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Uvod  

Dobrodošli v Priročniku za usposabljanje mentorjev v okviru projekta BEST. Ta priročnik naslavlja kot ciljno skupino 

tako člane organizacij za podporo podjetjem (svetovalci/trenerji/učitelji) kot tudi NVO na področju socialnih in 

ekonomskih integracij (socialni delavci/trenerji/vodniki), ki želijo nuditi podporo svojim strankam/naročnikom – zlasti 

migrantom in/ali državljanom tretjih držav – pri pridobivanju osnovnih orodij za modeliranje socialnih podjetij in 

pridobiti osnovna strukturirana pojasnila o tem, kako razumemo podjetništvo in ustanovimo podjetje, v korakih s 

primeri iz vseh 4 partnerskih držav (Avstrije, Italije, Slovenije, Hrvaške). Na naslednjih straneh vam bomo predstavili cilje , 

vsebino in priporočila za nadaljnje najboljše prakse, ki so nastale kot rezultat skupnega dela sedmih različnih evropskih 

partnerjev. Naš primarni cilj je spodbujati »izobraževanje odraslih za družbene spremembe« – v našem primeru 

podjetniške spretnosti državljanov tretjih držav, ranljivih skupin, ki morajo pogosto premagovati dodatne ovire za razvoj 

svoje poklicne kariere in spretnosti.  

Namen tega priročnika je odziv na potrebo po razvoju posebnih ukrepov in oblikovanje ustreznih struktur za dostop do 

informacij in podporo državljanom tretjih držav, da se lahko samozaposlijo in/ali ustanovijo svoje podjetje. Prispevek 

podjetniških dejavnosti migrantov v Evropi se v zadnjem desetletju povečuje. Njihov prispevek je pomemben za 

gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest, pogosto s pomlajevanjem zapostavljenih obrti. Podjetniki migranti imajo 

dolgoročno ključen pomen za vključevanje drugih migrantov na trg dela in ustvarjajo pomembno premostitev na 

svetovni trg.  

Kljub temu se podjetniki migranti ob ustanavljanju svojih podjetij soočajo z dodatnimi izzivi, kot so pomanjkanje virov 

in dostopa do informacij, omejeno znanje jezika ali zapleteni upravni postopki. Manjka jim tudi zaupanja v javne organe.  

Cilj projekta BEST je graditi mostove s konkretnimi dejavnostmi sodelovanja med različnimi ključnimi akterji pri 

vključevanju državljanov tretjih držav na trg dela. Za trajnostnost pripravljenih gradiv in tečajev je ključnega pomena, 

da bodo služili zlasti tistim institucijam in organizacijam, ki bodo potencialnim podjetnikom lahko dolgoročno nudile 

potrebno podporo in usmeritve.  

 

 

 

 

Bodite sprememba, ki jo želite videti v svetu ... 

»Mi smo le zrcalo svetu. Vse težnje, prisotne v zunanjem svetu, najdemo v svetu svojega telesa. Če bi lahko spremenili 

sebe, bi se spremenile tudi težnje v svetu. Ko človek spremeni svojo lastno naravo, se spremeni tudi odnos sveta do njega. 

To je najvišja božanska skrivnost. Čudovita stvar je in je vir naše sreče. Ni nam treba čakati, da vidimo, kaj počnejo drugi.« 

– Mahatma Gandhi 
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Ta priročnik je vodnik, ki vključuje glavne informacije o projektu, pa tudi korake, ki jih je treba upoštevati pri ustvarjanju 

lastnega usposabljanja v projektu BEST na podlagi našega pedagoškega okvira in učnega načrta. Opisuje tudi postopek 

izvajanja pilotnih dejavnosti ter glavne rezultate in spoznanja, pridobljena z refleksivnim, sodelovalnim delom.  

Natančneje:  

• 1. enota želi moderatorja na kratko seznaniti z opredelitvami vprašanj izobraževanja odraslih za družbene 

spremembe, migracije in podjetništvo. Ker so ciljna skupina projekta državljani tretjih držav, ki želijo izboljšati 

svoje spretnosti, je pomembno, da opišemo epistemološke in teoretične osnove učenja odraslih, pa tudi širše 

formalne evropske politike, ki podpirajo strategije učenja odraslih, ukrepe za podporo migracijam in 

podjetniške dejavnosti.  

• 2. enota raziskuje metodologije participativnega učenja v večkulturnih kontekstih in za večkulturne kontekste. 

Gre za zbirko praktičnih nasvetov in orodij, uporabljenih med izvajanjem projekta, pa tudi izkušenj, pridobljenih 

pri (spletnem) moderiranju.  

• 3. enota je oris tečajev projekta BEST: kratek uvod v vsebino vsakega modula in s tem povezane neformalne 

vaje.  

• 4. enota se ukvarja z zagotavljanjem refleksivnih povratnih informacij, metodami poročanja in ocenjevanjem. 

• 5. enota ponuja pregled najboljših praks za podobna prizadevanja na področju podjetniškega izobraževanja.  

• 6. enota je kratek opis poteka projekta BEST skozi sodelovanje z različnimi deležniki.  
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Projekt BEST  

Projekt BEST je skupno prizadevanje 7 partnerjev iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Italije, ki jih združuje motivacija za 

izboljšanje učinkovitega vključevanja državljanov tretjih držav na trg dela s sodelovanjem javnih in zasebnih institucij. 

Projekt BEST je nastal ob delu na projektih, katerih glavni poudarek je ekonomska in socialna integracija migrantov, pri 

katerih se je pojavila potreba po ponudbi posebnih strategij za državljane tretjih držav, ki bi se želeli samozaposliti in/ali 

odpreti svoje podjetje.  

Glavni cilji projekta BEST 

• Olajšati upravljanje vključevanja migrantov (npr. z uskladitvijo veščin, ki jih imajo, s tistimi, ki jih potrebujejo) 

in oblikovanjem prilagojenega programa usposabljanja s kombiniranim učenjem;  

• Zagotoviti boljše in posamezniku prilagojene storitve, ki ustrezajo posebnim potrebam državljanov tretjih 

držav; 

• Opredeliti in izvajati učinkovitejše strategije vključevanja na lokalni ravni za trajnostno vključevanje migrantov 

in na podlagi dejstev utemeljeno javno zaznavanje migracij;  

• Vključiti različne ključne akterje vključevanja državljanov tretjih držav na trg dela na formalni in neformalni 

ravni in s tem omogočanje njihovega sodelovanja;  

• Izboljšati zmogljivosti in prenos rezultatov na evropsko raven tako, da se omogoči dostop do rezultatov in 

gradiv v več evropskih jezikih na odprtokodni spletni osnovi.  

Pregled partnerjev v projektu BEST 

Partnerstvo sestavlja 7 partnerjev iz regije Alpe-Adria (AT, SI, HR, IT). Osredotočenost na regijo Alpe-Adria ponuja številne 

priložnosti za partnerstvo, saj si delimo meje, pa tudi izzive, migracije pa so eno od vprašanj, s katerimi se srečujejo vse 

partnerske države. Z vključitvijo partnerjev iz javnega in zasebnega sektorja v vsaki državi zagotavljamo učinkovito 

izvajanje in širjenje projekta na lokalni in regionalni ravni.  

• Gain&Sustain:Europe (GSE) – Koordinator: združenje, ki deluje na področju socialne vključenosti, mladine in 

integracije migrantov. Njihovi člani sodelujejo v različnih projektih integracije migrantov in podjetništva.  

• Univerza FH Joanneum (FHJ) – Partner 2: Univerza za uporabne znanosti v Gradcu, ki ima dolgoletne izkušnje s 

projektnim vodenjem in ki uspešno izvaja projekte v zvezi s (socialnim) podjetništvom in sodeluje z združenjem 

GSE.  

• Center za mirovne študije (CMS) – Partner 3: NVO z dolgoletnimi izkušnjami pri izvajanju projektov v zvezi z 

integracijo migrantov.  

• Pokreni ideju – udruga za promicanje socijalnih inovacija (Pokreni ideju) – Partner 4: združenje je znano po 

imenu Impact Hub Zagreb, je kombinacija sodelovanja, inovacijskega laboratorija, podjetniškega 

inkubatorja/pospeševalnika in skupnostnega centra v mreži Impact Hub (več kot 16000 članov po vsem svetu).  



 

7 

AMIF-2017-AG-INTE. SPORAZUM O DODELITVI SREDSTEV ŠT.:  821504 - BEST 

• Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) – Partner 5: ta 

raziskovalni inštitut je bil vodilni partner v projektu DRIM, ki se je osredotočal na gospodarsko integracijo 

migrantov.  

• Organizacija za mednarodno sodelovanje in solidarnost Onlus (OKIOS) – Partner 6: ta nevladna organizacija 

deluje na področju migracij in integracije migrantov od leta 2005. 

• Friuli Innovazione (FINN) – Partner 7: je organizacija z bogatimi izkušnjami na področju usposabljanja, 

podjetništva, prenosa znanja in razvoja strategij. Njihova močna zunanja partnerstva in strokovno znanje 

vnašajo v projekt popolno priložnost za dolgoročni izkoristek dobljenih rezultatov.  

Pregled rezultatov projekta BEST 

Projekt je bil zasnovan ob upoštevanju dolgoročne trajnosti rezultatov projekta, kar je eden od izzivov, s katerimi se 

srečujejo številni projekti na evropski ravni. Dejavnosti DP6 (glej 6. enoto) so posebej oblikovane za pospeševanje 

širjenja rezultatov in krepitev vključenosti in sodelovanja z zunanjimi deležniki. Rezultat DP3 in DP4 so pedagoški okvir 

ter moduli projekta BEST in spletna učna platforma (Moodle). Za to je potreben transnacionalni pristop, ki omogoča 

delo na lokalni, regionalni, nacionalni in transnacionalni ravni. Glavni cilj usposabljanja za mentorje in naših prizadevanj 

za valorizacijo poudarja ustvarjanje partnerstev (prek sporazumov o sodelovanju) med konzorcijem projekta in 

zunanjimi deležniki, s čimer se zagotovi kontinuiteta usposabljanja za državljane tretjih držav, ki se bodo tako lahko 

samozaposlili ali vstopili na trg kot podjetniki.  

Poleg tega bodo rezultati DP3 (pedagoški okvir in kurikulum) naloženi na spletno platformo (Moodle), tam pa se bo dalo 

do informacij dostopati od koder koli. Priročnik bo na voljo v 7 različnih jezikih (DE, E, HR, IT, SI, ES, F), s čimer bomo 

povečali prepoznavnost projekta in zunanjim partnerjem ponudili možnost ponovitve projekta v drugih delih Evrope oz. 

v svetu.  

Digitalna platforma, kjer so na voljo informacije o usposabljanju, bo delovala še do leta 2025, kar zagotavlja njeno 

dolgoročno razpoložljivost.  
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1. enota: Teoretični in politični kontekst 

1.1 Učenje odraslih za družbene spremembe 

1.1.1. Epistemoloqški pristopi k učenju  
Pristopi k učenju odraslih so zajeti v mnoštvo raziskav, ki so se v zadnjih desetletjih zelo razširile. Čeprav so nekatere 

teorije izpodbijali, je namen tega poglavja orisati osnovne epistemologije, ki zajemajo trenutne teorije, in ustrezne 

metodologije, ki zajemajo učenje odraslih. Zato ta priročnik presega poseben pregled tipologij učenja (forma lno, 

neformalno in priložnostno učenje). Po mnenju Sveta Evrope »se neformalno izobraževanje nanaša na načrtovane, 

strukturirane programe in procese osebne in družbene vzgoje (…), namenjene izboljšanju vrste spretnosti in kompetenc 

zunaj formalnega izobraževalnega programa« (Svet Evrope, 2019). V tem smislu je neformalno izobraževanje v središču 

projekta BEST, za razliko od formalnega in priložnostnega učenja. 

 

Behaviorizem  

Thorndike 1911; Pavlov 1927; Skinner 1951 

Behaviorizem se ukvarja z vedenjem, 

merljivimi velikostmi in zunanjimi 

dejavnostmi. Učenje se razume kot 

sprejemanje in pridobivanje 

posameznikovih dopolnjenih veščin znanja 

in vedenjskih modelov, vzpostavljanje in 

memoriranje asociacij. Spomin pri učenju 

temelji na vnaprej določenih dejstvih. 

Ocene dejavnosti so večinoma 

kvantitativne in v času, ko potekajo, je cilj 

ugotoviti spretnosti učečega v situacijah 

dejavnosti, ki jih vnaprej določi učitelj. 

Problematičen vidik tega pristopa je, da 

ravno vnaprej določena znanja in veščine 

ne krepijo povezav med razmišljanjem in 

znanjem, zato ponujajo razdrobljen in 

pasiven pogled na realnost. Učečega ne 

pojmujemo kot aktivnega in samostojnega 

posameznika, temveč kot mehanizem, 

ki izvaja dejavnosti.  

 

 

Slika 1: Epistemološke paradigme učenja 

Epistemološke paradigme 

TEORIJ UČENJA 

BEHAVIORISTIČNI PRISTOP DO UČENJA 

Učenci se štejejo za pasivne učence, “tabula 

rasa”. 

KOGNITIVNI PRISTOP DO UČENJA 

Učenje je prijetna in zavestna dejavnost, ki lahko pomaga 

rešiti probleme in doseči bolj kakovostno in boljše 

obvladovanje dejavnosti. 

DRUŽBENO-KONSTRUKTIVNI PRISTOP DO UČENJA 

Na učenje gledamo kot na opazovanje vedenja drugih, 

ritualov, socialnega vedenja, spolnih vlog in družbenih 

vlog. 

HUMANISTIČNI PRISTOP DO UČENJA 

Učenje učenja in odprtost do izkušenj in sprememb se 

razume kot družbeno koristno. 

PRIMERI TEORIJ UČENJA, KI TEMELJIJO NA TEH PARADIGMAH 

- SOCIALNO UČENJE (PETER JARVIS) 

- TRANSFORMATIVNO UČENJE (JACK MEZIROW) 

- REFLEKSIVNO UČENJE (JENNIFER MOON) 
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Kognitivni pristop in teorija učenja na podlagi dejavnosti  

Bruner 1979; (Commission, 2020) Piaget 1929 

Kognitivni pristop k učenju poudarja razvoj razmišljanja, zavedanja ljudi in proces poglabljanja v neko dejavnost . Na 

podlagi tega pristopa učenje pojmujemo kot zaznano dejavnost, ki jo učeči izbere in je zato namerna. Učečega 

pojmujemo kot aktivnega udeleženca, ki vodi svojo dejavnost in gradi svoje znanje, kot nekoga, ki opazuje in uporablja 

pomene. Učenje je prijetna in zavestna dejavnost, ki lahko pomaga pri reševanju problemov in doseganju višje kakovosti 

ter boljšega obvladovanja dejavnosti.  

