušanje, postavljanje vprašanj,
empatija in pridobivanje povratnih informacij. 
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Ko postanemo tutor, se vzpostavi odnos, v katerem bolj izkušena in
usposobljena oseba pomaga voditi manj izkušeno in manj
usposobljeno osebo. Gre za podajanje učenja in razvijanje odnosa med
nekom z veliko izkušnjami in drugim, ki ima željo po učenju. 

Gre za tristopenjski proces; pripravo, izvedbo in ocenjevanje; in vsaka
od teh od tutorja zahteva določeno znanje. 

Glavne značilnosti tutorja so: aktivno poslušanje, postavljanje vprašanj
in pridobivanje povratnih informacij. 

Opomba: Glavna razlika med mentorjem in tutorjem je, da prvi ve, kaj
mora narediti, medtem ko drugi verjame, da dijak zmore!

Biti tutor je proces interakcije med dvema ali več strankami, v katerem
je ena oseba, glede na svoje znanje, superiorna in je sposobna vplivati
na mišljenje in obnašanje druge osebe. Tutor podpira svojega dijaka pri
nadaljnjem razvoju. 
Tutor je v bistvu svetovalec, ki je strokovnjak na svojem področju in
daje strokovne nasvete. 

2.2.2. BITI TUTOR
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Kompetence (ali ključne kompetence) je termin, ki ga uporabljamo na
trgu dela že od leta 1974. V zadnjih letih ta termin določa osnovni
koncept na področju posameznikovega razvoja in izobrazbe. Danes so
socialne veščine, ki so del ključnih kompetenc na trgu dela, bistvenega
pomena za posameznikov osebni in poklicni razvoj, tako kot njegovo
uspešno prilagajanje na spremembe pri delu. 

Socialne veščine pripomorejo k večji motiviranosti ljudi, spodbujajo
doseganje uspehov in zadovoljstvo na delovnem mestu, kar seveda
vpliva na kvaliteto dela.

Delodajalci vedo, da so te veščine prioriteta za poklicno
izpopolnjevanje in kvalifikacijo zaposlenih. 

Učinkovita komunikacija ali „Magičnost razumevanja sočloveka“
govori o premagovanju ovir v komunikaciji, sprejemanju drugačnosti,
jasnem in razumljivem izražanju, komunikaciji na različnih družbenih
ravneh, izboljšanju nastopa v javnosti, izražanju svojega prepričanja in
vpliva.   

2.2.3. UČENJE MEHKIH VEŠČIN

Kratek opis kompetenc, ki jih boste razvili s pomočjo SLEVET-ovega
vodstvenega programa:  

Sodelovanje ali „Združimo se” govori o širjenju znanj in veščin,
spoštovanju sogovornikovega mnenja in njegovih spretnosti,
upoštevanju pravil, sprejemanju kompromisov, vlog in nalog v skupini,
pozornosti, strpnosti do drugih, upoštevanju posameznikovega
prispevka v skupini in podajanju povratnih informacij. 

Reševanje nalog ali „Kjer je volja, tam je pot“ predstavlja razumevanje
narave in pomen problema, raziskovanje in boljši vpogled v vzroke in
posledice problema, sistematično soočanje s problematiko, uporabo
svoje intuicije, strukturiranje problema ter sposobnost osredotočanja
na problem. 
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Medvrstniško učenje je izrednega pomena v času adolescence. Glede
na teorije razvoja najstnikov so mladostniki v tem obdobju zelo
dojemljivi za različne vplive iz okolja in prej sprejmejo informacije od
sovrstnikov kot pa od odraslih. Prav zato je medvrstniško učenje zanje
zelo primerno. 

Načrtovanje in organizacija ali „Previdnost je mati modrosti“ opisuje
iskanje virov, upoštevanje različnih pogojev, koordinacijo
posameznikovih dejavnosti, določitev prednostnih nalog, razporeditev
časa, koordinacijo svojega dela z delom drugih ter pričakovani razvoj v
prihodnosti. 

Premagovanje stresa ali „Kar te ne ubije, te ojača“ govori o
sposobnosti posameznikove koncentracije, premagovanju ovir,
tehnikah sproščanja, obvladovanju napak, soočanju s svojimi čustvi ter
o poznavanju zdravega načina življenja. 

Izbor teh socialnih veščin je v skladu z zahtevami trga dela in
potrebami in željami cilje projektne skupine, ki jo lahko najdemo v že
izvedenih raziskavah. 

2.2.4. MEDVRSTNIŠKO UČENJE (P2P)
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Korenine tega pristopa lahko zasledimo skozi zgodovino evropskega
izobraževanja, kadar govorimo o tako imenovanem medsebojnem
izobraževanju, kjer so starejši učenci pod vodstvom učitelja učili mlajše.
Za uspešnejše uvajanje tega pristopa v sedanji koncept poučevanja pa
moramo vsebine metodološkega poučevanja obogatiti in vanje
vključiti socialno inteligenco, motivacijo in tekmovalnost. 

3. METODOLOŠKI VODIČ ZA IZVEDBO SLEVET-
OVEGA PROGRAMA ZA RAZVOJ VODSTVENIH
KOMPETENC V ŠOLAH
Pravilna izvedba SLEVET-ovega programa za razvoj vodstvenih
kompetenc zahteva dosledno izvajanje vseh spodaj opisanih aktivnosti. 

3.1. NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI 
Dobro načrtovanje je za učinkovito izvedbo programa izjemnega
pomena. Celoten postopek je sestavljen iz sledečih glavnih korakov: 
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Organizacija kampanje informiranja, v kateri razložimo namen

programa in povabimo potencialne udeležence – dijake, učitelje

ter ostale udeležence, ki imajo potrebo po učenju. Potrebno je

uporabiti različne kanale, da informacije dosežejo čim večji krog

mlajših in starejših dijakov, učiteljev in staršev.

Izvedba raziskave o potrebah usposabljanja.

Izbor tutorjev in koordinatorjev.

Usposabljanje tutorjev in koordinatorjev.

Priprava usposabljanj in učnih programov.

Oblikovanje skupin mlajših dijakov.

Izvenšolske aktivnosti (dve na mesec ali teden) skozi šolsko leto.

Analiza povratnih informacij vseh udeležencev.

Zaključni dogodek "Dan podjetništva" – dogodek je namenjen

vsem udeležencem programa in predstavnikom podjetij. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Ko se sam program usposabljanja SLEVET v šoli prične, se zahteva
priprava vseh zunajšolskih aktivnosti (točke 1, 2, 3, 4), ki pa se morajo
zaključiti pred koncem šolskega leta. Kasneje, ko je projekt že v teku
izvedbe, stvari postanejo lažje, saj bodo tutorje izbirali mlajši dijaki, ki so
usposabljanje že opravili, prav tako bodo njihove priprave zahtevale
manj truda. 

Za te potrebe je bil pripravljen vprašalnik v treh verzijah, ki so
namenjene dijakom, staršem in učiteljem. 

S pomočjo vprašalnikov določimo socialne kompetence, na katerih bo
temeljil učni proces in šolske ure. Prav tako je uporaben pri
naslednjem koraku pri sami izvedbi programa, namreč pri izbiri
učiteljev, ki bodo koordinatorji in dijakov, ki bodo tutorji. 

3.2. IZVEDBA RAZISKAVE ZA POTREBE
USPOSABLJANJA
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3.3. IZBOR TUTORJEV IN KOORDINATORJEV
Cilj samega postopka izbire je, da privabimo kompetentne in
motivirane učitelje ter dijake, ki želijo postati udeleženci usposabljanja.
Aktivni morajo biti ne le v prvem letu izvedbe programa SLEVET,
temveč tudi po koncu uradnega zaključka programa, z namenom, da
se program nadaljuje z novimi udeleženci. 

Objektivnost in zanesljivost rezultatov;

Homogenost v skupinah z udeleženci;

Transparentnost samega postopka; 

Enak dostop za vse udeležence.

Standardiziran postopek izbora omogoča: 

Pri izbiri učiteljev moramo biti pozorni na to, da pridobimo
strokovnjake iz različnih področij, ki jih je pokazala raziskava in da so
pripravljeni delati nadure, vključno ob sobotah in/ali nedeljah. 

Pri dijakih iz višjih letnikov je pomembno, da dosegajo dobre ocene pri
izbranih predmetih, pri katerih bodo izvajali učno pomoč za dijake iz
nižjih letnikov. 

Učitelji in dijaki morajo biti aktivni na svojem področju in pri učenju,
zanimati jih mora pridobivanje novih znanj in izkušenj in morajo si
želeti delati v skupini. Tisti, ki želijo sodelovati, morajo napisati
motivacijsko pismo, v katerem izrazijo svojo željo po sodelovanju v
programu. 

Število tutorjev in koordinatorjev temelji na številu izbranih predmetov
in udeležencev nižjih letnikov.
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V pilotni fazi projekta so bili trije predmeti, kar pomeni, da smo izbrali
tri učitelje in 9 dijakov iz višjih letnikov, ki so oblikovali tri skupine v
vsaki šoli. Glede na analizo zanimanja za sodelovanje v programu v
pilotni fazi smo zaznali, da je približno 20% dijakov iz nižjih letnikov
želelo sodelovati na dodatnih učnih urah. 

Ko želimo k sodelovanju v izvenšolskih aktivnostih povabiti dijake iz
nižjih letnikov, moramo posebno pozornost nameniti kampanji
informiranja med njimi in njihovimi starši. 

Prvi korak izbora je obveščanje
ciljnih skupin glede na naravo
SLEVET-ovega programa za
usposabljanja vodij ter
opozarjanje na vlogo dijakov in
učiteljev ter njihovih prednosti
pri sodelovanju. Kriteriji in
postopki izbora, tako kot tudi
odgovornosti izbranih
kandidatov, naj bodo jasno
postavljeni na uvodnem
srečanju. 
Priporočeno je, da so tudi
starši del kampanje
informiranja, saj lahko
pripomorejo kot dodatna
motivacija in podpora svojim
otrokom pri udeležbi v
programu.

Naslednji korak zahteva, da dosežemo čim več interesentov, da bomo
lahko oblikovali dve ciljni skupini – učitelje in dijake višjih letnikov in
pripravili potrebno gradivo z informacijami: 
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Kratek opis projekta usposabljanja SLEVET;

Naloge, dolžnosti in prednosti udeležencev iz različnih ciljnih

skupin;

Dokumentacijo za udeležence;

Metode in roke za oddajo.

Prijavljeni kandidati so ocenjeni na podlagi oddanih
dokumentov.Vodja skupine (koordinator projekta) in izvajalec se
pogovorita z učitelji, ki ustrezajo kriterijem. Namen razgovora je odkriti,
ali so učitelji motivirani za aktivno udeležbo pri realizaciji vseh
dejavnosti projekta in pri širjenju njegovih idej in rezultatov. Pri tem
lahko učitelji postavijo vprašanje o sami izvedbi projekta in predlagajo
čim bolj optimalno organizacijo aktivnosti. Izbrani učitelji in izvajalec
izvedejo pogovore z ustreznimi dijaki iz višjih letnikov. Po končanih
pogovorih se zapiše ustreznost izbranih učiteljev in dijakov. 

3.4. USPOSABLJANJE TUTORJEV IN
KOORDINATORJEV
Ta proces je naslednji v vrsti po pomembnosti za uspeh SLEVET-ovega
programa za razvoj vodstvenih kompetenc. 

Ob samem zagonu programa, usposabljanja izvajajo izključno zunanji
svetovalci, medtem ko so kasneje, ko njihovo vlogo prevzamejo
koordinatorji, zgolj v vlogi nadzornika. 

Zaradi mednarodnih vezi v projektu, je glavno usposabljanje tutorjev in
koordinatorjev potekalo v Združenem kraljestvu v organizaciji BtF, ki
so začetniki programa. 
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“Kako prebiti led” je pripravljalni sestanek udeležencev in šolskega
osebja. Namen tovrstnih srečanj je predstaviti filozofijo in vsebino
programa, opisati odgovornosti posameznih udeležencev in načrt
dela. Program sestanka najdemo v Prilogi 5 – Uvodni program
usposabljanja.

Spletno usposabljanje v treh webinarjih, ki jih izvaja strokovnjak iz
BtF (ZK). Cilj je seznaniti udeležence z znanjem in izkušnjami, ki so

Po izboru vseh udeležencev se izvajajo sledeče aktivnosti: 

V praksi, ko se začne izvajati SLEVET-ov pristop, lahko takšna
usposabljanja izpeljejo strokovne organizacije, ki se ukvarjajo z
družbeno-psihološkim izobraževanjem, pri čemer se morajo upoštevati
vsi spodaj opisani postopki. 

SLEVET-ov projekt vključuje kombinacijo intenzivnega usposabljanja
za mentorje vseh tutorjev in koordinatorjev. Usposabljanja potekajo v
obliki lokalnih seminarjev in samoizobraževanj. 
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jih pridobili angleški partnerji pri razvoju projekta pred prihodnjim
usposabljanjem, ki bo vBirminghamu. Program seminarjev lahko
najdemo v Prilogi 6 – Spletni seminarji.

Petdnevno intenzivno mednarodno usposabljanje tutorjev in
koordinatorjev v Birminghamu (ZK). Vse udeležence so partnerji
predstavili v konzorciju in sicer gre za: 12 izbranih tutorjev in vodij
skupin, 8 učiteljev - koordinatorjev, 4 nadzornike in 2 strokovnjaka
iz NMS (BG), ki je drugi zunanji izvajalec v projektu. Cilj
usposabljanja je bila priprava udeležencev na pilotno izvedbo
programa na njihovih šolah, spoznavanje drugih udeležencev z
namenom izmenjave izkušenj in pogovor o temah, ki se jim
porajajo. Natančen program najdemo v Prilogi 7 – Kombinirana
mobilnost.

Lokalne delavnice z vsemi udeleženci na 4 šolah. Njihov cilj je, da
udeleženci, ki so se izobraževali v Birminghamu delijo svoje znanje
z drugimi, da se izoblikujejo skupine, razdeli delo in da se začnejo
pripravljati programi za izvajanje učnih ur. 
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Tridnevno usposabljanje za razvoj socialnih kompetenc pri tutorjih;
Tridnevni trening metodologije za izvedbo programa, predviden za
tutorje in koordinatorje.

Poleg tega so v Bolgariji izpeljali še dve usposabljanji z udeleženci iz
National Secondary School in Finance and Business (NSSFB):

Te dejavnosti je predlagal NMS kot projektni partner z izkušnjami v
usposabljanju razvoja socialnih kompetenc in zaradi svoje vloge
zunanjega svetovalca. 

Program tega usposabljanja najdemo v Prilogi 8 – SLEVET-ov program
za usposabljanje mentorjev.

Ta pobuda je prinesla dobre rezultate in povratne informacije vseh
udeležencev so bile izredno pozitivne. Povedali so, da so se počutili bolj
kompetentne in samozavestne v svojih vlogah, kar so potrdili tudi
njihovi učitelji - koordinatorji.