Zato se pojavlja v okolju, ki spodbuja aktivno in odprto razmišljanje, komunikacijo in interakcijo, ki jo ustvari učitelj. Cilj 

učenja je samokontrola in globok razmislek o samih dejavnostih in kognitivnih procesih.  

Družbeno-konstruktivni pristop 

Bandura in Walters 1977; Vygotski 1962; Jarvis 1982 

Družbeno-kulturni pristop poudarja medsebojno vplivanje družbeno-kulturnega okolja, družbenih situacij in 

komunikacije o učenju. Konstruktivisti so poudarjali pomen družbenih situacij in skupnih izkušenj pri razvoju pomenov 

in konstrukciji znanja. Komunikacija in interakcija sta temelj socialnega učenja in posameznih učnih kultur s pomočjo 

opazovanja, posnemanja, indikacije. Na učenje gledamo kot na opazovanje vedenja drugih, ritualov, družbenega 

vedenja, spolnih in družbenih vlog; znanje se gradi v okviru izkušenj in dojema kot rezultat modrosti in védenja, saj učeči 

konstruira pomen resničnosti in oblikuje lastne pomene sveta.  

Humanistični pristop k učenju 

Knowles 1981; Rogers 1980; Mezirow 1991 

Humanistična psihologija poudarja, da se razvoj posameznika dogaja skozi vse življenje in da so njegovi predpogoji 

predvsem njegova lastna sredstva. Humanistični pristop temelji na viziji ustvarjalne osebe, ki si prizadeva za osebni 

razvoj in rast, učenje učenja, odprtost za izkušnje in spremembe pa se razume kot družbeno koristna. Spoznanje se 

razvija v komunikaciji in interakcijah med ljudmi ter s človekoljubnimi dejavnostmi.   Znanje je osebno na podlagi 

izkušenj, ki se razvijajo in krepijo z interakcijami.  
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1.1.2. Teorije o učenju  

Socialno učenje  

Socialno učenje je socialno-konstruktivistična teorija, ki jo je navdihnil Peter Jarvis (1982). Učenje je proces osebnega 

razvoja, v katerem s pomočjo socialne interakcije pridobivamo nove izkušnje in gradimo znanje.  

• Učenje je celovit družbeno in kulturno konstruiran proces, ki obsega posameznikov razvoj, stališča in vrednote, 

občutke in vedenjske odločitve.  

• Posameznikove lastne izkušnje tvorijo osnovo, kontekst in spodbudo ter vplivajo na učenje in ga spodbujajo.  

• Učenje iz izkušenj je fragmentarno, nestrukturirano, subjektivno.  

• Na učenje vplivajo odnosi, družbeno-kulturni kontekst, načini interakcij ter sposobnost interpretacije in analize 

izkušenj.  

Individualne sposobnosti in samoregulacija vplivajo na obseg in temeljitost učenja ter na to, kaj učenci  med učenjem 

sami opazijo: kaj je opazno, kako obsežno je opazna izkušnja, njena vsebina, kako jo interpretirati, obdelati in analizirati.  

Transformativno učenje 

Najpomembnejši vidik teorije transformativnega učenja, ki ga je razvil Jack Mezirow (1991), je, da se učenje zgodi, ko se 

pomeni spremenijo. Pomeni so postavljeni v konstelacijo znanja, vrednot, prepričanj, predsodkov, stališč, občutkov. Ti 

načini pomenov tvorijo interpretacijski okvir, ki ga posameznik ne zaznava zavestno. V postopku transformativnega 

učnega procesa se učeči zave vsebine učenja in jo interpretira; to bi lahko razumeli kot spreminjanje restriktivnih 

interpretativnih okvirov, ki se uporabljajo pri njegovem učenju, ali kot prilagajanje pomenov učne izkušnje glede na 

lastno dojemanje. Prvi pogoj transformativnega učenja je razjasnjeno razumevanje samega sebe kot učeče osebe.  

V tem smislu je učenje transformativni proces, ki poteka v naslednjih fazah:  

• Razumevanje pomenskih shem  

• Ustvarjanje novih pomenov v novih kontekstih 

• Sprememba perspektive – transformacija 

 

Refleksivno učenje  

Po mnenju Jennifer Moon (1999, 2004) je refleksija ključni element učnega procesa.  

V tem smislu je refleksija razsvetljujoč trenutek poglobljenega opazovanja, ki izhaja iz usvajanja učenja znotraj učnih 

strategij in izkušenj samega sebe. Ti načini izmenjave informacij so kategorizirani in opredeljeni s pomočjo osmišljanja 

tistega, kar je na voljo. Razpoložljivost informacij v tem smislu je strategija, ki učenca vodi k ustvarjanju sinapse med 

novimi pomeni in informacijami. Ta analiza, sinteza in razlaga informacij pomeni okvir interpretacije, ki vodi do refleksije 

učnega procesa – ta namen je zgolj kognitiven, saj vključuje različne funkcije, npr. afektivne, kognitivne, moralne in 

socialne.  
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Preoblikovanje izobraževanja odraslih kot okvir družbenih sprememb 

Najpomembnejši element teorij o učenju je njegova družbena narava, ki jo sestavlja  nešteto interakcij in načinov 

komunikacije med ljudmi. V tem smislu je učenje odraslih zgolj tehnika učenja; gre za emancipacijski okvir družbenih 

sprememb, ki temelji na dialogu. Dialog izvira iz grške besede dialogos, sestavljene iz dia (skozi/narazen) in logos 

(razlog/govor), kar pomeni »pogovor, razprava«. Pomen besede dialogos tako zaobjame shemo ljudi, ki sodelujejo v 

pogovoru; čeprav so posamezni udeleženci in misleci, so tudi posamezniki, ki jih združuje skupno jezikovno 

udejstvovanje (Rule, 2007).  

 

Čeprav za razpravo verbalizacija ni absolutno nujna, je pri refleksiji o ontologiji dialoga treba poudariti, da ta živi po 

svojih pravilih (Buber, 2004 [1947]). Življenje dialoga se dogaja v vesolju znakov in kretenj (Buber, 2004 [1947]) , kjer je 

jezik dialoški (Bakhtin, 1984); od udeležencev, ki resnično prevzamejo odgovornost, zahteva, da se drug drugemu 

odzivajo (Buber, 2004 [1947]; Habermas, 1971 [1968]) v odprtem dialogu, polju zasliševanja, odzivanja in dogovarjanja, 

pri čemer gre za aktivno medsebojno sodelovanje besednih pomenov, ki so jih sogovorniki določili skupaj (Bahtin, 1984). 

V Habermasovi miselnosti je dialog ideal, značilnost emancipirane družbe (Habermas, 1971 [1968]). Dialog je tako 

opredeljen kot skupek vzajemnih, odgovornih skupnih jezikovnih dejanj in pozitivnih konotacij.  

 

Za Freira (2005 [1970]) je dialog zgolj izobraževalna tehnika, vendar tehnika preobrazbe sveta in močan politični projekt, 

ki bi lahko zatirane osvobodil političnega in družbenega zatiranja. Dialog je torej pomemben, saj lahko področje 

izobraževanja spremeni v polje izpostavljanja vprašanj/problemov in se poveže s fluidnim odnosom med učiteljem in 

učečim, v katerem učitelj postane učeči, in obratno.  

 

Vella v svojem razmišljanju predlaga, da o poučevanju in učenju razmišljamo kot o dialoških procesih, dialoškem 

medsebojnem delovanju učitelja in učečega. Ta proces je temeljni kontekst za gradnjo učenja, osredotočenega na 

učečega, varnega, opolnomočnega in participativnega, ki zahteva oceno potreb učečih in podporo kontekstualne 

zasnove. Kljub temu pa po Freirovi perspektivi fluidni odnos med učiteljem in učečim, ki zagotavlja zgornji kontekst, ni 

le stvar učitelja, ampak se učeči odrasli vključujejo v (ponovno) vizualizacijo samih sebe kot aktivno učečih (Vella, 2002).  

 

Tako dialoška definicija poučevanja in učenja, ki jo ponuja Vella, kot dialog za emancipacijo in preobrazbo, ki ju 

predlaga Freire, bi lahko bila ugnezdena v širšo družbeno odgovornost izobraževanja za spreminjanje družbe. 

1.1.3. Politike za učenje odraslih v Evropi 

Resolucija Sveta Evrope o prenovljenem Evropskem programu za učenje odraslih (2015–2020) poudarja potrebo po 

znatno večji udeležbi odraslih v formalnem, neformalnem in priložnostnem učenju. Resolucija zajema perspektivo o 

krepitvi učenja odraslih v evropskih državah do leta 2020, tako v politikah kot v praksi: 

• Upravljanje je pomembno področje, ki zagotavlja trdno usklajenost med politiko in prakso.   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011G1220(01):EN:NOT
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• Matematična in bralna pismenost ter digitalne veščine so glavna prednostna naloga politike o učenju odraslih, 

ki jo zagotavljajo strategije vključevanja in motivacije na nacionalni in evropski ravni. 

• Prilagodljivost v smislu izobraževalnih programov in načinov poučevanja je ključni izraz, ki je presečišče 

programa učenja odraslih. 

• Vrednotenje in spremljanje mehanizmov politike, ki zagotavljajo izvajanje programa, je prav tako eden 

pomembnejših ciljev resolucije, sprejetih v zadnjih petih letih.  

Namen teh priporočil, ki so jih sprejele države članice, je podpreti odrasle pri doseganju minimalne ravni bralne in 

matematične pismenosti ter digitalnih veščin ali posebne kvalifikacije na višji sekundarni ravni. Ta priporočila  tudi 

zagotavljajo, da se pridobljene veščine razvijajo v skladu z nacionalnimi zakoni in smernicami držav članic o učenju in 

izobraževanju odraslih po zaključeni srednji šoli. Na ta način morajo države članice opredeliti ranljive skupine, ki bi jim 

tovrstno usposabljanje lahko koristilo, vključno z migrantskim in begunskim prebivalstvom (Evropska komisija, 2020).  

Evropska komisija je ustanovila tudi delovno skupino za izobraževanje odraslih, ki jo sestavljajo nacionalni strokovnjaki, 

predstavniki evropskih družbenih organizacij in člani civilne družbe. Delo skupine temelji na medsebojnem sodelovanju 

in izmenjavi političnih praks in priporočil na področju učenja odraslih za opredelitev najboljših praks in politik za razvoj 

programa (Evropska komisija, 2020).  

Nenazadnje ePlatforma za učenje odraslih v Evropi (EPALE) ponuja večjezični spletni prostor za izmenjavo in promocijo 

najboljših praks v izobraževanju odraslih med izvajalci izobraževanja odraslih po Evropi. (EPALE, 2020).  

1.1.4. Slovarček pomembnih izrazov 

(izobraževanje odraslih za družbene spremembe)1 
 

Izobraževanje odraslih – »vse oblike nepoklicnega izobraževanja odraslih, bodisi formalne, neformalne ali 

priložnostne narave« 

Kombinirano učenje – »vrsta študija, ki vključuje učenje na različne načine. Pogosteje se uporablja za sklicevanje na 

konkretne tečaje, ki uporabljajo kombinacijo tradicionalnih učnih delavnic ali seminarjev z osebnim stikom in spletnih 

tehnik učenja na daljavo (kot npr. splet, televizijo, konferenčne klice).« 

Priložnostno učenje – »učenje, ki izhaja iz vsakodnevnih dejavnosti, povezanih z delom, družino ali preživljanjem 

prostega časa, ki ni organizirano ali strukturirano glede na cilje, čas ali učno podporo; z vidika učečega je lahko 

nenamerno.« 

Neformalno učenje – »učenje, ki poteka z načrtovanimi dejavnostmi (z vidika učnih ciljev in učnega časa), pri katerem 

je prisotna neka oblika učne podpore, vendar ni del formalnega sistema izobraževanja in usposabljanja.« 

 
1 Evropska komisija, Vodnik programa Erasmus+ za izobraževanje, mladino in šport  
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2) Migracije  

A. Migracije kot družbeni izziv 

Migracije so stalnica človeške zgodovine, ki močno vpliva na evropsko družbo, gospodarstvo in kulturo. Dobro 

upravljanje sistema migracij lahko prispeva k rasti, inovacijam in socialni koheziji. V Evropi je eden najpomembnejših 

izzivov dolgoročno upravljanje migracij in to popolnoma v skladu z evropskimi vrednotami in mednarodnim pravom. 

B. Migracijska politika 

Novi pakt EU o migracijah in azilu bo poleg drugih ukrepov podpiral razvoj in izvajanje učinkovitih politik integracije. 

Nov evropski okvir je potreben za obravnavo politik držav članic, soodvisnosti med njegovimi ukrepi in odločitvami ter 

priložnosti, ki se pri tem pojavijo. EU mora podati pravi odgovor, četudi se izzivi pojavijo v običajnih okoliščinah, pod 

pritiskom in v kriznih razmerah. Ukrepi bi morali zagotoviti, da je način vstopa ljudi v EU varen in jasen, ter jim zagotoviti 

pravične pogoje, na podlagi katerih lahko Evropejci upravičeno pričakujemo, da bo upravljanje migracij učinkovito in 

humano ter v celoti skladno z našimi vrednotami. 

C. Slovarček izrazov (migracije)2 

Ne-državljan EU – »vsaka oseba brez državljanstva države članice EU.« 

Prosilec za azil – »državljan tretje države oz. oseba brez državljanstva, ki je vložila prošnjo za zaščito po Ženevski 

konvenciji in protokolu o beguncih, glede katere še ni bila sprejeta končna odločitev.« 

Državljan tretje države – »katera koli oseba, ki ni državljan Evropske unije v smislu čl. 20 (1) Pogodbe o delovanju EU in 

ki ni oseba, ki uživa pravico Evropske unije do prostega gibanja, kot je opredeljena v čl. 2 (5) Uredbe (EU) 2016/399 

(Zakonik o schengenskih mejah).« 

Migrant – »oseba, ki: (i) bodisi vzpostavi stalno prebivališče na ozemlju države članice EU/Efte za obdobje, ki traja ali se 

zanj pričakuje, da bo trajalo, najmanj 12 mesecev, ki je prej imela stalno prebivališče v drugi državi članici EU/Efte ali v 

tretji državi; (ii) je bodisi prej imela stalno prebivališče na ozemlju države članice EU/Efte in nima več stalnega 

prebivališča v državi članici EU/Efte za obdobje, ki traja ali se zanj pričakuje, da bo trajalo, najmanj 12 mesecev.« 

Visoko usposobljeni migrant – »državljan tretje države, iskalec zaposlitve v državi članici EU, ki ima zahtevane ustrezne 

in posebne sposobnosti, kar dokazuje z višjimi strokovnimi kvalifikacijami.« 

 

 

 
2 Slovarček Evropske migracijske mreže https://ec.europa.eu/home-a Affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en  

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/stateless-person_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/final-decision_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/right-free-movement_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/employment_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en


 

14 

AMIF-2017-AG-INTE. SPORAZUM O DODELITVI SREDSTEV ŠT.:  821504 - BEST 

3) Socialno podjetništvo  

A. Podjetništvo za družbene spremembe 

Socialna podjetja in podjetniki svojo podjetniško dejavnost izvajajo z namenom doseganja družbenih ciljev. Njihov 

poslovni model vključuje ustvarjanje pozitivnih družbenih ali okoljskih vplivov in ne samo ustvarjanja dobička. Socialni 

podjetniki delujejo v številnih panogah in tako pokrivajo številna področja posredovanja: socialno in ekonomsko 

povezovanje socialno ogroženih in marginaliziranih ljudi, zdravstvo, aktivno staranje, izobraževanje in varstvo otrok, 

pravično trgovino, krožno in zeleno gospodarstvo, kulturo, turizem itd.  

B. Politika socialnega podjetništva v Evropi3 

Socialno podjetništvo zajema več političnih področij EU, vključno z rastjo, mladino, izobraževanjem, raziskavami in 

inovacijami. Večinoma privablja mlade in jim daje priložnost ustvarjati nove in inovativne odzive na trenutne družbeno-

ekonomske izzive, s katerimi se srečujejo. EU podpira ustvarjanje podjetniške kulture in vključevanje socialnega 

podjetništva na številna področja, vključno s kurikulumi za formalno izobraževanje in usposabljanje, pa tudi za možnosti 

priložnostnega in neformalnega učenja. Številne evropske ali nacionalne pobude zagotavljajo okvir za ustanovitev 

podjetniških inkubatorjev, vključno s tistimi, ki podpirajo socialne podjetnike. Institucije EU priznavajo pomen socialne 

ekonomije pri zmanjševanju brezposelnosti mladih. Spodbujajo tudi delovanje zaposlitvenih centrov, ki nudijo 

učinkovite informacije osebam, ki nameravajo ustanoviti svoje socialno podjetje, pa tudi o programih usposabljanja, ki 

so usmerjeni in posebej prilagojeni podjetnikom v socialnem sektorju, s posebnim poudarkom na socialno ogroženih 

skupinah z nižjo stopnjo zaposljivosti. 

C. Slovarček izrazov (socialno podjetništvo) 

Podjetja socialnega in solidarnega gospodarstva3 – »podjetja, katerih namen je doseči socialni cilj, ki je lahko 

ustvarjanje delovnih mest za ranljive skupine, zagotavljanje storitev za njihove člane ali na splošno ustvarjanje 

pozitivnega družbenega in okoljskega vpliva in ki svoj dobiček ponovno investirajo predvsem zato, da dosežejo te cilje; 

poudarjajo, da je za podjetja socialnega in solidarnega gospodarstva značilna zavzetost za ohranjanje naslednjih 

vrednot: 

- primat individualnih in družbenih ciljev nad interesi kapitala; 

- demokratično upravljanje s strani članov; 

- povezava interesov članov in uporabnikov s splošnim interesom; 

- varovanje in uporaba načel solidarnosti in odgovornosti; 

 
3 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. septembra 2015 o socialnem podjetništvu in socialnih inovacijah za preprečevanje b rezposelnosti 

(2014/2236 (INI)) 
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- ponovna naložba presežnih sredstev v dolgoročne razvojne cilje ali v zagotavljanje storitev v interesu članov ali storitev 

splošnega pomena; 

- prostovoljno in odprto članstvo; 

- samostojno upravljanje, neodvisno od javnih organov.« 

Socialne inovacije4 – »nove zamisli, ki ustrezajo socialnim potrebam, ustvarjajo socialne odnose in tvorijo novo 

sodelovanje. Te inovacije so lahko izdelki, storitve ali modeli, ki učinkoviteje obravnavajo nezadovoljene potrebe. Cilj 

Evropske komisije je spodbuditi prevzemanje inovativnih rešitev na trgu in spodbuditi zaposlovanje.« 

 

2. enota:  

Poučevanje in učenje za uveljavitev družbenih 

sprememb: kaj smo se naučili 

2.1 Pridobivanje udeležencev 

Vsi partnerji so za pridobivanje udeležencev uporabili kanale družbenih omrežij.  Informacije so večinoma delili na 

omrežjih Facebook, Twitter, LinkedIn in Instagram. Druge priljubljene možnosti pridobivanja udeležencev so bile 

promocije na poslovnih srečanjih, stiki z organizacijami in neposredni stiki z udeleženci v obliki e-poštnih sporočil in 

novičnikov. Večina partnerjev je uporabila te metode. 

Drugi uspešni načini širjenja informacij so bili osebni obiski pri nevladnih organizacijah, predstavitev izobraževanj na 

prireditvah in uporaba nacionalnih in osebnih možnosti mreženja. Pomembno se je obrniti na sodelavce v že obstoječih 

omrežjih, ki že vrsto let sodelujejo z ljudmi/migranti, so si ustvarili zaupanje in jih tudi osebno poznajo. Nekateri partnerji 

so pripravili letake s splošnimi informacijami za udeležence, kampanja drugih partnerjev pa je bila uspešna v 

lokalnih/regionalnih časopisih in v spletnih radijskih oddajah.  

Posebna merila za pridobivanje udeležencev 

Večina partnerjev ni imela posebnih meril za pridobivanje udeležencev. Splošni zahtevi sta bili motivacija za sodelovanje 

in zadostno znanje angleškega jezika, da udeleženec lahko sledi izobraževanju. Pri projektu BEST je bilo treba upoštevati 

tudi to, da morajo biti udeleženci migranti, kar pomeni, da so državljani tretjih držav, da izpolnjujejo merila 

upravičenosti do programa, poleg tega pa morajo imeti računalnik ali mobilni telefon s stabilno internetno povezavo. 

 
4 https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social_en   

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social_en
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Največji izzivi pridobivanja udeležencev: 

Večina partnerjev ni omenjala težkih situacij pri pridobivanju udeležencev. Eden od partnerjev je želel pritegniti 

zadostno število udeležencev, drugemu je privabljanje zelo motiviranih ljudi predstavljalo izziv. 

Ker ni preprosto najti udeležencev v vseh primerih, je priporočljivo objaviti čim več oglasov in poskusiti pritegniti veliko 

več ljudi, kot je potrebno za dosego kazalnikov, saj je stopnja osipa lahko precej visoka. Zlasti v  času pandemije Covid-

19 prehod z dejavnosti kombiniranega učenja ali osebnega usposabljanja na popolnoma spletno podprte učne 

dejavnosti ni bil preprost, ker vsi udeleženci niso imeli potrebne opreme ali digitalnih veščin za delo od doma. Kljub 

temu je partnerjem projekta BEST uspelo najti rešitve za veliko večino primerov, hkrati pa so se tudi veliko naučili o 

tehnikah spletne pomoči, da so bili udeleženci lahko aktivni in vključeni med spletnimi srečanji. Za več podrobnosti in 

nadaljnji navdih smo poseben odsek v 3. in 5. enoti posvetili nasvetom za spletno učenje. 

 

2.2 Akcijsko učenje   

Na splošno lahko trdimo, da so bile metode, ki so jih naši partnerji uporabljali med usposabljanji, večinoma podobne, 

celo enake. 

Zaradi izbruha Covid-19 so morali vsi naši partnerji usposabljanje preusmeriti v spletno okolje namesto v tečaje z 

osebnim stikom. To je vključevalo uporabo spletnih orodij, sodelovalne in interaktivne spletne delavnice. Združenje 

OIKOS je na primer oblikovalo spletno poslovno igro, ki je bila zelo priljubljena. Pred nenavadnimi razmerami, ki so se 

pojavile, so vsi partnerji izvajali osebna usposabljanja in uporabljali metodologije skupinskega dela. To se je v času 

pandemije spremenilo; v skladu s tem se je število takšnih delovnih metod v primeru univerze FH Joanneum zmanjšalo. 

Poleg tega so si vsi partnerji prizadevali ustvariti učno okolje, ki bi ustrezalo vsem učnim slogom. Za nas je bilo tudi 

pomembno organizirati individualna usposabljanja, usmerjena k udeležencem. Ker je bila individualnost pomembna za 

vse partnerje, so izvajali tudi individualna srečanja, mentorstvo, individualne razgovore in delavnice. Pri tej temi je naš 

partner iz Slovenije omenil, da je vsak udeleženec prvega usposabljanja delal individualno in predstavil svoje lastne 

projektne ideje. Toda partner iz Italije je med pandemijo povečal število ur mentorskih in trenerskih dejavnosti ter 

zmanjšal obseg individualnega dela prek spleta. 

Vsi partnerji so menili, da je pogosta in osebna interakcija izredno pomembna. Uporabili so metode medsebojnih 

pregledov, da so od udeležencev pridobili povratne informacije. Poleg tega je hrvaški partner ugotovil, da so povratne 

informacije zelo pomembne, saj štejejo za del učenja, tako formalne kot tudi manj formalne metode, kot so individualni 

pogovori in medsebojne povratne informacije. Za okrepitev interakcije je naš slovenski partner za udeležence pripravil 

neke vrste uvodno igro. Pri združenju OIKOS pa so zaradi covida-19 zabeležili zmanjšanje interakcije med udeleženci in 

mentorji. 

Kot nadaljnjo metodo so trije partnerji organizirali tudi eksterna predavanja kot gostujoči predavatelji. Univerza FH 

Joanneum je povabila tri gostujoče predavatelje, da so skupaj z udeleženci razvili rešitve za socialne in ekološke 

probleme ter razpravljali o poslovnih konceptih. Partner iz Italije je k sodelovanju povabil tudi zunanje predavatelje. V 
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ta namen je združenje OIKOS povabilo tudi mladega italijanskega podjetnika, ki ustanavlja start-up podjetje, da 

spregovori o praktičnih vidikih v italijanskem sistemu in o bremenih, ki jih je treba premagati. 

Poleg tega je naš hrvaški partner delal z video posnetki in predstavitvami ter v okviru tretjega usposabljanja organiziral 

štiridnevni intenzivni nespletni tabor, na katerem je bilo mogoče preizkusiti različne oblike dela. Ta dogodek je bil zelo 

uspešen in povratne informacije udeležencev so bile odlične. 

2.3 Reševanje socialnih problemov  

Pri tej temi je ključnega pomena izmenjava študij primerov in praktičnih izkušenj. Sodelovanje gostujočega predavatelja 

je bila uspešna metoda za našega partnerja z univerze FH Joanneum. Povabilo zunanjih predavateljev je ustvarilo boljše 

ravnovesje med teoretičnim prenosom znanja in praktičnim izvajanjem. To velja za usposabljanje našega italijanskega 

partnerja, ki je prav tako povabil gosta, ki je delil svojo pogumno zgodbo. Ciljno usmerjena mentorska usposabljanja 

(tako individualna kot skupinska) so potekala brezhibno pri obeh partnerjih. 

Naš partner iz Slovenije je sporočil, da je bila v veliko pomoč neposredna komunikacija med usposabljanjem. Ob začetku 

pandemije so se usposabljanja preselila na spletne platforme (npr. Zoom). Udeleženci so se lahko pridružili v živo ali si 

kasneje ogledali posnetke, opravili domače naloge in jih poslali mentorjem. To je bilo učinkovito v smislu, da je bilo lažje 

voditi evidenco o tem, kdo je sledil usposabljanju. Poleg tega so udeleženci pridobili konkretne nasvete in praktične 

spretnosti. Za pridobivanje povratnih informacij so bile najbolj učinkovite metode medsebojnega pregleda. 

Naš hrvaški partner je uporabil številne dejavnosti za dvigovanje energije in smešne začetne in zaključne dejavnosti, ki 

so olajšali delo z udeleženci. Prav tako dobro so delovali skupinsko delo in praktične vaje, več vizualnih predstavitev, 

številni video posnetki in interaktivna spletna orodja. Štiridnevni tabor v tretjem usposabljanju, ki se ga je udeležilo več 

ljudi, je bil zelo uspešen. Dokaz uspešnosti tega dogodka so bile odlične povratne informacije. 

2.4 Mentorstvo  

Našim partnerjem je bilo jasno, da so trenerske in mentorske dejavnosti zelo pomembne.  

Pri našem partnerju z univerze FH Joanneum so udeleženci želeli, da je osrednji poudarek usposabljanja na praktičnih 

informacijah v smislu trenerstva in mentorstva po meri. 

Ker so bile te dejavnosti za italijanskega partnerja zelo ustrezne, je bila njihova uporaba pogosta, uporaba 

individualnega spletnega dela udeležencev pa poredka, tako da je bila struktura usposabljanja prilagojena njihovim 

potrebam. 

V združenju OIKOS so trenerji znali prisluhniti poslovnim zamislim udeležencev, zato je bilo nato v okviru usposabljanja 

mentorstvo učinkovitejše. 

Usposabljanje je bistvenega pomena, saj udeležencem pomaga razumeti (družbeni) vpliv njihove poslovne ideje z 

drugačne perspektive. Poleg usposabljanja na tehničnih področjih ustanavljanja podjetja pretehtajo tudi vrednote in 

kako prizadevanja udeležencev vplivajo na spremembe v njihovem življenju in življenju drugih. Kot nasvet pri izvajanju 
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usposabljanja priporočamo, da upoštevate 5 »zapovedi«, da bo usposabljanje čim bolj iznajdljivo in zanimivo za vaše 

stranke, zlasti pri delu v družbenem poslovnem okolju, ki ga je ustanovil Servane Mouazan, direktor podjetja Ogunte5: 

1. Razumevanje motivatorjev: Socialni podjetniki morajo razumeti svoje različne vloge in prednostne naloge 

kot prodajalci/trgovci in kot aktivisti. Ohranjati morajo svojo vizijo, pri tem pa se oddvojiti od organizacije, ki so jo 

ustanovili – pustijo otroka rasti … 

Usposabljanje jim lahko pomaga do boljših pogovorov z novimi vlagatelji, s širšo javnostjo in deležniki, ki morda 

socialnega problema ne razumejo neposredno. Pogosto delujejo s tako strastjo, da težko prisluhnejo in razumejo 

stališča drugih. Dialog v usposabljanju naj bi povečal razumevanje med a) mentorjem in socialnim podjetnikom in b) 

socialnim podjetnikom in njegovimi deležniki. 