Dodatna usposabljanja kot tudi nadaljnja stalna srečanja med obema
bolgarskima skupinama so imela pozitiven učinek na večjo
motiviranost tutorjev.

3.4.1. SPLETNA USPOSABLJANJA
Bridging to the Future je organizirala več spletnih seminarjev za
tutorje in koordinatorje, da bi jim predstavila sam projekt in
udeležence seznanila z osnovami. Usposabljanje je potekalo preko
posebne spletne platforme, ki je omogočala povratne informacije in
veliko mero sodelovanja s strani udeležencev. Usposabljanje je
potekalo v treh spletnih seminarjih, ki so trajali po eno uro in so
temeljili na diskusijah in predstavitvi bistvenih informacij. 
Na prvem usposabljanju so se udeleženci projekta seznanili z glavnimi
idejami projekta. 
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Udeleženci so spoznali poenostavljeno verzijo projekta, takšno seveda,
kot si jo želi vzpostaviti SLEVET. Pogovorili so se o prednostih samega
programa in prvič predstavili kratico KIPS (QEAS). Naslednji spletni
seminarji so bili mešanica KIPS aktivnosti in priprave udeležencev na
usposabljanje in sodelovanje v Birminghamu. 

Sam nivo sodelovanja v praktičnih in pogovornih aktivnostih je dal
slutiti, da je SLEVET-ova metodologija bolj praktične kot teoretične
narave in bo pripravila udeležence na kombinirano mobilnost v
Birminghamu. Dejavnosti in diskusije so bile tipične KIPS aktivnosti, ki
predstavljajo osnovo usposabljanja posameznika v njegovih KIPS
spretnostih. 

Študije primerov programa, ki ga je izvedel Bridging to the Future so
navdihnile prisotne učitelje in tutorje in jih vzpodbudile k razmišljanju,
kako izboljšati program SLEVET in svoje spretnosti. 
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Priprava na usposabljanje v Birminghamu je od dijakov zahtevala, da
pripravijo KIPS aktivnost, ki jo bodo lahko delili z drugimi udeleženci in
bo vzpodbujala KIPS in dala dijakom možnost, da načrtujejo svoje
učne ure in jih tudi sami izpeljejo. 



Kombinirana mobilnost v Birminghamu je trajala 5 dni in so
se je udeležili izbrani tutorji in koordinatorji, ki so bili prisotni
tudi na spletnem usposabljanju. To je bila prva priložnost za
vse udeležence projekta, da se spoznajo osebno in začno
skupaj delati na projektu. Bridging to the Future je ustvaril
program za usposabljanje tutorjev in koordinatorjev, ki jim
omogoča boljše razumevanje ciljev programa in izvedbe
prihodnjih aktivnosti na projektu. 

3.4.2. KOMBINIRANA MOBILNOST

Ves teden je bil glavni poudarek izboljšanje podjetniškega mišljenja pri
udeležencih, kar je še eden od ciljev projekta, saj omogoča
spoznavanje potenciala programa za razvoj vodstvenih kompetenc in
dejstva, da se ga da spremeniti v socialno podjetje. Da bi se udeleženci
lažje seznanili s socialnimi podjetji, so spoznali poseben predel centra
mesta Birmingham, ki mu rečejo tudi četrt za socialna podjetja. 

Večino tedna so preživeli ob diskusijah aktivnosti, ki so upoštevala
KIPS, njihovi uporabi in kako jih lahko prilagodijo programu.
Udeleženci so nato znotraj skupine predstavili svoje vnaprej
pripravljene aktivnosti, ki so vključevale KIPS in se tako prvič lahko
preizkusili v vlogi tutorja. Tako so Bridging to the Future uspeli deliti
nasvete glede tutorstva in omogočili udeležencem, da so izboljšali
svojo samozavest. 

Če povzamemo, je kombinirana mobilnost pri udeležencih izboljšala
njihove KIPS in jih pripravila na pilotno fazo projekta in istočasno
ustvarila veliko povezanost med učitelji in tutorji skozi skupinske
aktivnosti, ki so jih pripravljale na prihodnje aktivnosti v projektu. 

- 47 -
PROJEKT ŠT. 2018-1-LT01-KA202-046951 

PROGRAM RAZVOJA VODSTVENIH SPRETNOSTI DIJAKOV V POKLICNIH IN STROKOVNIH ŠOLAH



Program za vsakega od podanih predmetov so pripravili učitelji-
koordinatorji in temelji na vsebini državnih kurikulov. Istočasno se
usposabljanje izvaja za razvijanje ključnih socialnih kompetenc, ki so
del programa, pripravljenega s strani zunanjih svetovalcev. Primer
programa najdemo v Prilogi 9.

Ti programi so razdeljeni na dva dela, prvi del se osredotoča na
klasične šolske predmete, drugi del pa na prenosljive mehke veščine. V
pilotni fazi SLEVET-ovega projekta je načrtovanih 14 učnih enot. 

V vsaki državi so glede na veljavni kurikul pripravili 12 učnih ur za tri
predmete, ki so jih kombinirali s programi, ki predvidevajo razvoj
socialnih kompetenc. 

3.5. PROGRAMI ZA IZVEDBO SLEVET-OVEGA
PROGRAMA ZA RAZVOJ VODSTVENIH
KOMPETENC
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Programi za prvo (uvodno) in zadnjo (zaključno) učno uro so bili za vse
predmete enaki. Ti uri sta zelo pomembni, saj začetek in konec
določata okvir samega procesa in sta izrednega pomena za učinkovito
izpeljavo programa. 

Zadnja učna ura je namenjena povzetku celotnega programa
usposabljanja, pridobivanju povratnih informacij o pričakovanjih,
prednostih in predlogih za nadaljnji razvoj programa. 

Natančno opredeljeni programi so predstavljeni spodaj: 

Glavni cilj prve ure je, da se udeleženci med seboj spoznajo, prebijejo
led, si izmenjajo izkušnje, se seznanijo s cilji in prednostmi programa in
postavijo pravila za nadaljnje skupinsko delo. 

Prva učna ura določa osnovo za nadaljnje delo v programu in je
bistvenega pomena za izvedbo aktivnosti in sodelovanje udeležencev
v projektu. 

Cilji učne ure: 

UČNA URA 1 – UVODNA URA V SLEVET -OV PROGRAM
RAZVOJA VODSTVENIH KOMPETENC

Seznaniti dijake nižjih letnikov s programom in s
prednostmi vključevanja v izvenšolske aktivnosti, z
vlogami udeležencev in s samo organizacijo dela;

Prebiti led in spoznati udeležence.
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1. Uvod v temo in usposabljanje – Na začetku prvega sestanka naj
dobijo dijaki informacije o poteku usposabljanja: o smislu, namenu,
prednostih, odgovornostih, času, kraju in metodah dela. Uporabite
lahko predstavitev, ki bo vizualno predstavila vsebino programa. S
pomočjo brainstorminga (možganske nevihte) se določi pomen
vodenja. Rezultate beležimo na stojalu z listi, ki ga bomo uporabljali
skozi celoten potek usposabljanja. 

2. Predstavitev udeležencev – Tutor se osredotoča na dejstvo, da je
izredno pomembno, da se udeleženci med seboj spoznajo, da bi
lažje delali v prihodnje. Vsak dobi prazen list papirja velikosti A4 in
nanj napiše svoje ime, ga preloži in postavi predse. Če želimo lahko
uporabimo tudi priponke. Tutor povabi udeležence, da se na kratko
predstavijo. Kasneje bodo imeli še veliko priložnosti, da se bolje
spoznajo. Eden izmed tutorjev začne s predstavitvijo in seznani
ostale, kako aktivnost poteka. 

3. Motiviranje – prebiti led - Vaja, ki ustvari prijetno atmosfero in
udeležence pripravi na delo v skupinah. 

4. Raziskovanje pričakovanj in skrbi udeležencev – Ne morete
vedeti ali ste prispeli, če ne veste, kam ste namenjeni!

Dobra priprava in primerna izvedba učne ure sta pogoj za učinkovito
izpeljavo pilotne faze projekta in za stimulacijo dijakov k aktivnemu
sodelovanju do zaključka trajanja usposabljanja. 

Priporočeno je, da je vsaka individualno načrtovana ura izpeljana
znotraj enega termina in ni razdeljena na več manjših srečanj. Prav
tako je pomembno, da so srečanja v prostoru, ki je dovolj velik, da
omogoča delo v skupinah in izvedbo bolj dinamičnih vaj. 

Struktura učne ure:
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5. Določanje pravil v skupini – To je pomemben del skupinskega
procesa, saj določa okvirje obnašanja v skupini ter dovoljena in
sprejemljiva obnašanja. Ključnega pomena je, da se za pravila
dogovorijo udeleženci med seboj. Udeležence razdelimo v pare in
jim določimo časovni okvir 5 minut, znotraj katerega se morajo
dogovoriti za pravila delovanja v skupini. Vsak par predstavi svoja
pravila, o katerih se pogovorimo znotraj skupine in če se z njimi
strinjamo, jih zapišemo na papir na stojalu. Dovolj je, da zberemo 5-
6 pravil, s katerimi se strinjajo vsi v skupini. 

Opomba: Stojalo s papirji naj stoji ob steni do zadnje ure, na kateri
ocenite ali so se vaša pričakovanja uresničila. 

To je pomembno tako za tutorje kot dijake, da se uskladijo njihova
pričakovanja in izboljša program. Dijaki lahko na ta način izrazijo
svoje želje in cilje, izpostavijo realna pričakovanja in se znebijo skrbi.
Tutorji morajo vedeti, kaj si dijaki želijo in kaj pričakujejo, da bi lažje
pripravili vsebino. Pričakovanja so zabeležena na stojalu. 

Točnost, upoštevanje dogovorjenega časa.
Strpnost, medsebojna pomoč, poslušanje drug drugega, prijazno
obnašanje. 
Drug drugega tikamo – kličemo se po imenu.
Izražanje svojega mnenja, upoštevanje drugačnega stališča.
Deljenje informacij, veščin, sposobnosti, izkušenj; postavimo
vprašanje, če česa ne razumemo. 
Mobilni telefoni so izklopljeni.

PRAVILA SKUPINE - PRIMER

Opomba: Zapis je na steni do konca pilotne faze, v primeru da
udeleženci kršijo pravila, jih opomnimo, da morajo upoštevati, kar je
bilo dogovorjeno! 

6. Motivacija – po odmoru za boljšo koncentracijo in več energije.
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Spoznavanje udeležencev – Vsak lahko deli informacije o sebi ali
odkriva podrobnosti med udeleženci (v ta namen so bila
pripravljena dodatna vprašanja in aktivnosti). To je predpogoj za
njihovo prihodnje delo in medsebojno razumevanje.

7.

Povzetek in zaključek – Učno uro zaključimo s kratkim pregledom
našega dela in ugotavljamo njegove prednosti. Vprašamo jih lahko,
kaj so se naučili, kaj jim je bilo zanimivo. Naredimo seznam
udeležencev z njihovimi kontakti ter ustvarimo FB
/Viber/Messenger skupino za lažjo in hitrejšo komunikacijo ter
izmenjavo informacij. Koordinator opomni udeležence glede
datuma in teme naslednje učne ure. 

8.

Udeleženci so bolje spoznali drug drugega. 
Dijaki so pridobili informacije o ciljih, vsebini in organizaciji
usposabljanja in so se seznanili s pričakovanji glede usposabljanja. 

Doseženi cilji učne ure:
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Učna priprava - primer
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To usposabljanje temelji praktičnem učenju, kar pomeni, da lahko
vedno pregledamo, katere naloge smo že naredili. Udeleženci lahko na
ta način bolje razumejo, posplošujejo in prenašajo svoja
osebnadognanja v izkušnje, ki jih bodo lahko kasneje uporabili v praksi.

ZADNJA UČNA URA - ZAKLJUČEK SLEVET-OVEGA PROGRAMA
RAZVOJA VODSTVENIH KOMPETENC 

Povzetek in pregled naučenega, izmenjava idej za

nadaljevanje programa razvoja vodstvenih

sposobnosti.

Prepoznavanje dobrih strani pri udeležencih in

povezovanje njihovih pričakovanj z vsebino.

Izmenjava pozitivnih povratnih informacij med dijaki.

Povratne informacije za mentorje.

Cilji učne ure:

Katera stvar ti je najbolj pomembna in zakaj?

Ali so se ti zdele vsebine uporabne?

Kako boš uporabil znanje in veščine, ki si jih pridobil med

usposabljanjem? 

Kako boš te veščine razvijal v prihodnje?

Kaj boš spremenil pri sebi po koncu tega usposabljanja?

Kaj meniš, da še moraš vedeti, preden prevzameš vlogo tutorja?

Primeri vprašanj za debato:
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Od tutorja je odvisno, kako se bo usposabljanje zaključilo. Vzpodbujati
moramo dosežke udeležencev, spominjati jih moramo, kaj so se že
naučili in poudarjati pomen socialnih veščin. 

Tutor se lahko vrne nazaj na vajo Moja pričakovanja iz učne enote 1 in
se z udeleženci pogovori o tem ali so se njihova pričakovanja in
pomisleki tekom usposabljanja spremenila. 

Udeleženci imajo priložnost, da izmenjajo pozitivne izkušnje. 

Na koncu učne ure tutor razdeli vprašalnik, ki bo razkril odgovore na
vprašanja o trenutnem usposabljanju.

Tutor lahko uporabi sledečo tabelo z vprašanji in sicer z namenom, da
bi odkril prednosti usposabljanja. Vnaprej lahko pripravi vprašanja, da
bi ugotovil koristi tega programa, sploh če imajo udeleženci težave z
izražanjem svojih mnenj: 
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Primer učne ure

3.6. KAZALNIKI KAKOVOSTI 
V učnem procesu je pridobivanje informacij od vseh udeležencev
izrednega pomena za evalvacijo kvalitete in za izboljšanje učinkovitosti
usposabljanja in za povečanje zadovoljstva pri vseh sodelujočih. To je
še posebej pomembno na tistih socialnih področjih, kjer kvaliteto
usposabljanja težje izmerimo in morebitne spremembe niso takoj
vidne. 
Najbolj pogosto uporabljen model evalvacije usposabljanj, ki sta ga
ustvarila James and Wendy Kirkpatrick, meri učinkovitost na 4 ravneh:
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Raven reakcij – stopnja, na kateri udeleženci menijo, da je bilo
usposabljanje zanimivo in uporabno; pravzaprav odseva
čustveni odziv in osnovno reakcijo udeležencev usposabljanja;
Raven učenja/znanja – stopnja, na kateri udeleženci prejmejo

željeno znanje, spretnosti, vedenje, zaupanje, prikazuje

kognitivno pridobljeno znanje in njegove prednosti/značilnosti

za pridobivanje veščin v nadaljevanju usposabljanja;

Raven vedenja – stopnja, kjer lahko udeleženci uporabijo
pridobljeno znanje po zaključenem usposabljanju; prikazuje
uporabnost pridobljenega znanja in veščin, pridobljenih tekom
usposabljanja v praksi pri vsakodnevnih aktivnostih;
Raven rezultatov – stopnja, na kateri se prikažejo pričakovani
rezultati usposabljanj; odseva globalno oceno usposabljanja
glede na njegove vnaprej določene potrebe in cilje.