2. Izkoriščanje moči omrežij: Raziskovanje omrežij, v katera so vključeni mentorji, ne glede na to, ali gre za 

akterja, vodjo ali zgolj opazovalca, osvetli strateško usmerjeno mišljenje. Ali lahko razširimo, preusmerimo, zmanjšamo 

število omrežij? Večina uspešnih socialnih podjetnikov vidi mreženje ne le v dajanju in prejemanju, temveč tudi v 

posredovanju in delovanju v smeri skupne vizije. Mentor torej ne podpira samo posameznika, temveč socialni podjetnik 

in mentor skupaj raziskujeta socialni problem, ki se mu posvečata, v določenem omrežnem okolju. Gre za to, da na 

socialni problem gledamo kot na navidezno osebo, ki jo je mogoče oblikovati, ki ima zgodovino, številne perspektive in 

kup gremlinov, ki mu povzročajo težave, a tudi to je mogoče spremeniti. 

3. Sodelovanje in odprtokodno razmišljanje: Radi bi verjeli, da socialni podjetniki sodelujejo pri iskanju rešitev 

za pereča vprašanja s skupnim sodelovanjem, vendar je pri tem veliko ovir: konkurenca, vprašanja blagovne znamke, 

nezdrave prakse upravljanja, neredno financiranje, intelektualna lastnina, če omenimo le nekatere. Žal veliko ljudi še 

vedno ne želi sodelovati zaradi strahu pred izgubo edinstvenih prodajnih ponudb. 

Tudi če imajo socialni podjetniki več motivatorjev in odgovornosti, si vedno želijo nove sisteme, zaradi katerih lahko 

razmišljajo drugače. Aktivno viharjenje možganov z vrstniki in zunanjimi uporabniki daje odlične rešitve in le-to še 

spodbuja. Gre za ustvarjanje platform, na katerih se podjetniki povezujejo, medsebojno mentorirajo, pridobijo dostop 

do novih izzivov in okrepijo učenje in zaupanje.  

4. Rasti stimulacije in vodenja: Socialni podjetniki se navdušijo, ko so v družbi drugih velikih socialnih vodij in 

inovatorjev ter spodbudnih zamisli. Usposabljanje se zato osredotoča na njihovo sposobnost navduševanja drugih in 

povezovanja s skupino prvakov, ki potrebuje vodjo in spodbujevalca. Mentor lahko spodbudi odpadnika – ali tujca – v 

njih, da poiščejo svoj glas in pripravijo zamisel, ki jo oblikujejo s svojimi besedami. 

5. Zagovarjanje pristopa, ki temelji na moči: Zdi se, da uspešni socialni podjetniki prej kot v težavah najdejo 

odgovore v tistem, kar je učinkovito, v prejšnjih in novih rešitvah! Črnogledost ustvarja samo nered v mišljenju. 

Usposabljanje socialnih podjetnikov je uspešno v pristopu, ki temelji na moči in je usmerjen v rešitve. Pri tem je 

pozitivno, da najdejo zadovoljstvo intelektualnih izzivov in navdušenje zaradi napredka. Da so del rešitve, krepi tudi 

njihov občutek pripadnosti in nagrajuje njihovo željo po koristnosti in zaželenosti. Vloga mentorja je, da jih podpira pri 

pridobivanju pozitivnega ugleda na podlagi dokazov in dobre prakse ter da jih ozavešča o vseh teh procesih, da jih lahko 

sami ponovijo. 

 
5 Več na https://www.ogunte.com/blog/profile/servane-mouazan-2/ 
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2.5 Posredovanje informacij: predavanje, prikaz in kombinirano 

učenje (vključno z orodji za vključevanje udeležencev v poučevanje in 

za izboljšanje učenja)  
Za vse partnerje je bil največji izziv ohraniti motivacijo, zanimanje udeležencev in interakcijo. Po izbruhu Covid-19 je bilo 

doseganje tega cilja še težje. Od začetka pandemije je bil posebno zahteven izziv obdržati udeležence pri usposabljanju 

in jim preprečiti, da bi opustili usposabljanje, ker so se morali tečaji preseliti na splet. To je povzročilo večje težave. 

Pri premagovanju tega izziva je bila združenju OIKOS še posebej v pomoč metoda individualnega mentorstva. 

Na svojih usposabljanjih je naš hrvaški partner v vseh modulih uporabljal številne dejavnosti za dvigovanje energije in 

smešne začetne in zaključne dejavnosti. Za motiviranje udeležencev je uporabljal veliko skupinskega dela in praktičnih 

vaj. Nasvet iz Hrvaške je, naj bodo treningi kratki in preprosti. Krajši treningi so boljši od dolgih in poskrbeti je treba, da 

so vključeni vsi udeleženci. Po mnenju hrvaških partnerjev je pomembna tudi ustvarjalnost in prilagoditev treninga ali 

vsebine skupinam. Za ohranjanje motivacije je še vedno zelo pomembno in koristno dobro načrtovanje ter uporaba 

ogrevalnih vaj in tehnik lajšanja težav ter interaktivne, praktične delavnice in študije primerov. 

2.6 Poučevanje odraslih prek spleta  

Najpomembnejša in največja sprememba na splošno je bila, da je bilo usposabljanje izvedeno v obliki, ki se je zaradi 

pandemije Covid-19 popolnoma preselila na splet. Vsi partnerji so svoje materiale prilagodili spletnemu okolju. 

Ta situacija je botrovala različnim težavam. Ena teh je bila, da je pri spletnem usposabljanju upadla naravna neformalna 

interakcija med udeleženci in mentorjem. Izziv je bil tudi poiskati ali obdržati udeležence usposabljanja in preprečiti 

osip. Na Hrvaškem je bila težava pridobiti udeležence za uporabo spletne platforme. Pogosto je bilo težavno tudi to, da 

udeleženci niso znali uporabljati programske opreme Moodle. To je npr. pri združenju OIKOS vplivalo na uporabo 

platforme Moodle. Druga težava je bila, da je med udeleženci prišlo do neke vrste neenakosti (zaradi  pomanjkanja 

opreme in/ali slabe omrežne povezave). 

Po začetku pandemije si je naš hrvaški partner prizadeval, da bi bile delavnice še naprej enako interaktivne in 

sodelovalne, kot so bile nespletne delavnice. Poudarek je bil enak: praktični učni proces. 

Pomembno je bilo imeti načrte a, b in c za primer, če bi šlo kaj narobe. Z vsebino so morali biti bolj prilagodljivi, doseženo 

ni bilo vse, kar je bilo načrtovano, in ni bila izvedena vsaka vaja. 

Kar je pomembno pri takšni obliki poučevanja, je izziv/nevarnost slabe omrežne povezave udeležencev, neustrezna 

oprema ali slabo poznavanje oz. nepoznavanje spletnih orodij. Zelo pomembni so kreativnost, dobro načrtovanje in 

prilagajanje vsebine novemu okolju. 

Večina partnerjev je izzive zmogla premagati z uporabo spletnih sodelovalnih orodij, z več spletnega dela v skupinah ter 

z dodatno pomočjo in usmeritvami. Pri našem partnerju iz Hrvaške so zanimanje udeležencev vzdrževali s številnimi 

fotografijami in video posnetki. Ta način so uporabili tudi v združenju OIKOS pri spletni poslovni igri. 



 

20 

AMIF-2017-AG-INTE. SPORAZUM O DODELITVI SREDSTEV ŠT.:  821504 - BEST 

Za vzdrževanje interakcije so uporabljali interaktivna spletna orodja, kot so bele table, ankete itd. Številni partnerji so 

uporabljali Zoom, zato so se udeleženci lahko bodisi pridružili v živo bodisi so si kasneje ogledali posnetek. Povzetke 

vseh gradiv so poslali udeležencem po vsakem treningu in jih naložili v Moodle. 

O uporabi preizkusov je poročal tudi naš partner iz Hrvaške. Na spletni platformi so spremenili in prilagodili vprašanja v 

preizkusu, da so jih osebe s slabšim znanjem angleščine lažje razumele. (Nekateri udeleženci so za pomoč uporabili 

Googlov prevajalnik.) Imeli so tudi možnost preizkus opraviti v pisarni. 

2.7 Preoblikovanje socialnega podjetništva v smislu različnih kultur 

ter metodološki in teoretični izzivi  
Izhajajoč iz poročil naših partnerjev je bila to zelo dragocena izkušnja spoznavanja ljudi z vsega sveta. Uspeli so pokazati 

udeležencem, da zmorejo postati socialni podjetniki, in jih spodbudili k napredovanju. 

Udeleženci so bili v veliki meri motivirani, imeli so željo po kar največji nadgradnji znanja, razumevanju realnega 

konteksta in vseh realnih izzivov. Poleg tega je bila komunikacija večinoma tekoča in neposredna. 

Skoraj vsi partnerji so opazili, da kulturnih stališč niso izražali. Na Hrvaškem so bili pri izbiri primerov in video posnetkov 

pozorni na različne transkulturne vidike. 

Najpomembnejši izzivi za združenje OIKOS so se pojavili zaradi mladosti udeležencev drugega tečaja (vsi mlajši od 18 

let) in njihovih težav pri identifikaciji z družbo z »družbenim vplivom«. To je delno preprečilo fluidnost usposabljanja in 

zahtevalo dodatno delo učiteljev pri motivaciji za cilje usposabljanja. Elementi, ki so poleg starosti predstavljali izziv, so 

bili nizka stopnja izobrazbe in razdružitev določenih udeležencev znotraj skupine. To je bil razlog, da je naš partner 

OIKOS usposabljanje prilagodil – deloma zaradi drugačne ciljne skupine, deloma pa zaradi potrebe, da bi bilo le-to manj 

akademsko. Tudi združenje ni zaznalo izražanja kulturnih stališč, razen težav, povezanih z vprašanjem »družbenega 

vpliva«. Menijo, da je ta težava nastala zaradi mladosti udeležencev in omejenega časa, ki so ga preživeli zunaj svoje 

države. 

Naši partnerji so poročali tudi o jezikovnih težavah. V večini primerov so bile takšne ovire opazne (na primer v Italiji in 

na Hrvaškem), ker pa je bila raven znanja angleškega jezika udeležencev pri partnerju univerzi FH Joanneum odlična in 

njihova izobrazba zelo visoka, bi lahko bilo tudi usposabljanje v Avstriji v tem smislu uspešno.  
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3. enota:  

Tečaji podjetništva – modeliranje socialnega poslovanja 
Vsebina tečajev socialnega podjetništva je sestavljena iz predstavitve pedagoškega okvira in 5 modulov, nasvetov in 

predlogov z uporabo neformalnih učnih dejavnosti, vaj, povezav in nadaljnjih uporabnih virov.  

3.1 Pedagoški okvir 

Naslov tečaja: Osnove poslovnega modeliranja v socialnem podjetništvu 

Enote: 5 modulov  

Vrsta tečaja: Kombinirano učenje 

Spletni vir: https://vc-training.fh-joanneum.at/neu/login/index.php (Podatke o dostopu pridobite od 

univerze FH Joanneum na naslovu christina.mossboeck@fh-joanneum.at ali virtueller-

campus@fh-joanneum.at), priročnik za Moodle je na voljo kot priloga. 

ECTS točke: 4 

 

Pregled tečaja Cilj tečaja »Osnove poslovnega modeliranja v socialnem podjetništvu« je 

udeležencem ponuditi orodja in tehnike, kako ustanoviti (socialno) podjetje. 

Nadzorovano učno okolje udeležencem omogoča odkrivanje svoje podjetniške 

miselnosti in spopadanje s posameznimi izzivi, ki bi se lahko pojavili pri uresničevanju 

poslovne ideje. 

Cilji tečaja Splošni učni cilj tega tečaja je udeležencem omogočiti globlji vpogled v poslovno 

modeliranje v socialnem podjetništvu. Udeleženci se bodo naučili samostojnega 

ustvarjanja pristopov za reševanje zapletenih problemov na podlagi zanesljivih tržnih 

raziskav in analiz. Nadaljnji cilj je spodbujati ustvarjalne veščine z razvojem poslovne 

ideje od samega začetka in prejemanjem stalnih povratnih informacij vrstnikov in 

mentorjev. Končne učne cilje obravnava oblika orodja spletne platforme, ki učeče 

poziva, naj se orientirajo, vključijo in izmenjujejo v interaktivnih spletnih učnih 

scenarijih.  

Učni rezultati v smislu znanja: 

1. Uporabljeno znanje o modeliranju socialnih podjetij z uporabo oblikovalskega 

razmišljanja in orodij socialnega platna  

https://vc-training.fh-joanneum.at/neu/login/index.php
mailto:christina.mossboeck@fh-joanneum.at


 

22 

AMIF-2017-AG-INTE. SPORAZUM O DODELITVI SREDSTEV ŠT.:  821504 - BEST 

2. Uporabljeno znanje o razumevanju segmentov strank in upravičencev, težav in 

pridobitev  

3. Zagotavljanje trajnostnega poslovnega modela 

Učni rezultati v smislu spretnosti in kompetenc: 

1. Sposobnost za skupinsko delo  

2. Vodstvene sposobnosti (projektna hierarhija, konkurenčna igra vlog) 

3. Ustvarjanje zamisli, inovacije in reševanje problemov (razvoj novih strategij in 

modelov) 

4. Kritično mišljenje (ocena virov in trgov, potrjevanje strategij) 

5. Samokontrola in upravljanje časa (samoorganizacija) 

6. Sposobnost prepoznavanja potreb strank in upravičencev ter ustrezno odzivanje 

7. Sposobnost videti širšo sliko (razumevanje povezav med dejavniki tržnega 

uspeha) 

8. Predstavitvene veščine (priprava prepričljivih predstavitev za različne ciljne 

skupine) 

Teme tečaja: Tečaj bo razdeljen na 5 glavnih tem, ki predstavljajo proces razvoja socialnega 

podjetja. Po vsakem tematskem bloku (nepopolni) bodo udeleženci nadalje razvijali 

svoje poslovne ideje in prejemali povratne informacije mentorjev in vrstnikov: 

(1) Ustvarjanje in utemeljitev poslovne ideje  

- S katerim socialnim izzivom se je treba soočiti? 

- Kdo so stranke, kdo upravičenci? 

- Kateri viri so potrebni? 

- Katere so osnovne dejavnosti podjetja? 

- Kakšno je zaželeno prihodnje stanje v družbi oz. kakšni so rezultati? 

(2) Razvoj izdelkov/storitev 

- Kateri izdelek/storitev ponuja podjetje? 
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- Kaj so segmenti strank? 

- Kako bo to vplivalo na upravičence? 

- Kakšno je makroekonomsko okolje? 

- Kako upravljati logistiko, trženje in komunikacije itd.? 

(3) Finance 

- Kakšna je struktura stroškov? 

- Kako podjetje ustvarja prihodek? 

- Donosnost 

- Kakšna je predlagana vrednost, ki jo ponuja podjetje? 

- Kako privabiti poslovne angele in vplivne vlagatelje? Kaj iščejo? 