Vsaka od teh ravni, s katerimi merimo učinkovitost usposabljanj, je
opisana spodaj: 

Pripravili smo tri spletne vprašalnike za tri kategorije udeležencev: za
učitelja koordinatorja, za tutorje in udeležence. Vprašalniki so vsebovali
19 identičnih vprašanj, ki so imeli odgovore razvrščene v letvici od 1 do
5, pri čemer se je 1 nanašala na odgovor – se sploh ne strinjam, 2 – se ne
strinjam, 3 – nisem prepričan, 4 – se strinjam in 5 – se popolnoma
strinjam. Udeleženci so lahko dodajali komentarje ali predloge v za to
predvidenem obrazcu. Linki do vprašalnikov so bili posredovani
projektni skupini. Priloge: 12, 13, 14. 

Med uporabo SLEVET-ovega programa za razvoj vodstvenih
kompetenc se priporoča periodično pridobivanje mnenj vseh skupin
udeležencev. 

Pridobljene informacije so bile statistično obdelane in analizirane. 
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Pridobljeni odgovori kažejo pozitivno naravnanost do usposabljanja pri
večini udeležencev, preko 87% jih je izbralo odgovore 3, 4, in 5 pri vseh
vprašanjih, podobne rezultate dobimo pri vseh treh skupinah
udeležencev pri vsaj polovici vprašanj. Prav tako ni bilo opaziti izrazitih
razlik med rezultati v vseh udeleženih državah. 

Pojavilo se je tudi manjše število negativnih odgovorov (4% so izbrali
odgovor 1 in do 10% jih je izbralo odgovor 2). Kljub temu so vse tri
skupine izrazile željo po nadaljevanju usposabljanja. 

V povprečju so ocene tutorjev in koordinatorjev višje od ostalih
udeležencev, kar je verjetno odvisno od specifičnosti ciljne skupine.
Tutorji in koordinatorji so bili deležni usposabljanj, kjer so spoznavali
pristope k aktivnostim programa, poleg tega je bila njihova
motiviranost večja.

Rezultati vmesne evalvacije (izpeljane po 5 usposabljanjih) prikazujejo
sledeče:
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Pozitiven trend v odgovorih se kaže tudi v tistem delu, kjer so
udeleženci lahko predlagali ali komentirali vprašanja. Prevladovali so
pozitivni komentarji glede predlaganih aktivnosti, zadovoljstvo s
sodelovanjem in navdušenje nad samo idejo in izvedbo projekta. 

Rezultati vmesne evalvacije so vzpodbudni za projektno skupino in za
motivacijo vseh udeležencev v pilotni fazi projekta.

Vseeno pa analiza podatkov kaže, da se morajo izboljšati sledeče
aktivnosti:

Izboljšanje organizacije učnih ur/usposabljanj;

Izvedba usposabljanj izven šolskega okolja (na prostem);

Izvedba skupnih aktivnosti med različnimi skupinami dijakov in

tekmovanje med njimi (npr. Dan podjetništva);

Dati več poudarka temam posameznih predmetov (učnim

vsebinam);

Osredotočiti se na razvoj dijakove motivacije na način, da

upoštevamo pričakovane rezultate projekta.

Na žalost zadnje evalvacije pilotnega usposabljanja ni bilo mogoče
izpeljati, ker je bila pilotna faza prekinjena in samega projekta ni bilo
mogoče nadaljevati po že vnaprej določenih parametrih. Zaradi
ukrepov v šolah, ki so nastali ob epidemiji, je bila izvedba mednarodnih
in državnih delavnic, načrtovanih po zaključku usposabljanj, ogrožena. 

Namesto tega in kljub vsem oviram, smo z namenom, da bi povzeli in
sistematizirali aktivnosti in njihove prednosti, pridobili informacije in
analize iz dnevnikov usposabljanj, ki prikazujejo sledeče ugotovitve.
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Prvi dnevniki usposabljanj so prikazovali potrebo bo boljšem
načrtovanju učnih ur, še posebej glede njihovega trajanja, kar je bilo pri
nadaljnjih izvedbah in po mnogih izkušnjah na tem področju kasneje
le redko omenjeno. Pomemben del celotne priprave na učno uro je
bilo tudi učno okolje (IKT, mize, stoli itd.). Izpostavljeno je bilo, da
morajo tutorji sami preizkusiti predlagane aktivnosti, preden jih
predstavijo mlajšim dijakom – tako se izboljšajo učni rezultati, tutorji pa
pridobijo več zaupanja vase. 

Med samim potekom usposabljanja so tutorji prepoznali svoje dobre in
slabe strani, skupine pa so končno začele delovati kot celota.
Obiskovanje pouka v prostem času ni bilo več odgovornost. Učne ure
so bile zabavne in uporabne, saj so dijaki pridobili potrebno pomoč,
hkrati pa so lahko razvijali svoje KIPS (QEAS) spretnosti. Postali so bolj
motivirani za učenje in pridobivanje izkušenj preko novih aktivnosti. 

V samem začetku so imeli tutorji težave z samozavestjo, izkušnjami in
spretnostmi dela v skupinah. Odnosi med dijaki so bili precej formalni,
postopoma so se sprostili ter začeli v procesu usposabljanja tudi
uživati. 
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Mlajši dijaki so doživljali učne ure kot nekaj zabavnega, hkrati pa so
razvijali svoje veščine. Dijaki tutorji so povedali, da so pridobili več
izkušenj, njihova motiviranost se je povečala, poleg tega so postali
boljši ljudje/prijatelji. 

Dijaki so bolj uživali, kadar so opravljali aktivnosti z drugimi skupinami.
Pomagalo jim je spoznati dijake iz drugih razredov, izboljšalo je njihove
odnose in druge družbene aktivnosti v šoli.

Učitelji koordinatorji so spremljali razvoj veščin pri tutorjih in mlajših
dijakih in sicer na področju sodelovanja, ustvarjalnosti in komunikacije.
Opazili so občutno izboljšanje KIPS (QEAS) veščin, še posebej pri prvi
kohorti dijakov (koordinatorji so lahko dalj časa opazovali in spremljali
osebni razvoj dijakov tutorjev). Sam program je od dijakov zahteval, da
so postali bolj motivirani in zaznali njegov pomen. S pomočjo tega so
dijaki razumeli in si zapomnili vsebino predmeta in pridobili spretnosti,
ki jih sicer tekom navadnega poučevanja, katerega center je učitelj, ne
pridobijo. 
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V času usposabljanja so dijaki spoznali svoje odgovornosti in svoje
potenciale. Poglobili so poznavanje mehkih veščin (KIPS) in sicer
veščine na področju odnosov, samozavedanja, reševanja problemov,
pridobili so večji vpogled v delo vodje in sodelovanja, osredotočili so se
lahko na čustveno zavedanje, izboljšali svoj javni nastop in spretnosti iz
področja organizacije in upravljanja s časom. 

Učitelji koordinatorji menijo, da
so dijaki tekom projekta najbolje
razvili veščine s področja
učinkovite komunikacije,
sodelovanja in premagovanja
stresa. Poleg tega ne smemo
pozabiti na reševanje
problemov, načrtovanje in
organizacijo, kjer so dijaki
pokazali občutno izboljšanje
svojih spretnosti. Razvoj
vodstvenih sposobnosti
posledično pozitivno vpliva na
dijakove učne rezultate, ki so se
pri mlajših dijakih precej
izboljšali. Povečal se je njihov
interes za predmet, niso več
razmišljali le o tem,

kako bi pridobili oceno, temveč
tudi o tem, kako bi izboljšali
svoje znanje in veščine. Bolje so
se znali prilagoditi situacijam,
znali so upravljati s časom,
razvijali so svoje vodstvene
spretnosti in ostale socialne
kompetence.

Še en način za evalvacijo
programa je samoevalvacija
dijakovega napredka. V ta
namen je bil pripravljen
standardiziran vprašalnik za
analizo petih vodstvenih
kompetenc, ki jih program
spodbuja. Priloga 15: SLEVET-ova
samoevalvacija spretnosti.
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Da bi lahko ocenili napredek, morajo dijaki izpolniti vprašalnik prej in
po koncu udeležbe v programu usposabljanja. 

Kot prikazujejo podatki iz primerjalne tabele, pridobljeni med
samoevalvacijo dijakov, so se rezultati drugega ocenjevanja dvignili za
0.5 do 1.2 točke.

Ti podatki kažejo, da je imel program pozitiven učinek na razvoj vseh
KIPS kompetenc. 

Največji vpliv (porast za 1.0 in celo več v boljši samopodobi) je imel na
razvoj aktivnega poslušanja, sprejemanja in podajanja povratnih
informacij, na učinkovito skupinsko delo, motiviranost in spodbujanje
drug drugega k izvedbi in k upoštevanju rokov za izvedbo nalog, na
vizijo pričakovanih rezultatov, na soočanje s težavami in napakami in
vzdrževanje koncentracije, ko so bili pod stresom. 

Porast v samopodobi za 0.8 točke je opazen pri spretnostih
samoizražanja in javnega nastopanja.

Napredek pri vseh ostalih spretnostih znaša najmanj 0.5 točke. 

Povzetek: Rezultati, ki se nanašajo na evalvacijo indikatorjev
kvalitete programa v vseh delih njegove izvedbe in so bili
pridobljeni preko različnih informacijskih kanalov in v vseh
kategorijah udeležencev, jasno kažejo prednosti za vse in
vsakega izmed njih, kar pomeni tudi prednosti za samo šolo
in širšo skupnost. 
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Primerjalna tabela s povzetkom odgovorov samoevalvacije mlajših
dijakov glede njihovega napredka 
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SLEVET-ov program za razvoj vodstvenih spretnosti je osredotočen
predvsem na razvoj spretnosti in vedenja, zato je spremna
dokumentacija minimalna, a kljub temu pomembna. Njen namen je
strukturirati material za usposabljanja, določiti vloge udeležencev in
spremljati dinamiko učnega procesa in napredka udeležencev. Glede
na vprašalnike, ki ocenjujejo potrebe in ugotavljajo napredek
udeležencev procesa, so bile pripravljene program usposabljanja in
predstavitve za vsako usposabljanje v posameznih postopkih izvedbe
programa: načrt učne ure (Priloga 16) in dnevnik učne ure (Priloga 17).

Vsi ti dokumenti, ki so bili izpolnjeni pravilno in pravočasno, so
pomembno orodje pri spremljavi in merjenju učinkovitosti in
aktivnosti, ki so potrebne za izboljšavo programa. 

3.7. SPREMNI DOKUMENTI
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SLEVET-ov program za razvoj vodstvenih kompetenc je pripravljen
tako, da se izvaja preko vaj, ki so za udeležence privlačne in zabavne.

Cilj: Tovrstne dinamične vaje so pravi »lomilci ledu« (op. p: igre za
prebitje ledu), ki jih uporabimo na začetku usposabljanja oz. za
ogrevanje udeležencev. Primerne so za uporabo v prostoru ali na
prostem. Te vaje se uporabljajo na samem začetku ure in/ali po
odmoru. Trener jih lahko uporabi vedno, ko začuti, da je motivacija v
skupini padla. 

Trajanje: Odvisno je od števila udeležencev, težavnosti nalog in časa, ki
ga skupina potrebuje, da doseže svoj cilj, ampak večinoma so te
vaje/igre končane v 10-15 minutah. 
Če udeleženci ne uspejo zaključiti aktivnosti v predvidenem času, jo
lahko ponovimo kasneje ali tekom naslednje ure. Udeleženci morajo
imeti možnost zaključiti dodeljene naloge. 

Analiza: Čeprav so te naloge namenjene, da z njimi dvigujemo
motivacijo pri udeležencih, jih lahko uporabimo tudi za razvijanje
sodelovanja znotraj skupine. V primeru, da imajo udeleženci težave pri
upoštevanju navodil, trener ustavi igro in jim postavi sledeča
vprašanja: Kaj se dogaja? Kaj počnete? Na kakšne ovire ste naleteli?
Kaj lahko spremenite? 

To lahko ponovite večkrat, dokler ne pridete do željenega rezultata. 

Po koncu te vaje sledi krajša diskusija, kjer lahko uporabite vzorčna
vprašanja kot: 

4. DODATNI VIRI

4.1. VAJE ZA DVIG MOTIVACIJE
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Primeri vaj za dvig motivacije so v Prilogi 18. 

Kako se počutite po tej vaji?

Kaj vam je pomagalo rešiti problem in/ali končati nalogo? 

Kaj vam je povzročalo težave?

Ali ste imeli vodjo skupine?

Ali ste imeli načrt, kako boste rešili problem in/ali kako boste

končali nalogo? 

Kaj bi lahko naslednjič izboljšali?

4.2. VAJE ZA RAZVOJ SOCIALNIH VEŠČIN (KIPS) 
Namen teh vaj je razvoj specifičnih socialnih veščin in znanj. Da bi jih
čim bolje razvili, je pomembno, da so udeleženci pripravljeni na delo
vnaprej in osredotočeni na temo. 

Udeleženci morajo imeti dovolj časa, da jim razložimo cilje in navodila
za izvedbo teh vaj. Trajanje teh vaj je odvisno od vrste vaj in ravni
znanja ter izkušenj, ki jih že imajo udeleženci. 

Časovni okvir za izvedbo vaj je določen vnaprej, omogočen je tudi čas
za diskusijo in analizo, kar je seveda sestavni del vaj in jim daje tudi
dodano vrednost. 

Vprašanja za analizo so oblikovana glede na cilje usposabljanja, saj
lahko vsako vajo, ki prispeva k razvoju specifičnih veščin, uporabimo za
različne namene. 

Primeri vprašanj za analizo so: 
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Spodnja tabela prikazuje največkrat uporabljene vaje med izvedbo
pilotne faze in njihovo ujemanje s ključnimi socialnimi veščinami, ki se
ob tem razvijajo. 

Katere KIPS sem moral uporabiti in katere so potrebne za

izboljšavo spretnosti? Zakaj? 

Ali si zadovoljen z doseženim rezultatom? 

Kje si naletel na težave?

Kaj ti je pomagalo?

Kaj si dobro opravil? Kaj lahko naslednjič narediš bolje?

Opise vaj najdete v Prilogi 19.
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Po februarju 2020 je svet zaustavila epidemija COVIDa 19, kar je
povzročilo drastične spremembe za človeštvo in posledično vplivalo
tudi na šolstvo. Protikoronski ukrepi v državah udeleženkah projekta
SLEVET so vplivali na zgodnjo in nenadno prekinitev izvedbe pilotnega
programa pri zunajšolskih aktivnostih in posledično preklicali vse
mednarodne in državne aktivnosti, ki bi jih sicer izpeljali do zaključka
samega programa. 

5. NAMESTO ZAKLJUČKA - IZVEDBA SLEVET-
OVEGA PROGRAMA V ČASU EPIDEMIJE

Narava socialnih veščin, že izoblikovanih pristopov in pripomočkov za
njihov razvoj ter celotni koncept projekta SLEVET zahtevata praktično
delo, ki je neločljivo povezano s komunikacijo v živo in s sodelovanjem
med udeleženci.

Takšen delovni pristop je v trenutni situaciji občutno omejen zaradi
vseh ukrepov, ki veljajo po svetu glede družbenega življenja, potovanj
in izvedbe komunikacije v zaprtih prostorih. 
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Poleg tega je sam potek krize pokazal, da je verjetnost poučevanja na
daljavo dolgoročne narave in ustaljena praksa v izobraževalnih
sistemih. Izolacija in onemogočeno normalno življenje v šolah je
zmanjšalo potrebo po komunikaciji in sodelovanju med dijaki, prav
tako tudi potrebo po premagovanju stresa. 

Na prvi pogled se zdi, da situacija onemogoča nadaljnji razvoj SLEVET-
ovega pristopa. 

Na srečo pa so pobude in izkušnje enega od tutorjev skupine za
angleški jezik – dijaka v NHSFB (Bolgarija), vzpodbudne, saj kažejo, da
se da program izvesti tudi na daljavo.

Po začetku šolanja na daljavo (od konca marca 2020 do zaključka
šolskega leta) je uspela izpeljati še 11 učnih ur s svojo skupino – po dve
uri na teden vsako soboto. 

Ko je pripravljala svoje ure, se je ravnala po metodologiji programa in
poleg tega uporabljala vse vire, ki so dostopni na spletu. 
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Prav tako je prilagodila vaje za dvig motivacije tako, da je izvajala
»mentalno« gimnastiko in koncentracijo. Pri svojem delu je uporabila
brainstorming (možgansko nevihto) in pogovore v skupinah kot tudi
različne tipe nalog (individualne in v parih), s katerimi je vzdrževala
pripravljenost za delo in razvijala komunikacijske strategije in
sodelovanje v skupini.

Tole je sama povedala o njeni zadnji učni uri:

„Pogovarjali smo se o tem, kakšne bodo naše ocene za to leto. Eden
od dijakov je imel 6 pri angleščini, drugi pa 5. Vendar pa, če vzamemo
v obzir, da je imel lani in v prvem polletju 4 in da se je njegovo znanje
izboljšalo, pričakujem, da bo imel naslednje leto tudi 6. 

Serija Prijatelji (Friends) - https://eslvideo.com/series.php?
id=Friends%20S.1
Spletna igra Spyfall - https://www.spyfall.app
Video Samsko življenje (A single life) -
https://youtu.be/pzAZnOyMTI4
Spletna igra Kahoot - https://kahoot.com/schools-u
Igra Tabu (Taboo) - https://playtaboo.com/playpage 
Citati iz filmov - https://www.infoplease.com/culture-
entertainment/film/top-100-movie-quotes
Film “Yes man” - https://www.dailymotion.com/video/x3fppxl 
Lov za zakladom (Scavenger hunt) -
https://en.wikipedia.org/wiki/Scavenger_hunt 
Konferenca TedTalk – kaj se resnično zgodi s plastiko, ki jo
odvržemo - (TedTalk - what really happens to the plastic you throw
away) - https://youtu.be/_6xlNyWPpB8 
Spletna igra Skribble.ro - https://skribbl.io
Igra kod - Codenames - https://codenames.game
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V angleščini smo se pogovarjali o poletnih počitnicah in naših načrtih.
Pogovarjali smo se o tem, kako ne smemo zapravljati časa med tem
odmorom in da ga moramo kar najbolje izkoristiti. Dijakom sem dala
»domačo nalogo«. Zapisati so morali en cilj za poletje, nekaj kar so
želeli doseči do konca poletja in kar bodo lahko opravili. 

Potem je vsak izmed dijakov delil svoje mnenje in misli o SLEVET-
ovem projektu in postavila sem jim več vprašanj glede izboljšave
programa in njihova povratna informacija je bila zelo pozitivna. Ob
zaključku ure sem prosila dijake, da napišejo kratek sestavek na temo
»Moja SLEVET-ova izkušnja«. Potem ko smo prebrali vse odzive, je
sledila iskrena debata in poslovili smo se do konca poletja.“

Povratne informacije dijakov kažejo, da so bili zadovoljni z udeležbo v
programu in da si želijo v njem še sodelovati; da so razvili določene
spretnosti in/ali premagali svoje strahove; da je bil čas, ki so ga porabili
koristen in kljub temu nič manj zabaven. Povedali so sledeče: 

„...Če sem lahko poštena, zelo mi je všeč, da sem v določenem
trenutku ali za krajše obdobje lahko bila vodja. Nikoli si nisem mislila,
da to zmorem. Zato sem hvaležna za vse. Vesela sem, da sem srečala
nove ljudi in da smo imeli nekaj skupnega.”
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“...Tega se bom vedno spominjal z nasmehom na obrazu tudi v
prihodnje. Spoznal sem, da če sem sproščen, lahko govorim angleško
in tudi pišem, kar mi je pomagalo v šoli.” 

“...V tem programu sem spoznala izjemne ljudi, ki se ti ne smejijo, če
narediš napako. Vedno sem se dobro počutila po sestankih in tudi če
prej nisem bila najboljše volje, sem bila na koncu srečna.” 

“...Vsi ti spomini bodo ostali z mano vedno in če bi se lahko vrnil nazaj,
bi se programu pridružil še enkrat, brez razmišljanja.” 

“...Hvala celotni skupini, saj sem se počutila kot njen nepogrešljiv del,
in ker so mi pomagali premagati moje strahove. Prav tako sem
izboljšala svoje veščine pri delu v skupini. Premagala sem tesnobo. Ne
vem, če znam to opisati, ampak bilo je kot mešanica sreče, miru in
zadovoljstva. Hvala programu SLEVET za to priložnost, hvala tudi
mojemu tutorju in celotni skupini.“

“...Zelo sem vesela, da sem se odločila sodelovati v tem programu. Če
se bo projekt nadaljeval tudi naslednje leto, se ga bom znova
udeležila.” 

“...Ta program je prava pustolovščina. Vreden je bil vsake sekunde
mojega življenja.” 

Organizacija časa med karanteno (zakaj in kako)
Tehnike sproščanja med karanteno (opis in vaje na daljavo)
Debata z udeleženci (komentarji na temo evalvacije) in zaključek
usposabljanja. 

Med pandemijo je tutor iz ŠC Velenje (SLO) izvajal online ure s svojo
skupino udeležencev. To usposabljanje je bilo osredotočeno na
trenutne teme kot so: 

Ti primeri proaktivnega vedenja prikazujejo pozitivne učinke razvijanja
vodstvenih sposobnosti med dijaki. Njihove aktivnosti, ki so bile 
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izvedene posebej v ta namen in pod pritiskom situacije, kažejo, da se
da program prilagoditi tudi na delo na daljavo. To nas spodbuja k
nadaljnjemu razvoju in ustvarjanju spletnih virov znotraj iniciative tega
projekta, katerega glavna ideja je, da je SLEVET-ov program vodenja
uporaben in nujen za šole s poklicnim izobraževanjem. 

6. SEZNAM PRILOG
Priloga 1: Vprašalnik za dijake

Priloga 2: Vprašalnik za učitelje

Priloga 3: Vprašalnik za starše

Priloga 4: Opis kompetenc

Priloga 5: SLEVET-ov uvodni program usposabljanja

Priloga 6: SLEVET-ovo spletno usposabljanje - webinarji

Priloga 7: SLEVET-ovo usposabljanje kombinirane mobilnosti

Priloga 8: SLEVET-ov program za usposabljanje trenerjev

Priloga 9: SLEVET-ov program za razvoj socialnih veščin

Priloga 10: Vaje za prvo učno uro

Priloga 11: Vaje za zadnjo učno uro

Priloga 12: Obrazec za povratno informacijo za koordinatorje programa

SLEVET

Priloga 13: Obrazec za povratno informacijo za dijake nižjih letnikov

Priloga 14: Obrazec za povratno informacijo za tutorje programa

SLEVET Priloga 15: SLEVET-ova samoevalvacija spretnosti

Priloga 16: SLEVET-ov načrt dodatne učno uro

Priloga 17: SLEVET-ov dnevnik učne ure

Priloga 18: Primer vaje za dvig motivacije

Priloga 19: Primeri KIPS
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Namen te ankete je ugotoviti, kje so vaše potrebe po dodatnem
usposabljanju, da boste čim bolje razvijali svoje potenciale. Svoje
mnenje označite na lestvici od 1 do 5:

Dragi dijaki, 

1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – nisem prepričan, 4 – se strinjam
in 5 – se popolnoma strinjam.

PRILOGA 1: VPRAŠALNIK ZA DIJAKE 

Dodatne informacije o udeležencu:
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1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – nisem prepričan, 4 – se strinjam
in 5 – se popolnoma strinjam.

PRILOGA 2: VPRAŠALNIK ZA UČITELJE  
Namen te ankete je ugotoviti potrebe vaših dijakov po dodatnem
usposabljanju in razvijanju njihovih potencialov. Svoje mnenje
označite na lestvici od 1 do 5:

Dragi učitelji,

Dodatne informacije o udeležencu:
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1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – nisem prepričan, 4 – se strinjam
in 5 – se popolnoma strinjam.

Namen te ankete je ugotoviti potrebe vaših otrok po dodatnem
usposabljanju in razvijanju njihovih potencialov. Svoje mnenje
označite na lestvici od 1 do 5:

Dragi starši,

PRILOGA 3: VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

Dodatne informacije o udeležencu:              
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PRILOGA 4: OPIS KOMPETENC
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Cilji: predstaviti aktivnosti programa, razložiti in določiti vloge,
dolžnosti in prednosti različnih udeležencev, razviti komunikacijske
spretnosti med udeleženci. dvigovati motivacijo v skupini.

Udeleženci: min. 14 udeležencev - 3 predmetni učitelji, 9 dijakov nižjih
letnikov, podporno osebje.

V primeru, da je več dijakov/učiteljev, ki bi se radi pridružili, se le-ti
lahko pridružijo/sodelujejo. 

Dokumenti: Seznam udeležencev in njihovi kontakti 

Trajanje: Predvidoma 4 ure

PRILOGA 5: SLEVET-OV UVODNI PROGRAM
USPOSABLJANJA
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SLEVET-ov poenostavljen projekt

PRILOGA 6: SLEVET-OVO SPLETNO
USPOSABLJANJE - WEBINARJI
SLEVET – SPLETNO USPOSABLJANJE– WEBINAR 1

Cilj projekta je razviti program, ki temelji na dijakih, da postanejo
vodje nadaljnjih usposabljanj;
Skupina starejših dijakov bo razvila ključne KIPS (ključne trde in
mehke veščine) in bo usposabljala skupino 2 v KIPS in pomagala
mlajšim dijakom pri različnih predmetih z uporabo novih veščin;
Vključuje medvrstniško učenje – učinkovit način učenja in
napredovanja;
6 partnerskih organizacij iz 5 različnih držav – Bolgarija, Latvija,
Litva in Slovenija ter Združeno kraljestvo;
Program razvoja vodstvenih sposobnosti temelji na dijakih, kar
povečuje zaposljivost udeležencev; 
Metodologija temelji na praksi in manj na teoriji.
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Kaj predstavlja program za razvoj vodstvenih sposobnosti?

Cilj je vzpostaviti trajnostni program razvoja vodstvenih
sposobnosti, katerega prednosti se bodo poznale tako v šolah kot v
skupnosti. 
Cilj je razviti vodstvene sposobnosti pri dijakih, da bi bili bolj
usposobljeni prispevati čim več v dobrobit skupnosti. 
Program je izveden v obliki kaskadnega učenja, kar pomeni, da
starejši dijaki prenašajo znanje in spretnosti mlajši generaciji
dijakov.
Dijaki postanejo lastniki programa, saj le-ta temelji na dijakih in
odseva njihov značaj in vizije.
Daje priložnost dijakom, da razvijejo vrsto zaposlitvenih veščin, kot
so vodenje dogodkov, vodenje projekta in proračuna, hkrati pa jim
omogoča sprejemanje izkušenj, spopadanje z neuspehom in
razvijanje vzdržljivosti.
Temelji na medvrstniškem učenju z realnimi rezultati, vidnimi v
projektih ali pri manjših podjetjih. 
Skupina 1 so dijaki, katerih usposabljanje izvajajo strokovnjaki z
namenom, da bi pri njih razvili vrsto vodstvenih KIPS preko
programa, ki vključuje praktične aktivnosti;
Skupina 1 nato usposablja skupino 2 po enakem programu;
Skupini 1 in 2 organizirata dogodek za nadaljnje razvijanje njihovih
spretnosti;
Skupina 2 nato usposablja skupino 3;
Konstanten kaskadni model;
Program, ki mladim omogoča, da na praktičen, aktiven in
trajnosten način spoznajo vloge vodja znotraj šole in skupnosti; 
V Združenem kraljestvu v programu za razvoj vodstvenih
kompetenc sodeluje 120 dijakov starih med 13-18 let;
Starejši dijaki usposabljajo mlajše dijake enkrat tedensko po 45
minut in sledijo učnemu načrtu, ki so ga predlagali dijaki za dijake
(vrstniki za vrstnike).

- 82 -
PROJEKT ŠT. 2018-1-LT01-KA202-046951 

SLEVET-OV PROGRAM 



Izboljša veščine, ki jih pričakujejo delodajalci od svojih delavcev;
Izboljša spretnosti, ki se jih ne naučimo v razredu, so pa izredno
pomembne za izboljšanje gospodarstva in delovanje skupnosti;
Program je praktične in ne teoretične narave;
125 sodelujočih dijakov smo vprašali, katere spretnosti ali veščine so
izboljšali. Dejali so, da: 

Promoviranje podjetništva med mladimi – KIPS;
Promoviranje vodenja;
Izboljšanje socialne kohezije;
Mlajšim ljudem omogoča povečanje njihove samozavesti in
podjetniških spretnosti, ki so pomembne pri zaposljivosti, pri
njihovi večji učinkovitosti in za življenje po zaključku izobraževanja;
Omogoča praktični biološki razvoj vrste kvalitet, izkušenj, pristopov
in veščin (KIPS), ki so pomembne za naše nadaljnje varčno in
produktivno življenje.