(4) Družbene spremembe  

- Preverjanje 

- Lestvica 

- Potrebni partnerji in odnosi  

(5) Vpliv  

- Merjenje 

- Poročanje (nacionalni kontekst) 

 

Metode pouka: Ta tečaj temelji na kombinaciji predavanj mentorjev, individualnega in skupinskega 

dela oz. predstavitev ter spletnih elementov. Za spodbujanje ustvarjalnosti želi 

udeležencem ponuditi tudi drugačna učna okolja in orodja. 

Zahtevani viri Predhodno znanje ni potrebno. Tečaj je zamišljen kot uporaben izobraževalni tečaj, ki 

uporabi spretnosti, znanje in interese udeležencev pri ustanavljanju (socialnega) 

podjetja.  
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Udeleženci bodo delali individualno in skupaj in razvijali svoje poslovne ideje z 

uporabo lastnega pristopa k reševanju problemov in zasnove vodenja projektov.  

Osnovni izbor člankov, diapozitivov in drugega gradiva zagotovi mentor. Nadaljnji 

razvoj je odvisen od individualnega vložka vsakega udeleženca. 
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Izdaja), broširana izdaja. Poglavja 2, 3, 7, 8, 9. 

Lewrick, M., Link, P., Leifer, L. (2018): The Design Thinking Playbook [Knjižica za 

razmislek o oblikovanju]. John Wiley & Sons, Inc. 

MacMillan, I., Thompson J. (2013): The Social Entrepreneur´s Playbook [Priročnik 

socialnega podjetnika]. (razširjena izdaja.) Wharton Digital Press.  

Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010): Generacija poslovnih modelov 

(Strategyzer)[Generacija poslovnih modelov (strateški priročnik)], John Wiley & Sons, 

Inc. 

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernada, G., Smith, A., Papadakos, T. (2014): Value 

Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want 

(Strategyzer) [Oblikovanje ponudbe vrednosti: kako ustvariti izdelke in storitve, ki jih 

želijo kupci (strateški priročnik)], John Wiley & Sons, Inc. 

 

Razpored tečajev Odvisno od posameznega mentorja in konteksta/preferenc udeležencev 

Lokacija tečaja Odvisno od posameznega mentorja in okoliščin (spletno ali osebno/kombinirano 

učenje) 

 

Ocena uspešnosti Ocenjevanje pri tem tečaju temelji na kombinaciji naslednjih elementov: 
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20 % razprava in ustno sodelovanje  

40 % predstavitve projektov in naloge  

40 % predstavitev (končni izdelek) 

 

Na vsakem področju je za napredovanje potrebna ocena vsaj 60 %. 

Minimalne zahteve 

za prejem certifikata 

Vsak zaključeni modul mora biti ocenjen vsaj z oceno »zadostno«, da se lahko šteje za 

uspešnega.  

Udeležba na srečanjih F-2-F mora biti vsaj 61 %. 

Ocenjevalni kriterij Odlično 100–93 %                

Prav dobro 92–85 %            

Dobro 84–71 %               

Zadostno 70–61 %     

Nezadostno 60–0 % 

Prisotnost Redna udeležba na osebnih/spletnih srečanjih je obvezna (vsaj 61 %) 

  

 

 

3.2. Primer praktičnega izvedbenega koncepta tečaja »Osnove socialnega 

podjetništva« z uporabo neformalnih interaktivnih učnih metod  
1. modul: Razvoj in specifikacija poslovnih idej 

2. modul: Razvoj izdelkov/storitev 

3. modul: Finance 

4. modul: Družbene spremembe in omrežja 

5. modul: Družbeni vpliv 

 

 

1. modul: Razvoj in specifikacija poslovnih idej 

- Kateri družbeni izziv je treba premagati? 

- Kaj moram storiti, da rešim izziv? 
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Uvod (trajanje: 30 minut): 

- Metoda: Asociativna risba (za motiviranje udeležencev): Kdo je podjetnik? Kdo je socialni podjetnik? 

5 udeležencev predstavi svojo risbo (1 min na udeleženca) 

Didaktika: vsak udeleženec riše na papir po lastnem občutku. 

Kratek pregled pomena socialnega podjetništva: 

 

Vir: Poslovna šola IESE  

1. del: Skupinsko delo (10 oseb na skupino – skupinske sobe: Zoom ali lastna virtualna platforma) (trajanje: približno 2,5 

ure) 

- Metoda: Svetovna kavarna 

Osnovna zamisel »svetovne kavarne« je, da se učeči oz. udeleženci seminarja medsebojno pogovarjajo in tako 

omogočijo intenzivno razpravo in razmislek o problemih ali vprašanjih v majhnih skupinah. Tudi narava 

vprašanj je odvisna od pomena za učeče/udeležence in od njihovih interesov. Pogovori so podobni 

vsakdanjim pogovorom v ulični kavarni. Dejavnost zaokroži plenarna predstavitev rezultatov 

učečih/udeležencev. »Metoda zagotavlja, da se lahko udeleženci seminarja srečajo, spoznajo in izmenjajo 

zamisli hitro in na varni razdalji.« Udeleženci naj razpravljajo o naslednjih vprašanjih: 

1. vprašanje: Kateri družbeni izziv je treba premagati?  

2. vprašanje: Katere spremembe, težave in priložnosti vidite za našo družbo v naslednjih 3 letih? 

3. vprašanje: Kateri družbeni cilji so bili zastavljeni v preteklosti, kateri od teh so bili doseženi in 

kateri ne? 

ANATOMIJA SOCIALNEGA PODJETNIKA 

EKONOMSKA INTELIGENCA 

Stvari vedno vidijo drugače. 

SOCIALNA MOTIVACIJA 

V središču pozornosti 

so ljudje in njihove 

temeljne potrebe. 

POGUM 

Sprejemajo lahko zelo 

težke odločitve in 

premagujejo na videz 

nepremostljive težave. 

HITRO IN ALTERNATIVNO 

RAZMIŠLJANJE 

Sposobni so hitro predvideti 

nove poslovne priložnosti in 

ustvariti nove načine 

delovanja. 
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- Didaktika: 20–30 minut predavanja o postavljanju ciljev in vaja ter razdelitev v skupine. Vsaka skupina 

(10 udeležencev na skupino) zasede svojo virtualno sobo. Govorniki vsakih 30 minut zamenjajo Zoom 

srečanje in se z udeleženci pogovorijo o zadevnem vprašanju. Po tretjem – zadnjem krogu imajo 

udeleženci 30 minut časa za pripravo krajše predstavitve (predstavitveno orodje po želji), o kateri 

nato plenarno razpravljajo. Zadevne predstavitve se za vsako skupino naloži na platformo Moodle 

Learning. 

2. del: Socialni izzivi (trajanje: približno 1 ura)  

- Metoda: Želje so divergentno orodje mišljenja in se uporabljajo za splošno razmišljanje o željah, ciljih 

in izzivih, ki so pomembni zdaj ali za prihodnost. Upoštevati je mogoče tako zaželene kot nezaželene 

rezultate. 

1. Sestavite seznam želja, ciljev, problemov in izzivov ter vsako izjavo začnite z »Želim si ...«, »Bilo bi 

super, če bi ...« ali »Ali ne bi bilo lepo, če bi ...«. 

2. Za boljši pretok misli za opredelitev nadaljnjih ciljev so lahko v zvezi z družbenim izzivom koristna 

naslednja ključna vprašanja. 

- Katere družbene izzive, na katerih bi si želeli graditi, ste prepoznali v zadnjem času?  

- O katerih izzivih razmišljate v zadnjem času? 

- Kaj bi naša družba lahko bolje nadzorovala/dosegla?  

- O kom zadnje čase veliko razmišljate? 

- Zakaj vam je prišla na misel ta skupina ljudi/upravičencev? 

- Katere cilje bi radi dosegli? 

- Preletite/preverite svoje življenje. Katere priložnosti najdete, ki bi se jih dalo izkoristiti? 

- Predstavljajte si, da imate možnost, da si v smislu družabnega dogodka uresničite katero koli željo. Katere 

so te želje in kakšen je njihov rezultat?  

3. Časopisni članek iz prihodnosti: Postopek opisuje namišljen članek iz prihodnosti v znanem časopisu, ko 

je cilj že dosežen oz. je težava že rešena. 

- Didaktika: Vnaprejšnja priprava 10–20-minutnega predavanja o vaji, vključno z nizom diapozitivov. 

Samostojno delo – bodisi pisno na papirju ali na računalniku. Naložite dokument na Moodle. 
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3. del: Naloga za 1. modul – vsak udeleženec oceni 5 zamisli drugih udeležencev (dodeli jih predavatelj)  

Postopek ocenjevanja na več ravneh: 

1. raven: 

- Tehnična izvedljivost 

- Ekonomska smiselnost 

- Izvedljivost  

2. raven: 

- Vrednotenje glede na metodo/področja (npr. razvoj, nabava, proizvodnja, prodaja)  

- Lestvica s točkami 

- Postopek točkovanja 

- Matrica  

3. raven: 

- Analiza donosnosti 

- Na koncu ocenjevalne faze je treba sprejeti smiselno odločitev. 

 

Matrica – vrednotenje: 1 težko – 10 lahko 

Izvedljivost 1. zamisel 2. zamisel 3. zamisel 4. zamisel 5. zamisel 

Ekonomska      

Družbena      

Viri      

      

Povprečje      

1 ... težko 

10… lahko 

     

Verjetnost za uspeh 1. zamisel 2. zamisel 3. zamisel 4. zamisel 5. zamisel 

Tržna privlačnost      

Prodajni potencial      

Gospodarska 

trajnostnost 

     

      

Povprečje      

1 ... težko 

10… lahko 
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2. modul: Razvoj izdelkov/storitev 

- Kateri izdelek/storitev ponujate? 

- Kakšen je vaš ciljni trg? 

Uvod (trajanje: približno 30 minut): 

- Metoda: Asociativna risba (za motiviranje udeležencev)  

Kateri je vaš najljubši izdelek?  

Kako trenutno kupujete svoj najljubši izdelek? 

5 udeležencev predstavi svojo risbo (1 min na udeleženca) 

- Didaktika: vsak udeleženec riše na papir po lastnem občutku. 

1. del: Kakšen je vaš ciljni trg oz. ciljna stranka? (Trajanje: približno 30 minut) 

- Metoda: Platno vitkega podjetništva 

o Rešitev problema, vrednost → tu lahko/moramo zelo dobro upoštevati socialni vidik in 

se vedno znova sklicevati na naučeno iz 1. modula 

o Pripraviti je treba segment kupcev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Didaktika: Vnaprejšnja priprava približno 20-minutnega predavanja na temo, vključno z nizom 

diapozitivov. Udeleženci dobijo predlogo platna vitkega podjetništva in jo izpolnijo individualno na 

podlagi ideje, razvite v 1. modulu. Predavatelji so na voljo za odgovore na vprašanja. Nato se 

udeleženci v skupinah po trije pogovorijo o ustreznih podrobnostih. 3–5 udeležencev plenarno 

predstavi svojo dopolnjeno predlogo. Dopolnjeni dokument naložite na Moodle. 

- 

REŠITEV 

Opišite možno rešitev za 

vsak problem. 

EDINSTVENA 

PONUJENA 

VREDNOST 

Jasno, prepričljivo 

sporočilo, ki navaja, 

zakaj ste drugačni in 

vredni pozornosti. 

NEPOŠTENA 

PREDNOST 

Nekaj, česar se ne da 

preprosto kupiti ali 

kopirati. 

SEGMENTI KUPCEV 

Navedite ciljne stranke 

in uporabnike. 

KANALI 

Navedite svojo pot do 

strank (dohodno ali 

odhodno) 

KLJUČNI KAZALNIKI 

Naštejte ključne številke, 

ki vam povedo, kako 

dobro poslujete. 

STRUKTURA STROŠKOV 

Navedite svoje fiksne in 

variabilne stroške. 

TOKOVI PRIHODKOV 

Navedite svoje vire prihodka. 

OBSTOJEČE ALTERNATIVE 

Navedite, kako se te težave 

rešujejo danes. 

VISOKI KONCEPT 

Navedite analogijo X proti Y, npr. 

YouTube = Flickr za 

videoposnetke. 

PRVI UPORABNIKI 

Naštejte značilnosti svojih 

idealnih strank. 

PROBLEM 

Navedite 1–3 svoje 

največje težave. 
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2. del: Kakšen je vaš ciljni trg oz. ciljna stranka? (Trajanje: približno 30 min.) 

- Metoda: Ustvarjanje osebnosti  

o Osebnosti 

o Model interakcije človek–računalnik 

o Prototip za skupino (namestnik) 

o Sociodemografski podatki 

o Potrebe, točke težav, motivatorji ... 

o Arhetipi 

o Analitična psihologija: vzorci domišljije, vedenja in delovanja  

 

 

- Didaktika: Vnaprejšnja priprava 20–30-minutnega predavanja, razlaga teme in vaje. Na podlagi svoje 

zamisli udeleženci podajo profil glede na svojo osebnost. (Udeleženci za to prejmejo predlogo.) 

Osebnosti 

PROFIL 

• Ime 

• Starost 

• Kraj bivanja 

• Konjički 

• … 

Potrebe 

• Varnost 

• Izzivi 

• Naklonjenost 

• Ustvarjalnost 

• … 

Težavne točke 

• Netočnost 

• Čezmerno 

povpraševanje 

• Stres 

• … 

Dejavniki navdušenja 

• Spontana pohvala 

• Presenečenja 

• Izleti na podeželje 

• … 
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3. del: Kakšen je vaš ciljni trg oz. ciljna stranka? (Kateri izdelek/storitev ponujate) (Trajanje: približno 30 

minut) 

- Metoda: Oblikovanje ponudbe vrednosti 

PROFIL STRANKE 

1. Naloge strank 

Opišite, kaj stranke skušajo opraviti pri svojem delu in 

v svojem življenju, kot bi to same izrazile v svojih 

besedah. 

 

2. Pridobitve 

Opišite rezultate, ki jih želijo doseči stranke, ali 

konkretne koristi, ki jih iščejo. 

 

3. Težave 

Opišite slabe rezultate, tveganja in ovire, 

povezane z nalogami strank. 

 

ZEMLJEVID VREDNOT 

1. Izdelek/storitev 

Seznam vseh lastnosti in 

možnosti izdelka 

 

2. Ustvarjanje pridobitev 

Opišite, kako vaši izdelki in storitve 

ustvarjajo pridobitev za stranke 

 

3. Odpravljanje težav 

Opišite, kako vaš izdelek in 

storitve ublažijo težave strank 

 

 

- Didaktika: Vnaprejšnja priprava 20–30-minutnega predavanja o temi, vključno z nizom diapozitivov. 

Udeleženci prejmejo profil stranke in zemljevid vrednot, ki ju dopolnijo individualno na podlagi 

zamisli iz 1. modula. Predavatelji so na voljo za odgovore na vprašanja. Dopolnjeni dokument naložite 

na Moodle.