- komunikacijske spretnosti (94%)
- samozavest (87%)
- vodstvene veščine (82%)
- spretnosti sprejemanja odločitev (79%)

Učinkovitost
Izkušnje
Pristop
Veščine

KIPS vključuje vodstvene in podjetniške spretnosti, kot so: reševanje
problemov, sprejemanje odločitev, vzdržljivost, verbalna komunikacija,
pisna komunikacija, vodenje dogodkov, razvoj praktičnih veščin in
spretnosti, ki so pomembne v vsakdanjem življenju. 

Kaj je cilj programa za razvoj vodstvenih sposobnosti?

KIPS in njihov pomen
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Primeri aktivnosti s KIPS

Pogledali si bomo dva primera aktivnosti, ki jih uporablja skupina 1
med usposabljanjem skupine 2. 
Vsaka aktivnost je prilagojena tako, da izboljšuje veščine KIPS, ki so
nujne za povečanje zaposljivosti in osnove vodenja.
Imejte v mislih, da so te aktivnosti praktične narave.

Priloga 19: Posel z žlicami, Naključna prošnja 

Izboljšane spretnosti KIPS

Verbalna komunikacija
Pisna komunikacija
Delo v skupinah
Vodenje
Predstavitev
Kreativnost
Organizacija

Razvoj vodstvenih kompetenc v Združenem kraljestvu

https://www.youtube.com/watch?v=7WO4moEZGlQ

5-minutni video, ki ponuja razlago prednosti programa za razvoj
vodstvenih kompetenc z naslovom SLAM!

Debata za udeležence

Kaj je vodenje?
Imenuj pomembne svetovne vodje in povej, zakaj so uspešni?
Kakšen je neuspešen vodja in zakaj?
Kaj bi se rad naučil o vodenju tekom tega usposabljanja?
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Kaj je vodenje? Vodimo lahko skupino ljudi ali organizacijo. Vodje
pomagajo sebi in drugim pri sprejemajo pravih odločitev. Postavijo
smernice, gradijo vizijo in ustvarjajo nekaj novega. 
Imenuj uspešnega vodjo? Zakaj so postali uspešni? - Bill Gates
(lastnik Microsofta), ker je vzpodbujal in ohranjal kreativnost in
inovativnost pri ljudeh in prepoznaval njihove dosežke. Vodenje je
bilo avtoritativno.
Kakšen je neuspešen vodja in zakaj? Razlogov, zakaj je nekdo
neuspešen pri vodenju je več. Morda je izgubil končni cilj, morda je
zavlačeval, izgubil avtoriteto, trpel zaradi pomanjkanja veščin glede
sprejemanja odločitev itd. 

Povratna informacija

Zaključne pripombe

Osnove modela razvoja vodstvenih sposobnosti, ki ga uporabljajo v
Združenem kraljestvu;
Spoznali smo KIPS in njihov pomen v realnem življenju;
Spoznali smo, kako se poučujejo KIPS in videli nekaj primerov vaj;
Pogovorili smo se o tem, kaj vodenje je in spoznali tvoje mnenje o
vodenju.

Do sedaj smo spoznali:

SLEVET – SPLETNO USPOSABLJANJE – WEBINAR 2

Katere so bile ključne učne vsebine, ki smo jih pridobili v webinarju 1?

Cilj programa je razviti vodstvene sposobnosti pri dijakih, da bi bili
bolj usposobljeni prispevati čim več v dobrobit skupnosti. 
Temelji na strategiji medvrstniškega učenja, z vplivi iz vsakdanjega
življenja, kot so projekti in manjši posli. 
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Ta program mladim omogoča, da na praktičen, aktiven in
trajnosten način spoznajo vloge vodja znotraj šole in skupnosti. 
Izboljša veščine, ki jih pričakujejo delodajalci od delavcev.
Izboljša spretnosti, ki se jih ne naučimo v razredu, so pa izredno
pomembni za izboljšanje gospodarstva in delovanje skupnosti.
KIPS.

Več primerov KIPS

Opomnik – KIPS izboljšujemo preko praktičnih iger in aktivnosti, s
katerimi razvijamo željene ključne kompetence. 
Edini način za izboljšanje vodstvenih spretnosti KIPS je s pomočjo
praktičnih iger.
Sledeče aktivnosti se uporabljajo za usposabljanje različnih
spretnosti in so vse del programa za razvoj vodstvenih sposobnosti
KIPS.

DAN V PISARNI

Vaša skupina sodeluje s podjetjem Jaguar Land Rover iz Solihulla.
Vaš proračun znaša £40,000 za vsako minuto, ki jo porabite v tej
aktivnosti; vaša ekipa dolguje Jaguar Land Rover stroške v višini
£1,000, ki vam bo za vsako aktivnost plačal določeno količino denarja,
ampak če boste neuspešni boste morali stroške podjetju poravnati.

"Za vse predvidene aktivnosti imate na razpolago 40 minut. Za vsako
od situacij in aktivnosti morate sprejeti odločitev, podati odgovor ali
rešitev. Opraviti morate vse aktivnosti znotraj določenega časovnega
okvirja ali pa sledi denarna kazen. Če boste uspešni, boste dobili
dodatek (kot je opisano spodaj)." 
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USPEH
      
Vaša ekipa prejme vsoto £10,000 za vse uspešno opravljene aktivnosti
znotraj določenega časovnega okvirja. 

NEUSPEH

Vaša ekipa prejme kazen v višini £15,000, če vam ne uspe opraviti vseh
aktivnosti znotraj določenega časovnega okvirja.

PRVA AKTIVNOST - TVEGANA PROIZVODNJA

Podjetje je naletelo na težavo. Pomlad je hladna, z zunanjimi
temperaturami blizu zmrzali. Vodja nočne izmene vas je pravkar
obvestil:

"Pozdravljeni, imamo problem v proizvodnji liniji. Ogrevanje v hali za
proizvodnjo je odpovedalo. Ker se je temperatura spustila do ledišča,
so predstavniki sindikata opozorili odgovorne, da bodo delavci
prenehali delati, razen če se ukrepa v naslednjih 15 minutah.
Sprejmite ustrezno odločitev, da bo nočna izmena lahko nadaljevala
z delom, sicer bodo zapustili delovna mesta. Svojo odločitev pošljite
na e-mail v naslednjih 15 minutah." 

USPEŠNO OPRAVLJENA AKTIVNOST - £50,000
NEUSPEŠNA AKCIJA - MINUS £75,000

KAKŠNA JE VAŠA REŠITEV? ZAPIŠITE JO TUKAJ IN JO PREDSTAVITE
ČLANU OSEBJA V DOLOČENEM ČASU.
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DRUGA AKTIVNOST

Prejeli ste sporočilo, ki ga je osebni asistent prejel od glavnega
direktorja: 

"Draga skupina, glavni direktor želi, da vas spomnim, da septembra
Rusi praznujejo  “Dan avtomobila in prevoznih sredstev” in da
moramo kot podjetje pripraviti video, s katerim bomo v najboljši luči
Moskovčanom predstavili Jaguar Land Rover. Glavni direktor
pričakuje vaše zamisli in vaše mnenje. Kaj naj video vključuje? Kdo bo
naredil ta video? Kakšni bodo stroški? Glavni direktor meni, da je to za
podjetje pomemben dogodek, zato vas prosim, da mi čimprej
odgovorite. Hvala.'"

USPEŠNO OPRAVLJENA AKTIVNOST - £20,000
NEUSPEŠNA AKCIJA - MINUS £15,000

KAKŠNA JE VAŠA REŠITEV? ZAPIŠITE JO TUKAJ IN JO PREDSTAVITE
ČLANU OSEBJA V DOLOČENEM ČASU.
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BRODOLOM – boste preživeli?

Predstavljajte si, da je vaša skupina doživela brodolom na zapuščenem
otoku brez možnosti komunikacije z zunanjim svetom. 

Zelo verjetno je, da boste tu obtičali naslednji dve leti. Razen vas ni na
otoku nikogar. 

Katera pravila in zakone bi sprejeliin na kakšen način bi jih izvajali? 

Vsaka oseba se lahko odloči, kateri predmet bi s sabo vzela na ta otok.
Pogovorite se o predmetih in o razlogih, zakaj bi jih vzeli s sabo. 

Zapisati morate skupinsko odločitev. 

Izboljšane spretnosti KIPS
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Verbalna komunikacija
Pisna komunikacija
Sprejemanje odločitev
Reševanje problemov
Logično sklepanje
Skupinsko delo

Izboljšane spretnosti KIPS

Upravljanje s časom
Organizacija
Delo v skupini
Verbalna komunikacija 
Pisna komunikacija 
Upravljanje z denarjem 
Reševanje problemov
Sprejemanje odločitev
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Da bi izboljšali svoje vodstvene spretnosti;
KIPS vključuje sledeče veščine: zaupanje, vodenje, skupinsko delo,
pogajanje, verbalno komunikacijo, pisno komunikacijo, vzdržljivost,
prilagodljivost, upravljanje s časom, načrtovanje, pričakovanje,
odgovornost, zanesljivost, akademske dosežke, vizijo, cilje in
smernice, izgradnjo odnosov, motiviranje drugih in samega sebe;
Izboljša veščine, ki jih pričakujejo delodajalci od delavcev;
Izboljša spretnosti, ki se jih ne naučimo v razredu. 

Zakaj se morajo mladi ljudje naučiti sposobnosti vodenja s KIPS?

Kaj lahko dosežejo z boljšimi vodstvenimi sposobnostmi?

Vodijo dogodke v lokalni skupnosti;
Ozaveščajo lokalno skupnost;
Izboljšajo predstavitve in prijateljstva na šoli;
Višje akademske dosežke;
So bolj zaposljivi;



Vodijo dogodke na šoli;
Uporabijo novo pridobljene spretnosti po končanem šolanju in na
delovnem mestu;
Doma ali v skupnosti, sprejemanje odločitev je pomembno v
vsakdanjem življenju!

Zaključki
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KIPS so ključ do resničnega sveta;
Najboljši način za izboljšanje KIPS je s pomočjo praktičnih iger;
Izboljšanje vodstvenih sposobnosti odpira nova vrata in nove poti;
Izboljšava se pozna v lokalni skupnosti;
Izboljšava se pozna tudi v šolski skupnosti.
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SLEVET – SPLETNO USPOSABLJANJE – WEBINAR 3

Katere so bile ključne učne vsebine, ki smo jih pridobili v webinarju 2?

KIPS predstavlja veščine v praksi in ne v teoriji;
KIPS je široka paleta ključnih kompetenc;
Delodajalci si želijo, da bi imeli mladi ljudje več KIPS veščin;
Če obvladamo KIPS, smo bolj iskani na trgu dela;
Mlada oseba, ki je pridobila vodstvene sposobnosti, lahko
doprinese k spremembam v svoji skupnosti in pokaže veliko mero
odgovornosti.

Kako BTF razvija model usposabljanja vodstvenih kompetenc? 

Usposablja in trenira mlade ljudi, da bi razvijali KIPS;
Usposablja in trenira ambiciozne podjetnike, da bi razvili podjetje
in podjetniške kompetence;
Usposablja in trenira mlade delavce, da bi razvijali KIPS,
podjetniške kompetence, vodenje in organizacijo projekta, in sicer
tako, da bi lahko delali z drugimi in tudi pri njih spodbujali razvoj
podobnih veščin in pristopov;
Usposablja in trenira delodajalce, da razvijajo notranje podjetništvo.
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Krepi zmogljivosti znotraj
organizacij;

Usposablja in trenira
invalide, da postanejo
zaposljivi;

Usposablja in trenira
invalide, da razvijejo KIPS. 

(Glavna razlika med
podjetništvom in
notranjim podjetništvom
je, da je notranji podjetnik
delavec, podjetnik pa je
vodja celotne delovne
operacije)
 

Študija primera 1

Cilj: Usposobiti in trenirati invalide, da razvijejo KIPS.

Cerebral Palsy Midlands je dobrodelna organizacija iz Birminghama, ki
podpira Skupnost bolnikov z cerebralno paralizo. BTF je usposabljal
njihovo osebje s pomočjo programa za razvoj vodstvenih kompetenc,
le-ti so kasneje usposabljali 50 ljudi s cerebralno paralizo, da so razvili
KIPS in postali aktivni člani svoje skupnosti. 

Usposabljanje je potekalo skozi različne aktivnosti, preko katerih so
ljudje s cerebralno paralizo razvili KIPS in nato odprli svoj projekt, da bi
omogočili invalidom dostop do lokalnih podjetij, kavarn, restavracij in
barov. 
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S pomočjo samozavesti in veščin, ki so jih pridobili v programu, so
razvili svoje kriterije, se odpravili v posamezne restavracije in trgovine
in jih samostojno ocenili. 

Ta projekt, kljub temu, da ni bil podjetniško naravnan, je pomagal
uporabnikom različnih storitev, da so razvili kompetence, kot so
vodenje projekta in delo v skupini; prav tako jim je pomagal, da so se
razvijali na osebnostni ravni in izboljšali svojo samozavest in spretnosti
v medosebnih odnosih. 
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Študija primera 2

Cilj: Usposabljati in trenirati ambiciozne socialne podjetnike.

Skupnost KEFW iz Birminghama je socialno podjetje in dobrodelna
organizacija, ki jo vodijo in kjer so zaposleni mladi ljudje, stari 18 let in
manj. Njihov prihodek letno znaša £35,000.
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Mladi zaposleni so opravili tečaj usposabljanja v programu za razvoj
vodstvenih kompetenc, da bi razvili KIPS. Svoje znanje so kasneje
uporabili v številnih situacijah, v katerih so morali uporabiti KIPS in kjer
so preverili vodenje projekta, podjetništvo, vodenje dogodkov,
komunikacijske veščine, kakovost storitev za kupce, zagotavljanje
kvalitete ter vzdržljivost. Njihov naslednji korak je bil razviti čisto pravo
podjetje, ki bi omogočalo športno in učno usposabljanje, kar so tudi
lansirali na tržišče, pridobili stranke, njihovi zaposleni pa so
usposabljanja tudi izvajali.

https://www.youtube.com/watch?v=cnPtRlvbZuE

Aktivnost dijakov - Debata

Katere KIPS bi si skupina ljudi, ki trpi za cerebralno paralizo želela
najbolj izpopolniti?
Katere KIPS bi tutorji, ki usposabljajo ljudi s cerebralno paralizo,
želeli razvijati v primeru usposabljanja takšnih ljudi?
Katere KIPS bi dijaki želeli izboljšati, da bi lažje vodili svoje socialno
podjetje?

Povratne informacije

Katere KIPS bi si skupina ljudi, ki trpi za cerebralno paralizo želela
najbolj izpopolniti? - Zaupanje, komunikacija, delo skupini;
Katere KIPS bi mentorji, ki usposabljajo ljudi s cerebralno paralizo,
želeli razvijati v primeru usposabljanja takšnih ljudi?  - Vodenje,
komunikacija, organizacija;
Katere KIPS bi dijaki želeli izboljšati, da bi lažje vodili svoje socialno
podjetje? - Organizacija, upravljanje z denarjem, vodenje
dogodkov, komunikacija.
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KAOS V ZAKLADNICI

Vaša skupina bo odločala o porabi denarja v šoli in mora predvideti
naložbe za prihodnje leto in svojo odločitev javiti finančnemu
direktorju. 

Šola ima proračun v vrednosti 10 milijonov evrov – kako naj ga porabi? 

NALOGA

1.Spodnji predlogi naj bodo smernica pri vašem odločanju o porabi

denarja. 

2.Zapisati morate predlog porabe kot skupina in ga potem

predstaviti finančnemu direktorju v pisni in ustni obliki. 

3.Na voljo imate 20 minut, da sprejmete svojo odločitev in jo

predstavite v ustni in pisni obliki. 

4.Porabite lahko ves denar. Stroškov ne smete večati, saj že zdaj

predstavljajo najboljšo ceno. 

RAZLIČNE MOŽNOSTI SO ZA PORABO DENARJA — O VSEH JE
PREMISLILA ŽE ŠOLA.  KATERE BOSTE IZBRALI VI?
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Umetna zelenica za stadion oz. igrišče primerno za vse vremenske
pojave - £2 milijona;
Program za ozaveščanje skupnosti, da bi spodbudili učence iz
slabšega socialnega okolja k vpisu na fakulteto v naslednjih 5 letih –
£1 milijon;
Nova zgradba za fiziko in kemijo in posodobitev laboratorijev  - £4
milijoni;
Uvajanje novih predmetov v šolski kurikul, kot so kitajščina, ruščina
in japonščina, s čimer so povezani tudi stroški za učitelje in nabavo
pripomočkov za izvedbo teh predmetov - £1 milijon v 3 letih;
Nov plavalni bazen - £4 milijoni;
Sodoben gledališki kompleks z odrom za gledališče, velikim
prireditvenim prostorom in predavalnico za gledališki krožek - £6
milijonov;
6 novih teniških igrišč - £1 milijon;
Nakup zemljišča za izgradnjo novih šolskih stavb - £3 milijoni;
Plačilo šolskih ekskurzij (gratis za dijake) v tujino za naslednja 3 leta
- £1 milijon;
Donacija £500,000 dobrodelni organizaciji 'Greenpeace';
Nov zunanji šolski rekreacijski kompleks – z zunanjimi mizami za
namizni tenis, zunanji namizni nogomet, pokrite površine, zunanji
šah, nova zunanja sedišča - £1 milijon;
Popolna prenova in nadgradnja že obstoječih učilnic —£2 milijona;
Nakup pustolovskega parka za šolske potrebe - £2.5 milijona;
Izgradnja nove knjižnice - £2 milijona;
Nov vozni park 10 avtobusov, ki bi zamenjal mini šolske avtobuse -
£ 500,000;
Donacija £250,000 dobrodelni organizaciji 'Save the Children';
Razširitev šolske jedilnice - £1 milijon.

Izbirate lahko med sledečimi možnostmi:
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Upravljanje z denarjem 
Organizacija
Komunikacija 
Vodenje
Skupinsko delo

Izboljšane spretnosti KIPS

Kaj se bo dogajalo v Birminghamu?

Potekalo bo teoretično usposabljanje, da strnemo znanje o razvoju
programa za vodstvene spodobnosti;
Praktično usposabljanje – KIPS aktivnosti;
Študijski obisk skupnosti KEFW;
Študijski obisk socialnega podjetja v Birminghamu;
Razumevanje, kako ponuditi program SLEVET lokalni skupnosti in
podobnim organizacijam.

Priprava

Med usposabljanjem ste spoznali številne aktivnosti, ki pomagajo
izboljšati KIPS in vodstvene sposobnosti;
V skupinah po 4 boste ustvarjali aktivnosti, ki jih boste nato
predstavili ostalim skupinam v Birminghamu;
Te aktivnosti morajo izboljšati vsaj 3 do 4 ključne veščine;
Načrt aktivnosti mora biti pripravljen pred prihodom v
Birmingham;
Igra/naloga mora biti primerna in sicer jo morate preizkusiti v
okviru svojega programa razvoja vodstvenih kompetenc, ki ga
izvajate v državi. 
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Uvod – Kaj je SLEVET? Kaj je program za vodenje vodstvenih
kompetenc? Kaj je naloga SLEVET-a? Tedenski program

PRILOGA 7: SLEVET-OVO USPOSABLJANJE
KOMBINIRANE MOBILNOSTI (BIRMINGHAM, ZK)

Zakaj smo tukaj?

SLEVET-ov teden usposabljanja kombinirane mobilnosti.
14 učiteljev in strokovnjakov
12 dijakov
uCilji:

Izboljšati KIPS;
Izboljšati KIPS pri sodelavcih doma;
Izboljšati podjetniške kompetence in vedenje;
Usposabljati sodelavce v pilotni fazi;
Ustvariti povezave z drugimi partnerji, da bi omogočili
učinkovito nadaljnje delo;
Razumeti nove vloge v samem pristopu usposabljanja. 

Bridging to the future

Bridging to the Future (BTF) je privatno investicijsko in svetovalno
podjetje, ki se nahaja tako v Birminghamu kot v Londonu, oboje
Združeno kraljestvo;
Njihov cilj je okrepiti moč in dati večjo podporo podjetnikom iz
različnih slojev, kot so migranti, begunci, LGTB osebe in ženske in
sicer tako, da investirajo v zagonska, mala in socialna podjetja;
Vodstveni model, ki temelji na dijakih, daje mlajšim večji zagon, jih
naredi bolj zaposljive in izboljšuje njihove podjetniške kvalitete, da
lahko pomagajo v lokalni skupnosti;
V Združenem kraljestvu je velika potreba po mlajših osebah, ki
imajo zaposlitvene zmožnosti.
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Projekt SLEVET 

Cilj projekta je razviti program usposabljanja vodstvenih veščin, ki
ga izvajajo dijaki; 
Skupina starejših dijakov izboljša svoje KIPS (ključne trde in mehke
veščine) ter usposablja skupino 2 v KIPS in nato pomaga dijakom iz
nižjih letnikov pri predmetih, kjer rabijo pomoč, da razvijejo nove
spretnosti;
Vključuje medvrstniško usposabljanje – to je učinkovit model
poučevanja in napredovanja;
6 partnerskih organizacij iz 5 različnih držav – Bolgarija, Latvija,
Litva, Slovenija, Združeno kraljestvo;
Program vodenja, ki ga izvajajo dijaki, povečuje zaposlitvene
zmožnosti udeležencev; 
Metodologija temelji na praksi in ne na teoriji;
Cilj je vzpostaviti program razvoja vodstvenih kompetenc, z
namenom, da bi spodbujali vodstvene in podjetniške spretnosti,
vedenje in mišljenje dijakov iz poklicnih šol. 
Inovativni elementi tega programa: medvrstniško učenje in
medvrstniško usposabljanje; učitelji so koordinatorji; sodelujejo
tudi pravi podjetniki; dijaki pridobivajo izkušnje v iz vsakdanjega
življenja. 

Kaj je program razvoja vodstvenih kompetenc? 

Kaj je cilj programa vodstvenih kompetenc?
Cilj je razviti vodstvene sposobnosti pri dijakih, da bi bili
usposobljeni prispevati čim več v dobrobit skupnosti;
Cilj je vzpostaviti trajnostni program razvoja vodstvenih
sposobnosti, katerega prednosti se bodo poznale tako v šolah
kot v skupnosti. 

Kaj vključuje?
Izveden je v obliki kaskadnega učenja, kar pomeni, da starejši
dijaki prenašajo znanje in spretnosti mlajši generaciji dijakov;
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SLEVET-OV PROGRAM 

Dijaki postanejo lastniki programa, saj le-ta temelji na dijakih in
odseva njihov značaj in vizije;
Omogoča priložnost dijakom, da razvijejo vrsto zaposlitvenih
veščin, vodenje dogodkov, vodenje projekta in proračuna,
medtem ko jim omogoča sprejemanje izkušenj, neuspeha in
razvijanje vzdržljivosti;
Temelji na medvrstniškem učenju z realnimi rezultati, vidnimi v
projektih ali pri manjših podjetjih;
Skupina 1 so dijaki, katerih usposabljanje izvajajo strokovnjaki z
namenom, da bi pri njih razvili vrsto vodstvenih KIPS preko
programa, ki vključuje praktične aktivnosti;
Skupina 1 nato usposablja skupino 2 po enakem programu;
Skupini 1 in 2 organizirata dogodek za nadaljnje razvijanje
njihovih spretnosti;
Skupina 2 nato usposablja skupino 3;
Konstanten kaskadni model;
Program, ki mladim omogoča, da na praktičen, aktiven in
trajnosten način spoznajo vlogo vodje znotraj šole in skupnosti;
V Združenem kraljestvu v programu za razvoj vodstvenih
sposobnosti sodeluje 120 dijakov starih med 13-18 let;
Starejši dijaki usposabljajo mlajše dijake enkrat tedensko po 45
minut in sledijo učnemu načrtu, ki so ga predlagali dijaki za
dijake (vrstniki za vrstnike).

Kaj je cilj programa za razvoj vodstvenih sposobnosti?

Izboljša veščine, ki jih pričakujejo delodajalci od delavcev;
Izboljša spretnosti, ki se jih ne naučimo v razredu, so pa izredno
pomembni za izboljšanje gospodarstva in delovanje skupnosti;
Program je praktične in ne teoretične narave;
125 sodelujočih dijakov smo vprašali, katere spretnosti ali veščine so
izboljšali: 

Komunikacijske spretnosti (94%)
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Samozavest (87%)
Vodstvene veščine (82%)
Spretnosti sprejemanja odločitev (79%)
Promoviranja podjetništva med mladimi – KIPS
Promoviranje vodenja
Izboljšanje socialne kohezije

KIPS in njihov pomen

učinkovitost
izkušnje
pristop
veščine

Mlajšim ljudem omogoča povečanje njihove samozavesti in
podjetniških spretnosti, ki so pomembne pri zaposljivosti, pri njihovi
večji učinkovitosti in za življenje po zaključku izobraževanja;

Omogoča praktični biološki razvoj vrste kvalitet, izkušenj, pristopov in
veščin (KIPS), ki so pomembne za naše nadaljnje varčno in
produktivno življenje. 

KIPS vključuje vodstvene in podjetniške spretnosti, kot so:

reševanje problemov, sprejemanje odločitev, vzdržljivost, verbalna
komunikacija, pisna komunikacija, vodenje dogodkov; 
razvoj praktičnih veščin in spretnosti, ki so pomembne v
vsakdanjem življenju.
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SLEVET-OV PROGRAM 

uvod v tedenske aktivnosti: Kaj je SLEVET? Kaj je naloga SLEVET-a?
Tedenski program;
Predstavitve partnerjev in udeležencev – predstavitve iz vseh držav;
Socialno podjetje iz Birminghama;
SLEVET-ove praktične vaje;
Partnerji določijo naloge/nadaljevanje.

Tedenski program – Prvi dan

Tedenski program – Drugi dan

Študija iz šole KEFW o vodenju in skupnosti;
Praktični SLEVET – dejavnosti, s katerimi razvijamo KIPS;
Kako uporabiti SLEVET v šolah in v skupnosti;
Pomen socialnega podjetja znotraj SLEVET-a;
Pregled in razvijanje načrtov za dejavnosti dijakov iz Litve, Latvije,
Slovenije in Bolgarije. 

Tedenski program – Tretji dan

Dejavnosti, ki so jih načrtovali dijaki iz Bolgarije, Litve, Slovenije,
Latvije;
Kako razvijati SLEVET-ove dejavnosti? Zbirka najboljših nasvetov;
SLEVET-ov metodološki vodič;
Kako bi najbolje uporabili vodenje, ki ga izvajajo dijaki, v svoji
državi? Delo v skupinah in predstavitve;
SLEVET-ove praktične dejavnosti.

Tedenski program – Četrti dan

Obisk šole King Edward VI Five Ways’ school;
Postavitev SLEVET-ovega programa – najboljši nasveti;
Dijaki iz King Edward VI Five Ways’ izvajajo dejavnosti in
raziskujejo;
Praktični SLEVET – Vprašanja in odgovori o SLEVET-u, kako ga
organizirati, razvijat in vzdrževati.
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Ključne ugotovitve tedna – delov skupinah in predstavitve
partnerjev;
Kakšne spremembe dijaško vodenega projekta želimo izvesti?
Problemi v posameznih državah;
Seja, zaključek, slovo.

Tedenski program – Peti dan

PRILOGA 8: SLEVET-OV PROGRAM ZA
USPOSABLJANJE TRENERJEV
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PRILOGA 9: SLEVET-OV PROGRAM ZA RAZVOJ
SOCIALNIH VEŠČIN
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SLEVET-OV PROGRAM 
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Namen te naloge je, da si udeleženci zapomnijo imena vseh prisotnih
in da se dvigne motivacija za delo. 

Vsi udeleženci stojijo v krogu. Tutor ima majhno žogico. Naloga
zahteva, da si žogico podajamo v krogu, ki pa ne sme pasti na tla.
Oseba, ki žogico vrže hkrati izgovori ime tistega, ki bo žogo ujel. 

Vedno ko žogica pade na tla, se dogovorimo, kako bi igro izboljšali. 

Trajanje – do 10 minut. 

PRILOGA 10: VAJE ZA PRVO UČNO URO
1. Igra z žogo 1

2. Moja pričakovanja

Tutor nariše spodnjo
risbo na stojalo z listi
(ali pa si jo pripravi
vnaprej):

Nato vajo predstavi
svojim dijakom: 
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"Predstavljajte si, da je naše usposabljanje potovanje, na katerega se
bomo odpravili skupaj. Potovanje ne bo vedno prijetno. Zato na risbi
vidite hrib, ki ga moramo skupaj preplezati in doživeti občutek, da smo
nekaj dosegli in se nato varno vrniti nazaj v dolino. Vsak izmed nas ima
drugačen razlog, da se nam je pridružil, kot ima tudi različna
pričakovanja in strahove."

Vsak dijak prejme dva samolepilna listka (oranžne in zelene barve).

Tutor nadaljuje: "Sedaj imate 5 minut, da premislite in na oranžni listič
zapišete, kaj pričakujete od tega usposabljanja, kaj se bi radi naučili in
katere vaše potrebe bi moral zadovoljiti. Kaj se želite naučiti in
poskusiti? Na zeleni listič zapišite svoje strahove."

Ko vsi udeleženci zaključijo z aktivnostjo, jih mentor povabi, da lističe
prilepijo na stojalo z listki. Svoja pričakovanja na vrh slike, kjer prostor
označite s pozitivno oznako (recimo +) ter strahove na dno slike, kjer
prostor označite z (-). 