Pridobitve 

Težave 

Naloge 

strank 

Izdelki in storitve 

Ustvarjanje pridobitev 

Odpravljanje težav 
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4. del: Kakšen je vaš ciljni trg oz. ciljna stranka? Kateri izdelek/storitev ponujate? (Trajanje: približno 30 

minut) 

- Metoda: Ujemajoča se zemljevid vrednot in profil stranke 

 

- Didaktika: Vnaprejšnja 10–20-minutna razlaga vaje. Na podlagi obeh orodij udeleženci razvijejo 

zamisel o izdelku ali morebitno storitev in jo skicirajo v pisni obliki ali s slikami/tabla s papirnim 

blokom. 

 

5. del: Naloga za 2. modul – Kateri izdelek/storitev ponujate? 

- Metoda: Izdelava prototipa 

Zadnjih 30–40 minut spletnega srečanja v 2. modulu se udeležencem omogoči vpogled v izdelavo 

prototipa in teoretično podlago s pomočjo diapozitivov – na primeru »Pokaži mi svojo denarnico«. 

Podobno kot pri koraku iz 1. modula »Oblikovanje rešitev« pri kreativnem reševanju problemov je 

tudi cilj, da se zamisel konkretizira. Zato oblikovalsko razmišljanje intenzivno izkorišča možnost 

ustvarjanja številnih preprostih prototipov zamisli, da bi zamisli iz 2. modula postale otipljive za 

uporabnika, ki bi jih postopoma razvijal v delujoče rešitve. Zamisel naj bo vidna, otipljiva ali kako 

drugače oprijemljiva ob uporabi preprostih sredstev, na primer s pomočjo papirja, modelirne mase, 

polaganjem ali preprostimi risbami. Cilj je pokazati, katere ideje delujejo po predvidevanjih in katere 

je treba spremeniti, da jih je mogoče uresničiti. Udeleženci prejmejo posamezne predlagane datume 

za predstavitev svojih prototipov. Drugi udeleženci se lahko udeležijo predstavitev. Trajanje 

predstavitve je največ 15 minut + 15 minut povratnih informacij. 

 

Ustvarjanje pridobitev 

Blaženje težav 

Zemljevid vrednot Profil stranke 

(pridobitve) 

(težave) 

(naloge

) 

ujemanje 
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3. modul: Finance 

- Kako je videti struktura stroškov? 

- Kako podjetje ustvarja prihodek? 

Uvod (trajanje: približno 30 minut): 

- Metoda: Asociativna risba (za motiviranje udeležencev): Kaj mi pomeni denar? 

Kaj lahko naredim z denarjem? 

5 udeležencev predstavi svojo risbo (1 minuta na udeleženca) 

1. del: Kakšna je struktura mojih stroškov? Kako podjetje ustvarja prihodek?  

- Metoda: Platno vitkega podjetništva  

o Struktura stroškov  Kakšne stroške bom imel v prvih 6 mesecih/1 letu/3 letih (fiksni in 

variabilni stroški/vključno s stopnjo porabe denarja)? 

o Kanali–tokovi prihodkov – Katero prodajo je treba ustvariti prek katerih kanalov? 

 

 

- Didaktika: Vnaprejšnja priprava približno 20-30-minutne razlage o treh točkah v modelu vitkega 

platna. Udeleženci bi morali na podlagi 2. modula samostojno razviti področja »Strukture stroškov« 

ter »Kanali« in »Prihodki«. Predavatelji so na voljo za odgovore na vprašanja. Nato se udeleženci v 

skupinah po trije pogovorijo o ustreznih podrobnostih. 3–5 udeležencev plenarno predstavi svojo 

dopolnjeno predlogo. Dopolnjeni dokument naložite na Moodle. 

 

REŠITEV 

Opišite možno rešitev 

za vsak problem. 

EDINSTVENA 

PONUJENA 

VREDNOST 
Jasno, prepričljivo 

sporočilo, ki navaja, zakaj 

ste drugačni in vredni 

pozornosti. 

NEPOŠTENA 

PREDNOST 
Nekaj, česar se ne da 

preprosto kupiti ali 

kopirati. 

SEGMENTI KUPCEV 
Navedite ciljne stranke in 

uporabnike. 

KANALI 
Navedite svojo pot do 

strank (dohodno ali 

odhodno) 

KLJUČNI KAZALNIKI 
Naštejte ključne številke, 

ki vam povedo, kako 

dobro poslujete. 

STRUKTURA STROŠKOV 
Navedite svoje fiksne in variabilne 

stroške. 

TOKOVI PRIHODKOV 

Navedite svoje vire prihodka. 

OBSTOJEČE ALTERNATIVE 

Navedite, kako se te težave 

rešujejo danes. 

VISOKI KONCEPT 

Navedite analogijo X proti Y, npr. 

YouTube = Flickr za videoposnetke. 

PRVI UPORABNIKI 

Naštejte značilnosti svojih idealnih 

strank. 

PROBLEM 
Navedite 1–3 svoje 

največje težave. 
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4. modul: Družbene spremembe in omrežja 

- Katere partnerje in odnose potrebujem za svoje podjetje? 

- Kako lahko nadgradim in razširim svoje podjetje? 

Uvod (trajanje: približno 30 minut):  

- Metoda: Asociativna risba (za motiviranje udeležencev): Kaj je poslovni model? 

Kaj je ekološko trajnostni poslovni model?  

5 udeležencev predstavi svojo risbo (1 min na udeleženca) 

 

- Didaktika: vsak udeleženec riše na papir po lastnem občutku. 

1. del: Katere partnerje in odnose potrebujem za svoje podjetje? (trajanje približno 3,5 ure)  

- Metoda: Socialni poslovni model 

 

Poudarek na podjetništvu: 

• Inovativne rešitve 

Poudarek na socialnem: 

• Družbena vrednost 

• Družbena korist 

• Trajnostna rešitev socialnih problemov 

 

 

- Didaktika: Vnaprejšnja priprava približno 20–30-minutne razlage o socialnem poslovnem modelu. 

Vsako od 9 področij je obdelano ločeno. 3–5 udeležencev na kratko plenarno predstavi svoje 

rezultate. 

Platno poslovnega modela socialnih deležnikov 

Lokalne 

skupnosti 

Upravljanje Družbene 

vrednote 

Kultura 

družbe 

Končni 

uporabnik 

Zaposleni Lestvica 

vzpostavljanja 

stikov 

Socialni vplivi Socialni prejemki 
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2. del: Naloga – Kako lahko nadgradim in razširim svoje podjetje? 

- Metoda: Navigator poslovnega modela univerze St. Gallen 

 

 

 

Udeleženci ustvarijo PowerPoint predstavitev o zadevni vsebini po navigatorju poslovnega modela univerze St. 

Gallen. Predstavitve potekajo na Zoom srečanju. Predstavitve si lahko ogledajo tudi drugi udeleženci in tako na 

eni strani prejmejo povratne informacije med vrstniki, na drugi strani pa se učijo iz drugih modelov.  

Cilj te naloge: 

Katere poslovne modele (vzorce) je mogoče prepoznati za moj projekt na podlagi prejšnjih modulov? Kateri 

od teh vzorcev so primerni za skaliranje mojega poslovnega modela? 

Predstavitev (v trajanju največ 30 minut) – Povratne informacije o predstavitvi in poslovnem modelu, vključno z 

razpravo, približno 1 ura – obnovljena povratna zanka 1,5 ure.  

 

Z
am

isel 

OBLIKOVANJE 
Poslanstvo > vizija > strategija 

• Zamisel in oblikovanje ekipe soustanoviteljev 

• Kaj, komu, zakaj in kako? 

T
alent 

P
osel 

O
rganizacija

 

PREVERJANJE 
Vitko start-up podjetje 

Minimalno sprejemljivi produkt | Preverjanje/ponovitev (ali pivot) 

RAST 
Navzgor po 

lestvici 

Vzpostavitev in 

krepitev 

 
Procesi in 

ključni kazalniki 

uspešnosti 

Ideacija 
Podjetniške ambicije in/ali 

potencialno razširljiva 

zamisel o izdelku ali 

storitvi za dovolj velik 

ciljni trg. Začetna zamisel 

o tem, kako bi ustvarila 

vrednost. Ena oseba ali 

nedefinirana ekipa; še ni 

potrjene zavezanosti ali 

pravega ravnotežja 

spretnosti v strukturi 

ekipe. 

Ustreznost vizije in ustanoviteljev Ustreznost izdelka in trga Ustreznost poslovnega modela in trga 

Koncipiranje 
Opredelitev poslanstva in 

vizije z začetno strategijo in 

ključnimi mejniki za 

naslednja leta, kako to 

doseči. Dva ali trije podjetniki 

soustanovitelji z dopolnilnimi 

znanji in lastniškim načrtom. 

Mogoče dodatni člani ekipe 

za določene vloge, tudi z 

lastništvom. 

Zaveza 
Zavzeta ekipa, uravnotežena po 

spretnostih soustanoviteljev, s skupno 

vizijo, vrednotami in stališči. Zmore 

razviti začetno različico izdelka ali 

storitve z odmerjenimi viri ali že ima 

vzpostavljen začetni izdelek ali 

storitev. Delničarska pogodba 

soustanoviteljev, podpisana, 

opredeljeni mejniki, časovne in 

finančne zaveze delničarjev za 

naslednja tri leta z ustreznimi pogoji 

pridobitve.  

Preverjanje veljavnosti 
Ponavljanje in testiranje predpostavk 

za potrjeno rešitev za prikaz začetne 

rasti uporabnikov in/ali prihodkov. 

Ugotovljeni začetni ključni kazalniki 

uspešnosti. Lahko začne privabljati 

dodatne vire (denar ali lastniški 

kapital) z naložbami ali posojili za 

lastniški kapital, obresti ali delež 

prihodnjih prihodkov. 

Lestvica 
Osredotočenost na merljivo rast 

uporabnikov, strank in prihodkov 

na podlagi kazalnikov uspešnosti 

in/ali količinskih dokazov o 

tržnem povpraševanju in tržnem 

deležu na velikem ali hitro 

rastočem ciljnem trgu. Zmore in 

želi hitro rast. Razmišlja o ali pa 

je že pritegnilo znatno 

financiranje ali pa bi to lahko 

storilo, če bi želelo. Zaposluje, 

izboljšuje kakovosti in uvaja 

procese. 

Vzpostavitev 
Doseglo veliko rast, ki se bo 

verjetno nadaljevala. Zlahka 

privabi finančne in človeške vire. 

Odvisno od vizije, poslanstva in 

zavez bo še naprej raslo. 

Pogosto poskuša kulturno 

nadaljevati »kot start-up«. 

Ustanovitelji in/ali vlagatelji 

izstopijo ali ostajajo v podjetju. 

Ravni potrjevanja 
Ustreznost težave in rešitve 

Faze razvoja start-up podjetja – od zamisli do podjetja in od talenta do organizacije. Različica 3.6 - www.startupcommons.org 

ZAČETEK 

1. Ideacija 

2. Koncipiranje 

3. Zagon 

4. Preverjanje 

5. Stabilizacija 

ŠIRITEV 

6. Skaliranje 

7. Vzpostavitev 

8. Razširitev 

9. Dozorelost 

10. Izstop 
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5. modul: Družbeni vpliv  

- Kako lahko vplivam? 

- Kako lahko izmerim svoj družbeni vpliv? 

Uvod (trajanje: približno 30 minut)  

- Metoda: Asociativna risba (za motiviranje udeležencev): Kakšen je trenutno moj svet? 

Kakšen bo moj svet jutri? 

5 udeležencev predstavi svojo risbo (1 min na udeleženca) 

 

- Didaktika: vsak udeleženec riše na papir po lastnem občutku. 

 

1. del: Kako lahko vplivam? (Trajanje približno 2 uri) 

- Metoda: Cilji trajnostnega razvoja 

Tako imenovani cilji trajnostnega razvoja obsegajo 17 ciljev in 169 podciljev za globalni 

trajnostni razvoj, ki jih je razvila delovna skupina OZN v sodelovanju z več tisoč deležniki. V okviru 

svetovnega vrha o trajnostnem razvoju 25. septembra 2015 v New Yorku jih je sprejela Generalna 

skupščina OZN, začeli pa so veljati 1. januarja 2016 za trajanje 15 let (do 2030). Za teh 17 ciljev se je 

zavzelo vseh 193 držav članic OZN in v nasprotju z razvojnimi cilji tisočletja (2000–2015) veljajo za 

vse države in poleg razvojne politike vključujejo ekonomske in predvsem ekološke cilje ter se 

osredotočajo tudi na zasebni sektor. 

 

Spremenimo svet: Agenda 2030 za trajnostni razvoj 

»67. člen, o katerem soglaša vseh 193 držav članic OZN: Zasebna podjetja, naložbe in inovacije so gonilna sila 

produktivnosti, vključujoče gospodarske rasti in ustvarjanja novih delovnih mest. Zavedamo se raznovrstnosti zasebnega 

sektorja, od mikropodjetij in zadrug do multinacionalk.  Vsa podjetja pozivamo, naj svojo ustvarjalnost in inovativnost 

uporabijo za reševanje problemov trajnostnega razvoja.« 

- Didaktika: Vnaprejšnja obrazložitev ciljev trajnostnega razvoja pribl. 20–30 minut. Udeleženci 

obravnavajo ustrezne cilje trajnostnega razvoja na podlagi svoje zamisli ali poslovnega modela in jih 

dodajo svojemu projektu ter opišejo njegovo socialno in ekološko prednost.

Cilji trajnostnega razvoja 
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2. del: Kako lahko izmerim svoj družbeni vpliv? (Trajanje približno 1,5 ure) 

- Metoda: Zemljevid empatije 

 

- Kaj oseba vidi?  

- Kaj oseba govori in dela?  

- Kaj oseba sliši?  

- Kaj oseba misli in čuti? 

- Katere cilje ima oseba ali kaj jo motivira (pridobitve)? 

- Katere probleme in ovire ima oseba (težave)? 

- Didaktika: Vnaprejšnja priprava približno 20-minutnega predavanja na temo, vključno z nizom 

diapozitivov. Udeleženci prejmejo zgoraj omenjeni zemljevid empatije, ki ga dopolnijo individualno 

na podlagi zamisli iz 1. modula. Predavatelji lahko odgovorijo na vprašanja 3–5 udeležencev, ki 

plenarno predstavijo svoj dopolnjeni dokument. Dopolnjeni dokument naložite na Moodle. 