Tutor hitro prebere vse lističe, začenši s strahovi. Pozornost usmeri na
nerealna pričakovanja, povzame, katera pričakovanja in pomisleki so si
podobni.

Obljubi, da bo usposabljanje uresničilo njihova pričakovanja ter poudari,
da bo uspeh odvisen od njih samih, predvsem pa od njihovega truda in
sodelovanja. 

Stojalo z lističi je postavljeno tako, da ga lahko vsi vidijo. Med
usposabljanjem udeležence opozorimo, če se je katero od njihovih
pričakovanj že uresničilo. 

Na koncu pilotne faze (učna ura 14), tutor ponovno opozori na stojalo z
lističi, kjer so zapisana pričakovanja in strahovi, jih predebatira z
udeleženci, da ugotovi, če so se katera uresničila. 
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3. Igra z žogo 2

Namen te vaje je povečati proces spoznavanja drug drugega in dvigniti
motivacijo v skupini po koncu odmora. 

Vsi udeleženci so v krogu. Naloga zahteva, da vsak, ki ujame žogo, pove
tri stavke/definicije o sebi, ki se začnejo s prvo črko njegovega imena. 

Trajanje – do 10 min.

4. Hitri zmenki

Stoli so postavljeni v dveh zaporednih krogih, tako da gledajo drug
drugega. Udeleženci se usedejo na stole. Tisti, ki sedijo v zunanjem
krogu, dobijo list papirja A4 in si izberejo barvno pisalo. Zapišejo ime
osebe, ki sedi nasproti njih. Naloga zahteva, da po začetnem signalu
začnejo risati sliko osebe pred njimi. Po prvi minuti se oglasi signal in
dijaki se premaknejo za en stol desno, pustijo list papirja na svojem
prejšnjem stolu, s sabo vzamejo le pisalo. 

Na novi lokaciji nadaljujejo z risanjem portreta osebe, ki sedi nasproti
njih v notranjem krogu in ki ga je začel ustvarjati že prejšnji
udeleženec. Tako se pomikajo desno v zunanjem krogu, nadaljujejo z
risanjem, dokler ne pridejo nazaj na svoj začetni stol. Nato zamenjajo
mesta (zunanji in notranji krog) in vse se znova ponovi. 

Na koncu ima vsak par 10 minut časa za razgovor – kaj vidi v svojem
portretu, kaj mu je všeč, če najde kakšne podobnosti s svojim
obnašanjem, kar se lahko nadaljuje z intervjujem: (primeri obveznih
vprašanj – Kaj je tvoj najljubši predmet/šport/katera umetnost ti je
najbližja? Kaj počneš v prostem času? Kaj te preseneča, kaj si želiš
podrobneje spoznati, kaj ti je super zanimivo…). 

Nato se predstavijo drugim parom. Ugotovijo, ali imajo s kom kaj
skupnega. 
Risbo lahko shranijo kot spomin na to nalogo.
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PRILOGA 11: VAJE ZA ZADNJO UČNO URO
1. Prosti pad

Način 1: Udeležence razdelimo v skupine po 5 ali 6 in stojijo v krogu.
Prostovoljec sproščeno stoji na sredini z zaprtimi očmi, ostali ga
potiskajo nežno (to naj traja 1 - 2 minuti). Nato zamenjajo vloge tako, da
vsak pride na vrsto enkrat. 

Način 2: Udeležence razdelimo v skupine po 5 ali 6 in stojijo v vrsti.
Prostovoljec, s hrbtom obrnjen proti vrsti, stopi pred njo z zaprtimi oči,
je sproščen in pade nazaj, tako da ga ostali ujamejo. Nato zamenjajo
vloge, da vsak vsaj enkrat pride na vrsto. 

Ta vaja je pomembna za razvoj timskega dela in spodbuja medsebojno
zaupanje. 

2. Mreža dobrih odnosov

Udeleženci sedijo v krogu. Tutor je pripravil klobčič preje in podal
sledeče navodilo: "Vaša naloga je, da si izmenjate pozitivno mnenje.
Pomislite na nekaj dobrega (na primer lepo obnašanje), kar ste opazili
pri ostalih udeležencih. Prvi, ki prejme prejo, drži konec klobčiča z eno
roko in vrže žogo proti izbranemu udeležencu. Medtem ko drugi prime
klobčič, prvi pove, o čem razmišlja. Drugi sedaj drži prejo z eno roko ter
vrže klobčič naprej k svojemu izbranemu udeležencu in pove svoje
sporočilo. Klobčič lahko razvijamo tako dolgo, dokler ne zmanjka
pozitivnih sporočil."

Če je skupina dobro opravila svojo nalogo in tako izoblikovala pozitivno
atmosfero sodelovanja, nastane na koncu gosta "pajkova mreža", ki
lahko prenese (nanjo lahko postavimo) različno težo predmetov npr.
zvezke. 
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Zaključek: Dober odnos lahko premaga vse probleme. 

Opomba: Če je klobčič pretanek ali ni dovolj močan, mreža ne bo
prenesla velike teže. Če je skupina velika, morda "mreža" ne bo dovolj
gosta.

3. Atomi

Vsi udeleženci stojijo. Tutor pove navodilo: 

"Molekule se neprestano premikajo. Sestavljene so iz različnega števila
atomov, ki se nenehno gibljejo po prostoru in okrog svoje osi.
Premikajte se kot atomi. Zgradimo molekuli z 2 atomoma (po dva in
dva udeleženca z rokama na ramah drug drugega). Molekule se
morajo gibati ves čas. …. In sedaj zgradimo … molekule iz 3 atomov, …
nato 4 in 5. Sedaj naredimo veliko molekulo ... z X atomi (glede na
število udeležencev)." 

Vsi se držijo za roke, s ploskom označimo konec igre. 

4. Prednosti
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Rad bi pripomnil (področje, ki bi ga rad izboljšal/a):

Država: _________________    Datum: ________________

Dragi koordinatorji, prosimo vas, da podate svoje mnenje po
opravljenih 5 učnih urah. Svoje vtise in prednosti vaj označite na lestvici
od 1 do 5, glede na trditve spodaj.

PRILOGA 12: OBRAZEC S POVRATNO
INFORMACIJO ZA KOORDINATORJE PROGRAMA
SLEVET 

Lestvica od 1-5 pomeni: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – nisem
prepričan, 4 – se strinjam in 5 – se popolnoma strinjam.
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PRILOGA 13: OBRAZEC S POVRATNO
INFORMACIJO ZA DIJAKE NIŽJIH LETNIKOV
PROGRAMA SLEVET 
Država: _________________   Datum: ________________

Dragi dijaki, prosimo vas, da podate svoje mnenje po opravljenih 5
učnih urah, svoje vtise in prednosti vaj označite na lestvici od 1 do 5,
glede na trditve spodaj.

Lestvica od 1-5 pomeni: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – nisem
prepričan, 4 – se strinjam in 5 – se popolnoma strinjam.

Rad bi pripomnil (področje, ki bi ga rad izboljšal/a):
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Rad bi pripomnil (področje, ki bi ga rad izboljšal/a):

Država: _________________   Datum: ________________

Dragi mentorji, prosimo vas, da podate svoje mnenje po opravljenih 5
učnih urah, svoje vtise in prednosti vaj označite na lestvici od 1 do 5,
glede na trditve spodaj.

PRILOGA 14: OBRAZEC S POVRATNO
INFORMACIJO ZA MENTORJE PROGRAMA SLEVET 

Lestvica od 1-5 pomeni: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – nisem
prepričan, 4 – se strinjam in 5 – se popolnoma strinjam.
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PRILOGA 15: SLEVET-OVA SAMOEVALVACIJA
VEŠČIN
Ime: ........................................................................................................Datum: ......................
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PRILOGA 16: NAČRT DODATNE UČNE URE
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PRILOGA 17: DNEVNIK UČNE URE ZA SLEVET-OVE
ZUNAJŠOLSKE DEJAVNOSTI

Udeleženci: 

Trenerji

Dijaki nižjih letnikov
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PRILOGA 18: PRIMER VAJE ZA DVIG
MOTIVACIJE

Date:
Place:        

                                                                             
1. Lesson leader: ……………………………                   
2. Facilitator:  .…………………………………

RAZVRŠČANJE

Dijake povabimo, da se razvrstijo v vrsto glede na različne kriterije:
po višini, glede na prvo črko njihovih imen – po abecednem
vrstnem redu, glede na rojstni datum. Ta vaja ima več različnih
verzij: a) Dijaki se lahko razvrstijo tako, da sedijo na tleh ali na stolih.
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b) Udeležence vprašamo, ali bi nalogo opravili verbalno ali neverbalno,
torej ali bi omejili komunikacijo ali ne. 
V prvem primeru je poudarek na govorjenju (postavljanju vprašanj); v
drugem primeru pa je poudarek na neverbalnem obnašanju. Ta
naloga je primerna na samem začetku, ko se skupina šele spoznava. 

DVE RESNICI IN LAŽ

Vsak udeleženec si zamisli 3 trditve o sebi, dve od teh sta resnični, ena
je laž. Ko jih predstavi udeležencem, morajo le-ti odkriti neresnično
trditev. Igra je namenjena skupini, v kateri se udeleženci ne poznajo
preveč dobro. Če so sošolci, jih povabimo, da si zamislijo trditve, ki jih
njihovi sošolci ne bodo tako zlahka ugotovili. 

Nalogo lahko izvedemo v parih. Udeležence pozovemo, da se
izmenjajo med seboj in tako srečajo čim več preostalih članov skupine.
 
Namen te naloge je, da se udeleženci skupine bolje spoznajo. 

MENJAVA STOLOV

Razporedite stole v krog, enega manj kot je udeležencev. Dijaki sedijo
na stolih. Tutor stoji v sredini kroga in daje navodila: "Vsi, ki ... (recimo:
imate radi isti šport, imate psa, berete literaturo itd.) naj zamenjajo svoj
prostor. Tisti, ki jim je skupna ta značilnost, se vstanejo in se ne smejo
več usesti nazaj na isto mesto. Tudi tutor se poskuša usesti na prazen
stol. Oseba, ki je ostala brez sedeža, stopi na sredino kroga in postavi
pravila za naslednji krog. Priporočljivo je, da vsi udeleženci vsaj enkrat
stojijo v središču kroga. 

Ta naloga je primerna, kadar hočemo dvigniti motivacijo v skupini. 
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Udeleženci stojijo v krogu in se gledajo. Drug drugega se primejo tako,
da so njihove roke prekrižane. Naloga od njih zahteva, da se obrnejo v
nasprotno smer, brez da bi izpustili roke. Seveda se zapletejo, po dveh
ali treh neuspešnih poskusih tutor prekine igro in postavi vprašanja za
analizo igre. Vajo nadaljujejo, dokler je uspešno ne dokončajo. 

Ta naloga je primerna kot vaja za prebitje ledu, za spodbujanje
sodelovanja in ustvarjalnosti znotraj skupine. 

GORDIJSKI VOZEL

ZAVEZATI VOZEL

Tutor pripravi vrv dolžine 10 - 15 m. Vsi udeleženci stojijo v krogu. Tutor
jim pove, da morajo prijeti vrv z obema rokama.Cilj skupine je, da
naredijo vozel na sredini vrvi, brez da bi vrv izpustili iz rok. Medtem ko
delajo vozel, se lahko pogovarjajo in premikajo, toda vrv morajo držati
ves čas. Tutor preveri ali upoštevajo navodila. 

Ta vaja je primerna za vzpodbujanje sodelovanja in ustvarjalnosti v
skupini. 

OBRNI LIST

Udeleženci so v skupini, v kateri je 5 do 6 ljudi. Vsaka skupina dobi list
papirja v velikosti A3. Vsi morajo stopiti na list in stati na njem 1 minuto.
Ta naloga se lahko izvede s celotno skupino (z najmanj 8 udeleženci), a
v tem primeru uporabimo list iz stojala z listi. Nalogo lahko
spremenimo; npr. določimo število nog in rok, ki se mora dotikati
papirja. 

Ta vaja je primerna za vzpodbujanje sodelovanja in ustvarjalnosti v
skupini. 
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POLŽ

Udeleženci stojijo v vrsti, razporejeni so glede na višino. Zgrabijo se za
roke in jih trdno zavijejo v obliko polža. Najvišji in najmanjši držita drug
drugega, saj imata proste roke. Polž se mora odviti, tako da se
udeleženci še vedno držijo. Običajno se po 2 do 3 poskusih še bolj
zapletejo, zato tutor ustavi igro in se z udeleženci pogovori. Postavlja
vprašanja, ki so zapisana na strani 35. Igra se konča, ko se udeleženci
razpletejo. 

Ta igra je primerna za dvig motivacije. 

Udeleženci so razdeljeni v dve skupini, v katerih stojijo tako, da gledajo
drug drugega. Tutor drži palico (dolžina je odvisna od števila
udeležencev, lahko uporabimo palico od metle). Dijaki morajo držati
palico samo s kazalcema obeh rok. Ob znaku mora skupina položiti
palico na tla, brez da bi povzročila kakšen hrup. Po dveh do treh
neuspešnih poskusih tutor prekine igro in s pomočjo vprašanj analizira
potek igre. Ko uspešno opravijo nalogo, se igra zaključi. 

Ta naloga je primerna za vzpodbujanje sodelovanja in vodenja v
skupini. 

ČAROBNA PALICA

PODAJ STEKLENICO

Vsi udeleženci stojijo v krogu. Tutor ima pripravljeno majhno
steklenico (500 ml) z vodo. Naloga zahteva, da si udeleženci podajajo
steklenico v krogu, ne da bi se je dotaknili z rokami. Steklenica ne sme
pasti na tla. Če pade na tla, se igra ponovno začne. Po 2 do 3
neuspešnih poskusih, tutor prekine igro in s pomočjo vprašanj
analizira potek igre. Ko je naloga uspešno opravljena, se igra zaključi. 

Ta naloga vzpodbuja ustvarjalnost v skupini. 
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LEVO – DESNO ...

ASTRONAVTI IN ZEMLJANI

Udeleženci so razdeljeni v pare. Prvi v paru je Zemljan (vodja), drugi je
astronavt. Stvari se lahko dotikata le s konico kazalca ene roke.
Astronavt ima zavezane oči, Zemljan ga vodi do različnih položajev, kjer
astronavt raziskuje s svojimi rokami (kazalcem) in ugotavlja, na kaj je
naletel (na steno, drevo, klop, rastlino itd.) Po 5 do 6 minutah
zamenjata vlogi.

Na koncu sledi diskusija, kako sta se udeleženca počutila v obeh
vlogah. 