 

Primer časovnega razporeda tečaja za udeleženca 

 Spletno srečanje na 

Zoomu 

Prisotnost (v urah) 

Samostojna naloga /brez 

prisotnosti (v urah) 

Individualni trening (v 

urah) 

Skupni čas ECTS  

1. modul: 5 6,5 0,5 12,5 0,5 

2. modul: 5 19,5 0,5 25 1 

3. modul: 5 19 1 25 1 

4. modul: 5 16 3 25 1 

5. modul: 5 4,5 3 12,5 0,5 

MISLI IN ČUTI 

SLIŠI VIDI 

GOVORI IN DELA 

TEŽAVE 

strahovi, frustracije, ovire 

 

PRIDOBITVE 

želje, potrebe, merilo uspeha 
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3.3 Kako izvajati tečaje projekta BEST na spletu:  

        priporočila za delo prek Zooma  
10 nasvetov za olajšanje srečanj na Zoomu:  

Med izbruhom koronavirusa so se morale številne organizacije prilagoditi novim pravilom glede medosebne 

razdalje, zato so osebne dejavnosti zamenjala spletna srečanja, zlasti z uporabo aplikacije za spletno 

sestankovanje Zoom. Toda delo z ljudmi na spletu prinaša nov niz izzivov, ki se razlikujejo od tradicionalnih 

osebnih srečanj, sodelovanje z ljudmi na daljavo pa se je izkazalo za enega glavnih izzivov, s katerimi so se 

srečali številni mentorji v času krize zaradi koronavirusa. 

Pripravili smo 10 nasvetov, kako kar najbolje izkoristiti Zoom pri organizaciji spletnih dejavnosti in srečanj za 

vaše udeležence. 

1. Preverite nastavitve v Zoomu 

Pred sestankom si vzemite nekaj časa, da se seznanite z Zoomom in prilagodite nastavitve za svojo skupino. 

Veliko je nastavitev, ki jih lahko prilagodite, nekaj pa je takšnih, za katere menimo, da so resnično pomembne 

za ustvarjanje varnega in prijetnega prostora: 

Vklopite funkcijo čakalnice: To pomeni, da ko udeleženci kliknejo povezavo, da bi se pridružili srečanju, ne 

vstopijo v sejno sobo, dokler jih gostitelj ne spusti naprej – ko čakajo, vidijo zaslon s sporočilom, da so na 

pravem mestu in da jih bo gostitelj kmalu spustil naprej. To sporočilo lahko celo prilagodite in opremite z 

imenom in logotipom svoje organizacije.  

2. Ustvarite varen prostor 

Ustvarjanje varnega prostora je za Zoom srečanje enako pomembno kot za osebno srečanje. Na začetku 

srečanja pustite nekaj minut, da se ljudje seznanijo z Zoomovim vmesnikom. Ta čas lahko izkoristite za to, da 

udeležencem predlagate, naj svoje ime na Zoomu posodobijo po svojih željah in označijo spol.   

Ko ste pripravljeni, začnite srečanje z aktivnostjo za prebijanje ledu (nekaj zamisli smo nanizali pri nasvetu št. 

7), dogovorite pa se tudi o načinu sodelovanja, s čimer boste določili ton srečanja. Naj bo ta postopek kar 

najbolj vključujoč. To bo udeležencem pomagalo občutiti vključenost v skupino, zato bodo bolj samozavestni 

pri sodelovanju v razpravah in dejavnostih. Uporaba Zoomove bele table in drugih orodij za spletno 

sodelovanje (več podrobnosti najdete pri nasvetu št. 10) vam bo v pomoč pri vključitvi udeležencev, ko boste 

obravnavali skupinski sporazum. 

Ko razvijate skupinski sporazum, poskusite identificirati vse različne načine medsebojne komunikacije v 

skupini, ob tem pa upoštevajte, da nekateri ne bodo želeli uporabljati kamere ali pa bodo namesto govora 
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raje uporabili funkciji reakcij in klepeta. Na dnu seznama udeležencev so različni gumbi, s katerimi lahko 

udeleženci označijo, ali se strinjajo s povedanim, ter gumb za dvig roke, s katerim lahko udeleženci sporočijo, 

da želijo govoriti. 

3. Bodite jasni glede vlog 

Kot pri vsakem dogodku mora imeti organizator jasen načrt, kdo bo med Zoom srečanjem kaj počel. Dobro 

je, da se moderatorji pridružijo srečanju nekaj minut pred predvidenim začetkom. Poleg zagotavljanja, da se 

bo srečanje lahko začelo pravočasno, s tem dobimo priložnost, da sodelavce določimo za sogostitelje. Če so 

sodelavci imenovani za sogostitelje, lahko morebitne zamudnike spustijo naprej iz čakalnice in zasebno 

komunicirajo s posamezniki z uporabo funkcije klepeta, poleg tega pa lahko udeležencem pomagajo pri 

tehničnih težavah, medtem ko je gostitelj zaseden z vodenjem razprave. 

Na začetku srečanja se prepričajte, da udeleženci poznajo različne vloge osebja in prostovoljcev pri srečanju. 

Izpostavite osebo, s katero naj se pogovorijo, če gre za skrb glede varnosti ali dobrega počutja ali če imajo 

tehnične težave. 

4. Dajte ljudem čas za sodelovanje 

Ljudje pogosto potrebujejo več časa, da se odzovejo prek Zooma, kot bi se, če bi se sestajali osebno. 

Pomembno je, da naredite premor in pustite udeležencem čas za delitev idej. Včasih je to lahko neprijetno, 

vendar so ta obdobja tišine pomembna, da imajo ljudje čas za odziv. Ne pozabite, da počasna internetna 

povezava lahko privede do nekajsekundnega zamika med tistim, ki govori, in drugimi, ki ga poslušajo. Dajte 

udeležencem čas, da povedo še enkrat, če se njihovi odgovori izgubijo zaradi slabe povezave ali hrupa v 

ozadju. 

5. Dajte jasna navodila 

Poskrbite za jasna navodila pri uvajanju nove tehnologije, kot je npr. bela tabla. Vprašajte udeležence, kako 

dobro so seznanjeni s tehnologijo, da jim lahko podate pravo mero napotkov. Udeležencem pustite čas za 

preizkušanje orodja in ne pozabite vključiti napotkov za njegovo uporabo v navodila za srečanje, če orodje 

uvajate prvič. 

6. Pridobite povratne informacije 

Kot pri vsaki dejavnosti je tudi pri spletni skupini pomembno pridobiti povratne informacije, da veste, kaj 

delate prav in kaj lahko izboljšate. Pred srečanjem poskrbite, da imate pripravljen spletni obrazec za povratne 

informacije, in poskusite prihraniti čas, da udeleženci obrazec izpolnijo med srečanjem. To poveča odzivnost 

v primerjavi s pošiljanjem povezave po končanem srečanju. 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205677665-Sharing-a-whiteboard
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7. Vzdržujte raven energije 

Ravni energije in sodelovanja sta pri vsakem srečanju drugačni. Poskusite pripraviti nekaj dejavnosti za 

prebijanje ledu, da boste lahko gradili odnos in povečali udeležbo. Tu je nekaj zamisli za dejavnosti prebijanja 

ledu in dvigovanja motivacije, ki se dobro obnesejo na Zoomu: 

• Vprašanja za prebijanje ledu: Nekatera, za katera smo ugotovili, da se dobro obnesejo, so: Ko bo 

pandemije konec, kam boste najprej odpotovali? Kdo/kateri je vaš najljubši 

superjunak/superzlikovec? Če bi imeli supermoč, kakšna bi bila?  

• Igra Pictionary s pomočjo Zoom Whiteboard: Gostitelj lahko nekomu v skupini zasebno sporoči 

besedo, ki naj jo ta nariše. Drugi v skupini uganejo, za kaj gre. 

8. Pravilno določite čas 

V urniku srečanj določite čas in prostor za vsako vsebino. Na splošno je bolje, da obdelate manj tem in te 

poglobljeno, kot pa da natresete veliko razdrobljenih informacij. V srečanja vključite točke stika, da lahko 

udeleženci delijo zamisli in dodajajo komentarje. 

9. Pustite si čas za odmore 

Zoom srečanja so lahko utrujajoča. Pri daljših srečanjih (vse, kar je daljše od 1 ure) ne pozabite planirati 

odmorov. Ugotovili smo, da je učinkovito, če vključimo tudi nalogo stran od zaslona, na primer zapisovanje 

misli o temi, o kateri razpravljamo. Če imajo udeleženci 10–15 minut časa za nalogo, bo to zanje tudi 

priložnost, da nekaj popijejo ali skočijo na stranišče. Če boste mladim dali nalogo stran od zaslona kot na 

primer pisanje ali risanje, jih pred srečanjem ne pozabite o tem obvestiti, da bodo imeli pripravljene potrebne 

materiale. 

10. Kar najbolje izkoristite orodja za spletno sodelovanje 

Zoom ponuja nekaj orodij, ki vam pomagajo ustvariti vključujoč prostor, tudi  belo tablo in možnosti anket. 

Da pa bodo stvari za vaše udeležence zanimive, lahko razmislite tudi o uporabi drugih orodij v povezavi z 

Zoomom. Mural, digitalni delovni prostor za vizualno sodelovanje, in Vevox aplikacija za izvedbo anket ali 

odgovorov na pogosta vprašanja v živo se lahko uporabljata brezplačno in v povezavi z Zoomom, da 

popestrita srečanja in jih naredita privlačnejša.  

  

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205677665-Sharing-a-whiteboard
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/213756303-Polling-for-meetings
https://www.mural.co/
https://www.vevox.com/
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4. enota: Tehnike povratnih informacij,  

                     poročanja in vrednotenja  
 

4.1. Tehnike vrednotenja  

• Refleksija, poročanje in vrednotenje so bistveni deli vsakega usposabljanja ali delavnice. Omogočajo 

oceno vseh vidikov in značilnosti dejavnosti ter pomagajo pri oblikovanju ali predlaganju izboljšav za 

naslednjo ponovitev iste dejavnosti. Ko razmišljajo o lastnem učnem izidu, imajo udeleženci priložnost 

spoznati, kaj so se naučili med usposabljanjem, delavnico ali dejavnostjo, in to uporabiti v svojem 

življenjskem/delovnem okolju. V prilogah najdete predlogo evalvacijskega vprašalnika. Ko udeležence 

prosite, naj izpolnijo vprašalnik, je pomembno, da vedo, da ni pravilnih ali napačnih odgovorov, saj se 

učni proces in rezultati razlikujejo od posameznika do posameznika. Vrednotenje bo pomagalo oceniti 

rezultate in učinek dejavnosti. 

Ena najpogosteje uporabljenih metod vrednotenja je prošnja za povratne informacije udeležencev. Pomaga 

razumeti slabosti in prednosti izvedenih dejavnosti. Za prošnjo za povratne informacije lahko uporabimo več 

metod: 

• Vizualne metode: Te metode pomagajo udeležencem podati povratne informacije na bolj dinamičen 

način. Pomembno je, da udeležencem ponudimo možnost, da ustno izrazijo svoje mnenje, da bo 

vrednotenje bolj popolno. V tem primeru je pomembno, da si eden od moderatorjev zabeleži ustno 

podane pripombe ali izjave. Moderatorji lahko izberejo različne metode za organizacijo povratnih 

informacij: 

o Pica: moderatorji narišejo velik krog (predstavlja pico). Pica je razdeljena na »kose«, vsak kos pa 

predstavlja temo (npr. lokacije, materiali, čas, razvoj itd.). Udeleženci narišejo piko v skladu s 

svojim mnenjem. Če je pika bolj proti sredini, je mnenje boljše, kot če je na robu. 

o Lepo vreme, slabo vreme: Moderatorji udeležence pozovejo, naj z oblaki, dežjem, soncem, 

mavrico narišejo, kako so se počutili med usposabljanjem. 

o Smeški: moderatorji na papirni blok narišejo različne smeške (sreča, žalost, tako-tako, jeza) in 

jih položijo na tla. Udeležence povabijo, naj stopijo do smeška, ki najbolje predstavlja njihove 

občutke. 

• Ustne povratne informacije: Vizualne metode ocenjevanja je mogoče kombinirati z ustnimi metodami. 

Pomembno je, da tovrstne povratne informacije kombiniramo s pisnimi, saj ni časa, da bi vprašali 

vsakega udeleženca, morda kdo tudi ne bi želel deliti svojega mnenja pred skupino. Tovrstne povratne 

informacije so dinamične, vendar lahko izključijo tiste udeležence, ki ne želijo ali ne morejo deliti svojega 

mnenja pred skupino. Eden od moderatorjev naj zapiše pripombe ali izjave udeležencev. 
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• Pisne povratne informacije: Zelo učinkovit način pridobivanja povratnih informacij od udeležencev je, 

da jih prosimo, naj izpolnijo kratek vprašalnik. To lahko preprosto kombiniramo z Zoom srečanji, saj 

imamo možnost ustvariti anketo s posameznimi vprašanji, ki je lahko tudi anonimna, lahko tudi delimo 

povezavo do Googlovega vprašalnika kot del zaključnih 10 minut srečanja. Rezultati in stopnja 

zadovoljstva so nato že digitalno dostopni, kar mentorju prihrani čas. Vprašalnik mora vedno ponuditi 

nekaj prostora za samorefleksijo udeleženca, hkrati pa tudi prostor, da razvijejo svojo argumentacijo 

glede usposabljanja. Vprašalniki naj bodo anonimni. Prednost pisnih povratnih informacij je v tem, da 

jih je mogoče naknadno pregledati, da se sprejmejo zaključki in pripravi poročilo. Anonimnost 

udeležencem omogoči iskrenost glede različnih vprašanj. 

Povzetek informacij lahko pomaga pospešiti projekte, uvesti nove pristope do težav in doseči težke cilje. 

Poročanje ni le naključen pogovor o tem, kaj je in kaj ni uspelo, s poročanjem raziskujemo, zakaj so se stvari 

zgodile, kot so se. Zaobjeti mora štiri ključna vprašanja (vir: povzeto po »Debriefing: A Simple Tool to Help 

Your Team Tackle Tough Problems [Poročanje: Preprosto orodje za pomoč vaši ekipi pri reševanju velikih 

težav]«, avtorja Douga Sundheima): 

1. Kaj smo poskušali doseči? Najprej ponovimo cilje, ki smo jih poskušali doseči v posameznem 

modulu. 

2. Kje smo dosegli (ali zgrešili) svoje cilje? Preglejmo svoje rezultate in zagotovimo, da je skupina na 

isti valovni dolžini. 

3. Kaj je privedlo do naših rezultatov? To bi moralo segati globlje kot očitni odgovori na prvi ravni. 

4. Kaj naj začnemo, kaj ustavimo, s čim nadaljujemo? Zdaj ko poznamo glavne vzroke, kateri je naš 

naslednji korak? 
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5. enota: Najboljše prakse za prihodnja prizadevanja  

V tem poglavju kratko povzemamo nadaljnje vire in gradiva o najboljših praksah, ki so bili razviti v okviru 

projektov, ki jih financira EU na področju podjetniškega izobraževanja, integracije državljanov tretjih držav in 

digitalnih metod in ki ustvarjajo prostor za navdih. 