Ta naloga vzpodbuja obojestransko zaupanje med udeleženci. 
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Vsi udeleženci stojijo v krogu. Tutor jim daje sledeča navodila: Ko
rečem levo, naredite korak desno. Ko rečem desno, naredite korak
levo. Ko rečem naprej, naredite tri poskoke naprej, ko rečem nazaj, se
obrnite. 

Ta naloga naj traja nekaj minut, dokler tutor ni prepričan, da vsi
razumejo navodila. Zdaj se tekmovanje lahko začne. Kdor zgreši,
zapusti igro. Igra traja tako dolgo, dokler ne ostaneta zadnja 2 oz. 3
najboljši igralci. Ostali jim za nagrado zaploskajo. 

Ta naloga vzpodbuja koncentracijo. 



ŠTEVILA

Udeleženci dobijo navodilo, da s stopali napišejo števila od 1 do 9 na tla,
najprej z levo, nato z desno nogo. Ko končajo, morajo napisati števila
istočasno z levo roko in levo nogo, ter nato z desno nogo in desno
roko. Nato lahko napišejo števila z levo nogo in desno roko, ter nato z
desno nogo in levo roko. Nazadnje napišejo števila od 1 do 9 z rokami
in od 9 do 1 z nogami. 

Ta naloga izboljšuje koncentracijo. 

Udeleženci so razdeljeni v pare in stojijo tako, da gledajo drug drugega
in so v dveh zaporednih krogih. Prvi v paru izvaja počasne gibe, drugi
mu sledi, kot da je ogledalo in poskuša ponoviti gibe svojega partnerja
(uporabimo tipične gibe: npr. nanašanje ličil, oblačenje, striženje itd.).
Nato si partnerja vlogi zamenjata. Nalogo lahko spremenimo tako, da
si partnerja zreta v oči in poskušata prenesti sporočilo brez gibov ali
besed. 

Ta vaja vzpodbuja interakcijo, razumevanje in sinhronizacijo v odnosu. 

OGLEDALO

ČE BI... BI IMEL ... AMPAK NA ŽALOST/TODA NA SREČO

Prvi udeleženec začne stavek »Če bi ….«, naslednji ga dokonča … »bi
imel….«. Dobro je, da jim določite temo (recimo: Če bi bil učitelj v
poklicni šoli …; Če bi bil vodja ekipe na mednarodnem tekmovanju; itd.
… ali Na žalost je usposabljanja konec, toda … Bilo je zabavno, ampak …).
Nalogo lahko večkrat ponovite. 

Ta naloga je primerna, ko želite razširiti obzorja in poglobiti
razumevanje snovi, ki jo obravnavate z dijaki. Ta tip naloge vzpodbuja
ustvarjalnost in interakcijo. 
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Trajanje: 45 min.

Navodila: Iz razlogov, ki so preveč komplicirani in nepomembni, da bi
jih razlagali, ste postali odgovorni za informacije, ki so shranjene v 2
jajcih. Edini način, da ohranite informacije in jajci, je, da jih vržete skozi
okno velike stavbe na varno. Vendar se jajci ne smeta razbiti, saj bi
informacije stekle iz njih. Kot skupina imate 22 minut časa, da sestavite
načrt, kako bi na varen način zavarovali jajci in nato 5 minut, da ju
odvržete in preverite, če sta varno pristali. Načrt morate zapisati in
odvreči obe jajci, vsako na svoj način. Ničesar ne smete pripravljati,
preden ne mine 10 minut. Nato imate 12 minut, da idejo izpeljete in 5
minut, da odvržete jajci in preverite, ali sta ostali celi. 

V razmislek:
1. Katero strategijo ste uporabili? 
2. Kaj vam je otežilo nalogo?
3. Kaj bi izboljšali naslednjič?

Trajanje: 60 min.

Navodila: Dokončati morate čim več nalog v podanem času. Tisti z
najvišjim rezultatom je zmagovalec. Vprašanje 2 je obvezno, prav tako
morate, preden se lotite drugih vprašanj, odgovoriti na vprašanje
številka 5. Naj vas opozorimo, da so vprašanja različno ovrednotena.
Pravilnost odgovorov preverite pri mentorju, ki bo označil ali ste
uspešno opravili vsako nalogo. 

PRILOGA 19: PRIMERI KIPS
1.JAJCA PROČ!

2.NAKLJUČNA PROŠNJA
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V razmislek:
1. Ali ste zadovoljni z rezultatom? 
2. Kaj ste se naučili iz skupnega sodelovanja znotraj skupine?

3.POSEL Z ŽLICAMI

Trajanje: 30 min.

Navodilo: Ste delavec marketinškega oddelka velike multinacionalke
iz Britanije, ki proizvaja žlice. Pripraviti morate oglas, v katerega
morate vključiti vse marketinške strategije, da bi povečali prodajo žlic
na evropskem trgu. Načrtujte oglas in razložite, kakšen je njegov
pomen v okviru celotne strategije. 
Čas: 20 minut za pripravo; 5 minut za televizijski oglas – prekinili vas
bodo po preteku časa. Izgubili boste točke, če boste končali prej ali po
dogovorjenem času. 

V razmislek:
1.Kako sem izpeljal to nalogo? 
2.Kako smo kot skupina opravili to nalogo?

4.UJEMITE STOL

Trajanje: 10-15 min.

Navodila: Vsak izmed vas naj prime naslonjalo stola z eno roko, tako da
stoji na dveh nogah. (stol naj bo naslonjen naprej) 
Vaša naloga je, da se premikate v krogu in nobeden od stolov ne sme
pasti (stoli se lahko dotikajo tal samo z dvema nogama).

V razmislek:
1. Kako sem se odrezal v tej nalogi? Kaj je bilo težko? Kaj je bilo
enostavno? 
2. Kako sem odreagiral, ko je nekdo v skupini naredil napako in izpustil
stol? Kakšni so bili moji občutki? 
3. Kaj bi naredil drugače, če bi lahko vajo ponovil? Zakaj? 
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5.SLEPO RISANJE

Trajanje: 15 min.

Navodila: Igra zahteva dva igralca iz skupine, ki sedita s hrbtom
obrnjena drug proti drugemu. Prvi igralec dobi risbo predmeta ali
besedo (geslo). Geslo mora opisati tako, da ne bo neposredno uporabil
besed, ki bi izdale, kaj opisuje. 
Uporablja lahko besede, ki z geslom niso povezane. Če opisuje “rožo”,
lahko reče, da gre za srca, ki so sestavljena skupaj (tvorijo torej cvetni
list), vrvica/nit, ki skupaj drži srca (steblo), dežne/vodne kapljice (za
listje) itd. Druga oseba ima pisalo in papir in nariše predmet glede na
podani opis. 
Končni rezultat je zabavno opazovati, saj lahko ugotovimo, kako dobro
sta osebi komunicirali, si predstavljali in bili ustvarjalni (tako pri
opisovanju kot pri risanju).

V razmislek: 
1. Kaj vam je pomagalo, da ste se soočili s to nalogo?
2. Kaj je bilo najtežje pri tej nalogi?

Amy in Alan sedita skupaj
Brad in Beth sedita skupaj
Charles sedi poleg Debbie ali Emily
Frances sedi poleg Debbie

Trajanje: 15-30 min.

Navodila: Alan ima zabavo za svoj rojstni dan. Sedem ljudi se je bo
udeležilo in vsi bodo sedeli okoli jedilne mize. Da bi jih posedli okoli
mize, moramo pri pripravi sedežnega reda upoštevati sledeče: 

6.ROJSTNODNEVNA ZABAVA
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Amy in Alan ne sedita poleg Brada ali Beth
Brad ne sedi poleg Charlesa ali Frances
Debbie in Emily ne sedita druga poleg druge
 Alan ne sedi niti ob Debbie niti ob Emily
 Amy ne sedi ob Charlesu

V razmislek:
1. Kako ocenjujete svojo izvedbo naloge?
2. Kaj vam je bilo težko/lahko pri tej nalogi?
3. Kako ste sprejeli svoje odločitve?

Trajanje: 20 min.

Navodila: Dijake razdelimo v skupine po 3 ali 4.
Vsaka skupina, ki je družina z enim ali dvema otrokoma, ima v
družinskem proračunu 20.000£. 
Skupina se mora odločiti, kam bo investirala ta denar v prihodnosti (5
do 10 let vnaprej).

Seznam možnih investicij:

7.DRUŽINSKI NAČRT

Vsaka skupina ima 5 minut časa, da razloži svoje odločitve. 

V razmislek:
1.Zakaj ste se odločili za takšno naložbo denarja ?
2.Ali vam je bilo težko delati v skupini? Zakaj?
3.Kaj je bilo najtežje pri tej nalogi?
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8.HOVERCRAFT 

Trajanje: 15 min.

Navodila: Razdeljeni boste v skupine z najmanj 5 dijaki (do največ 10 ).
Vsaka skupina dobi A3 papir. Velikost papirja je odvisna od števila
dijakov v skupini; če jih je 10, naj bo velikost papirja dvakrat večja kot za
skupino, v kateri je 5 dijakov (npr. velikost časopisa velikega formata
A2).

Cilj igre je, da stojijo vsi člani skupine trdno na papirju vsaj 30 sekund,
medtem ko skupaj preštejejo od 1 do 30. 
Nihče se ne sme dotakniti tal ali stopiti s papirja, se nasloniti na steno,
mizo, pohištvo itd. Lahko pa se držijo drug drugega. 

V razmislek:
1.Kako ste se počutili, ko ste spoznali, kaj morate narediti? 
2.Kako ste se počutili med izvajanjem naloge? 
3.Kaj je pomagalo vaši skupini, da je zmagala na tem tekmovanju?

Trajanje: 30 min. 

Navodilo: "Našo državo moramo predstaviti na arhitekturni razstavi na
temo – STOLP V OSRČJU EVROPE. Vaša skupina predstavlja ekipo
arhitektov, ki mora na povabilo organizatorjev oblikovati in predlagati
model stolpa. Od vas se pričakuje prikaz idej in vaših zamisli. Vsaka
skupina bo strokovnjakom predstavila svoj model stolpa v 1-minutni
demonstraciji, izpostavila bo tudi vse prednosti in slabosti. 

Na mizah imate pripravljen material in pripomočke, s katerimi boste
zgradili model stolpa, ki mora stati pred komisijo vsaj 20 sekund. Prav
tako morate pripraviti tudi zgoraj omenjeno predstavitev. Za to nalogo
imate 15 minut. Da bi se lahko udeležili tekmovanja in pred komisijo 

9.STOLP V OSRČJU EVROPE
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predstavili svoje model, morate storiti še sledeče: Izberite ime skupine,
pod katerim bo predstavljen tudi vaš model. Ime skupine zapišite na
priponko, ki jo mora nositi vsak član skupine na vidnem mestu.”

Tutor razdeli udeležence v pare (v primeru lihega števila, bodo v eni
skupini le trije udeleženci) in jim priskrbi material za izgradnjo stolpa
(vsak par prejme enak material), npr. krep ali zavijalni papir, časopis,
delčke blaga, plastične vrečke, bucike, salotejp, škarje, iglo, nit, vrv,
sponke, lepilo, elastiko itd. Po 15 minutah se tutor sprehodi med pari in
jim dovoli, da mu pokažejo svoj model in predstavitev. Vsak par ima 1-2
minuti (odvisno od števila udeležencev). 

V razmislek:
1.Katere naloge ste se najprej lotili? (ste najprej izbrali ime skupine ali
ste začeli z izgradnjo stolpa?)
2.Kdo v skupini je govoril večino časa, kdo izmed vas je bil le
poslušalec? 
3.Ali je kdo v skupini samodejno prevzel vlogo vodje?

10.ŠTEVILKA SKUPINE

Trajanje: 15 min.

Navodila: Poiskati morate številko skupine, ki je enaka vsoti osebnih
števil vseh članov v skupini. Osebna številka posameznika je vsota
števil njegovega rojstnega dne – dneva, meseca in leta. Naloga
zahteva, da vsi udeleženci stojijo v krogu z zaprtimi očmi, dokler se
naloga ne zaključi. Brez da bi govorili, vsak izmed njih zapiše odgovor
(številko skupine, za katero misli, da je pravilni odgovor) na
samolepljivi listek. Nato te listke prilepijo na stojalo z listi.

Imeli boste 2 minuti časa za diskusijo o izvedbi aktivnosti in strategijah
pred začetkom naloge.

Primer izračuna osebne številke:
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Rojstni datum: 21. 5. 1970 – sešteti morate 2 + 1 + 5 + 1 + 9 + 7 + 0 in dobili
boste dvomestno število, v našem primeru 25. 

Seštejte še ti dve števili 2 + 5 in dobili boste enomestno število, torej 7.
Vedno ko dobite dvomestno število, ga morate sešteti v enomestno
številko. Vsak član skupine mora imeti rešitev in jo zapisati na
samolepljiv listek, ki ga bo prilepil na stojalo. Mentor nadzira potek
naloge. Čas za izvedbo naloge je lahko omejen (npr. 5 oz. največ 10
minut). 

Predtem ste skupini že omogočili 2-minutno diskusijo za izvedbo
naloge. Mentor poudari, da bodo tisti, ki jim ne bo uspelo, kaznovani.
Po zaključku naloge mentor pove udeležencem, da kazni ne bo, to je
bila le dodatna stresna situacija. Potem ko so prebrali odgovore,
prilepljene na stojalu z listi, se skupina pogovori o razlikah med
odgovori in razlogih zanje ter se osredotoči na morebitno spremembo,
ki je nastala zaradi stresne situacije. 

V razmislek:
1.Kaj je ustvarilo napetost in stres?
2.V katerem trenutku je bil občutek stresa najmočnejši?
3.Kaj bi spremenili, če bi lahko nalogo ponovili?

Nalogo lahko nadaljujemo tako, da se pogovorimo o simptomih stresa.
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Trajanje: 20 min.

Navodila: Udeleženci morajo v krog zapisati svoje dnevne aktivnosti/ •
odnose (družina, mož, prijatelji….); čas za osebni razvoj (šola, tečaji,
pridobivanje novih veščin, branje člankov iz strokovnih revij in
časopisov); delo doma; počitek/sprostitev (spanje, hobiji …); zdravje
(zdrav način življenja – prehranjevanje, redne vaje …). Ko z nalogo
končajo, se pogovorijo, ali je primerno za posamezne aktivnosti porabiti
toliko časa (npr. toliko ur za računalnikom, premalo časa za spanje). S
tem poudarimo, kako pomembno je načrtovanje naših aktivnosti na
urniku. 

V razmislek:
1.Za katero aktivnost porabiš največ časa v enem dnevu? Kaj pridobiš z
aktivnostjo, ki ji posvetiš največ časa?
2.Ali je skupek vseh tvojih aktivnosti uravnotežen?
3.Katere aktivnosti lahko izvedeš bolj učinkovito in kako? (si lahko
najdeš boljše prometne povezave, koristno porabiš čas med čakanjem
– z branjem, poslušanjem, hobiji …) 
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