5.1. Podjetniško izobraževanje 

Test IMPACT – orodje za posameznike in pedagoge, s katerim merimo podjetniške kompetence 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/impact-test-tool-for-individuals-and-for-educators-to-

measure-entrepreneurial-competences.2700/ 

Poudarek je na podjetniških veščinah mladih in načinih izboljšav le-teh. To orodje pomaga pedagogom 

razvijati, meriti in dokazovati te kompetence ter primerjati rezultate med različnimi skupinami. 

Test IMPACT lahko zajema tri kompetence z akcijskih področij pobude, motivacije in opazovanja priložnosti, 

ki se merijo ločeno; tako obstaja možnost izdelave končnega poročila za vsako kompetenco. Orodje ponuja 

dva preskusna načina: individualni in skupinski način. 

Orodje lahko uporabljajo različni uporabniki, kot so dijaki, študentje poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja ter študentje in mladi s podeželskih in mestnih območij. Prevedeno je tudi v več jezikov 

(španščina, katalonščina, angleščina, portugalščina in poljščina). 

Neprofitne organizacije in mladinsko podjetništvo: kako podpreti mlade z manj priložnostmi 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/not-for-profit-organisations-and-youth-entrepreneurship-

how-to-support-young-people-with-fewer-opportunities.2417/ 

Priročnik prikazuje vlogo neprofitnih organizacij pri spodbujanju podjetništva med mladimi z manj 

priložnostmi. Gre za spodbujanje in izvajanje podjetniških programov za te mlade. 

Prvi del obravnava mlade, ki potrebujejo zaščito v državah EU in partnerskih državah programa mladih 

podjetij (Young Enterprise Program) ter pomoč mladim podjetnikom in njihovi interakciji. Drugi del vsebuje 

pregled najpomembnejših metodoloških načel, ki so v pomoč neprofitnim organizacijam pri zagotavljanju 

podpore. Sem spadajo na primer neformalno izobraževanje, razvoj veščin, socialno mentorstvo itd. 

 

 

 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/impact-test-tool-for-individuals-and-for-educators-to-measure-entrepreneurial-competences.2700/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/impact-test-tool-for-individuals-and-for-educators-to-measure-entrepreneurial-competences.2700/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/not-for-profit-organisations-and-youth-entrepreneurship-how-to-support-young-people-with-fewer-opportunities.2417/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/not-for-profit-organisations-and-youth-entrepreneurship-how-to-support-young-people-with-fewer-opportunities.2417/
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Trajnostno podjetništvo – zbirka metod neformalnega izobraževanja 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/sustainable-entrepreneurship-a-collection-of-non-formal-

education-methods.2392/ 

To orodje je kratek povzetek metodologij za poučevanje trajnostnega podjetništva. Njegova ciljna publika so 

mladi. 

Prvi del vključuje uvod v trajnostno podjetništvo. Drugi del zajema metode neformalnega izobraževanja za 

spodbujanje ustvarjalnosti, podjetništva in trajnostnega podjetništva. Tretje poglavje prikazuje primere 

trajnostnih podjetij, zadnje pa seznam virov. 

Zbirka najboljših praks o podjetništvu na podeželju 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/best-practices-booklet-on-entrepreneurship-in-rural-

areas.2335/ 

To orodje daje smernice za mladinske delavce in voditelje o neformalnih metodah izobraževanja na temo 

brezposelnosti, podjetništva in podjetniškega izobraževanja na podeželju. 

Knjižica je rezultat sodelovanja med mladinskimi delavci in voditelji različnih organizacij, kot so La Sabina de 

El Bonillo (Španija), Gmina Dabrowa (Poljska), Asociacija Apkabink Europe (Litva) itd. Zajema najboljše prakse 

za neformalne izobraževalne dejavnosti, kot so prepoznavanje in analiziranje potreb podeželskih skupnosti 

in analiziranje komponent, kot so prevzemanje tveganj, odgovornost, konkurenca itd., interaktivna razlaga, 

kaj je podjetništvo, in oblikovanje poslovnih tržnih načrtov. 

Komplet za usposabljanje o podjetništvu in mobilnih aplikacijah 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/training-kit-on-entrepreneurship-and-mobile-

applications.2141/ 

Orodje vključuje 14 dejavnosti usposabljanja, ki so bile razvite in preizkušene v okviru projekta WAPPY! o 

podjetništvu in mobilnih aplikacijah. Na naslovu www.wappy-project.eu je na voljo tudi v francoščini, 

italijanščini in poljščini. 

Komplet za usposabljanje daje mladim ključne elemente za razumevanje, kaj je podjetništvo in kaj so mobilne 

aplikacije. Prav tako se lahko s tem orodjem naučijo razmišljati o mobilnih aplikacijah in jih začeti razvijati. 

Priročnik za združenja za podporo ženskemu podjetništvu na podeželju 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/handbook-for-associations-to-support-women-

entrepreneurship-in-rural-areas.2252/ 

Ta priročnik je bil ustvarjen z namenom podpiranja ženskega podjetništva in zagotavljanja boljših smernic 

združenjem in institucijam na področju ženskega podjetništva. Vključuje povečanje števila podjetnic na 

podeželju, enakost spolov, razvoj in krepitev zmogljivosti ter sodelovanje institucij, dejavnih na zadevnem 

področju. Prispevek k razvoju podeželja in krepitvi ključnih spretnosti ljudi, ki se ukvarjajo s področjem 

mladinskega dela, sta še vedno aktualna. 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/sustainable-entrepreneurship-a-collection-of-non-formal-education-methods.2392/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/sustainable-entrepreneurship-a-collection-of-non-formal-education-methods.2392/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/best-practices-booklet-on-entrepreneurship-in-rural-areas.2335/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/best-practices-booklet-on-entrepreneurship-in-rural-areas.2335/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/training-kit-on-entrepreneurship-and-mobile-applications.2141/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/training-kit-on-entrepreneurship-and-mobile-applications.2141/
http://www.wappy-project.eu/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/handbook-for-associations-to-support-women-entrepreneurship-in-rural-areas.2252/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/handbook-for-associations-to-support-women-entrepreneurship-in-rural-areas.2252/
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5.2. Vključevanje državljanov tretjih držav  

DRIM – informacijska platforma Podonavske regije za ekonomsko integracijo migrantov 

http://at.danubecompass.org/     

V okviru projekta DRIM je bilo razvito spletno orodje DONAVSKI KOMPAS. Vključuje konceptualni okvir za 

izmenjavo informacij. Spodbuja in vključuje izmenjavo informacij kot nujen korak za dostop migrantov do 

zaposlitve. Inovativna platforma se odziva na izzive nacionalnih informacijskih infrastruktur in podpira javne 

ustanove pri gradnji zmogljivosti za gospodarsko integracijo državljanov tretjih držav v osmih državah 

Podonavja. Platforma ponuja podrobne informacije v petih jezikih v zvezi z delom, zdravjem, prihodom in 

bivanjem, izobraževanjem, vsakdanjim življenjem in učenjem lokalnih jezikov. Vsaka tema zbira koristne 

informacije, razporejene po podtemah, ponuja pa tudi vodnike po korakih.  

 

PandPas – sheme pred in po prihodu za lažje vključevanje in za preprečevanje ksenofobije in 

radikalizacije  

http://www.pandpasproject.eu/ 

Orodje, ki pred odhodom in po prihodu zagotavlja pomoč za vključitev migrantov, ki potrebujejo mednarodno 

zaščito. Temelji na aktivni udeležbi migrantov v družbenem kontekstu na ozemljih držav gostiteljic. Na voljo 

so evropske dobre prakse s področja gostoljubja in zgodnjega vključevanja. Lokalni akcijski načrti, ki so bili 

ustvarjeni skupaj z begunci ter vsemi socialnimi in institucionalnimi akterji, temeljijo na rezultatih raziskav, 

izvedenih s sodelovanjem beguncev in aktivnih prosilcev za azil. Dokumentarni film pomaga razumeti položaj 

migrantov, na voljo pa je tudi forum za deležnike v lokalnih skupnostih na evropski ravni.  

 

SIforREF – Vključevanje beguncev v družbo in na trg dela s pomočjo družbenih inovacij 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SiforREF.html 

Razvita je bila metoda za vrednotenje praks in politik družbenih inovacij v zvezi z integracijo beguncev v 

Evropi. Zbirka orodij pomaga oblikovalcem politike, izvajalcem in neprofitnim organizacijam bolje oblikovati 

in izvajati ukrepe za socialno in ekonomsko integracijo migrantov. Odprte smernice, ki so jih soustvarili 

različni akterji, postanejo raznolika zbirka za vse akterje. Lokalni sporazumi s ključnimi deležniki iz različnih 

sektorjev in transnacionalni Memorandum o soglasju pripomorejo k usklajenemu delovanju beguncev.  

 

http://at.danubecompass.org/
http://www.pandpasproject.eu/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SiforREF.html
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Urbana raznolikost SI–AT 

http://www.si-at.eu/de2/urban-diversity/ (v nemščini)  

Povezovanje podjetnikov migrantskega porekla in njihovih družin prispeva k spodbujanju raznolikosti in 

ustvarjalnosti. Oboje šteje za ključni dejavnik gospodarske rasti. V mnogih državah je odprtost za priseljevanje 

osnova za inovacije in ustvarjanje družbene in ekonomske vrednosti. Raziskave v EU in ZDA kažejo, da so 

podjetniki migrantskega porekla bolj usmerjeni v podjetja, bolj iznajdljivi in bolj pripravljeni na tveganja kot 

domači podjetniki. V mnogih mestih obstajajo programi podpore in promocije, hkrati pa se pojavljajo ovire za 

podjetnike migrantskega porekla pri njihovi ustvarjalnosti in vključevanju v družbo, tako na delu kot v 

vsakdanjem življenju. Te ovire najdemo na različnih ravneh in jih je razmeroma težko prepoznati ali odpraviti. 

Razvoj potenciala in ustvarjalnosti podjetnikov migrantskega porekla in njihovih družin ima številne 

prednosti. Zato bi bilo potrebno mreženje med mesti in sodelovanje, kar bi odpravilo socialne ovire s pomočjo 

dobre prakse, ki na tem področju že obstaja. Model mreženja, ki so ga razvili v Gradcu in v Ljubljani, je 

primeren tudi za vključevanje beguncev v družbo, saj je integracija z delom in samozaposlitvijo učinkovito 

sredstvo za njihov uspeh. 

5.3. Digitalne metode  
Ker smo vsi morali prilagoditi metode dela s koncepta kombiniranega učenja na »digitalno usposabljanje v 

živo na daljavo«, smo morali v času trajanja projekta BEST izboljšati svoje spretnosti za spletno pomoč, naš 

partner iz mreže Impact Hub Zagreb pa je na to temo pripravil res dober spletni priročnik za usposabljanje 

mentorjev. Spodaj kot prilogo z vami delimo rezultate, nadaljnje vire in PPT webinarja za pomoč v okviru 

projekta BEST. Dejavnosti za dvigovanje energije, začetne in zaključne dejavnosti so pomemben del vsakega 

usposabljanja. Medtem ko so začetne in zaključne dejavnosti običajno neposredno povezane s temo 

delavnice, ni nujno, da so dejavnosti za dvigovanje energije povezane s temo delavnice. Ustvarjajo pravo 

energijo v prostoru, spodbujajo podporo med vrstniki in udeležence usmerjajo v delavnico. V spletnem 

okolju so ključnega pomena za premagovanje utrujenosti zaradi zaslona. Obstaja toliko blogov, nasvetov in 

člankov o tem, kako pripraviti dober webinar, da lahko ure in ure raziskujete in berete o najboljših 

platformah in orodjih, ki jih lahko uporabite, a glavno je, da začnete in se učite v praksi. Platforma, ki je 

učinkovita za nekoga drugega, morda ne bo učinkovita za vas, zato poiščite pravo platformo ali kombinacijo 

zase, tako, ob kateri se počutite udobno. Najboljši način za učenje uporabe spletnih platform je, da jih 

dejansko uporabljamo. Zato jih preizkusite, se na njih srečajte s prijatelji, sodelavci ali družinskimi člani, 

igrajte se z njimi, narišite skupni portret, sestavite seznam predvajanja glasbe ali filmov, združite orodja in se 

zabavajte. Ni treba, da je vse digitalno! Še vedno lahko uporabljate dejavnosti za dvigovanje energije, ki 

vključujejo gibanje, in še vedno lahko za dejavnosti uporabljate predmete, pisalo in papir, poskrbite le, da si 

jih udeleženci pred delavnico pripravijo in da določite smernice za skupno delo. 

Naj bo preprosto, krajša srečanja so boljša od dolgih. Poskrbite tudi, da bodo vključeni vsi udeleženci. Ne 

pozabite, da ni veliko drugače kot osebni stik, bodite le kreativni, prilagodite srečanje in vsebino skupini in 

novemu okolju ter dobro načrtujte. Tu je nekaj primerov dejavnosti za dvigovanje energije, začetnih in 

zaključnih dejavnosti, ki jih lahko uporabljate v spletnem ali nespletnem okolju.  

 

file:///C:/Users/martinamarialinzer/Downloads/Webinar%20how%20to%20.pdf
file:///C:/Users/martinamarialinzer/Downloads/Webinar%20how%20to%20.pdf
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Dejavnosti za dvigovanje energije 

Spoznavanje 

Št. 1: Udeleženci delajo v parih. Povabite ju, naj poiščeta dve stvari, v katerih sta si podobna, in se tako bolje 

spoznata. Po delu v parih udeleženci svoj par predstavijo celotni skupini. To dejavnost za dvigovanje energije 

lahko preprosto naredimo v spletnem okolju z uporabo zasebnih sob (breakout rooms). 

Št. 2: Vsak udeleženec z velikimi črkami napiše svoje ime na list papirja. Ustvari križanko, tako da imenu 

navpično doda besede. Besede bi morale imeti skupno temo, predstavijo na primer lahko svoje konjičke, 

vrednote, talente in interese. Udeleženci predstavijo svoje uganke.  

Ustvarjanje zamisli 

Nespletna izvedba: Uporabite papirni blok 

Spletna izvedba: Uporabite orodje za belo tablo 

Povabite skupino, naj navede samostalnike ali pridevnike. Na en list zapišite pridevnike, na drugega pa 

samostalnike. Vaš cilj je 10–12 besed na vsakem listu. 

Skupino razdelite na štiri ali pet manjših skupin. Vsak v skupini naj se predstavi, skupine tudi povabite, naj 

izberejo vodje. Kot ekipa izberejo en samostalnik in en pridevnik, ki izstopa ali je zanje zanimiv. 

Na vaš znak vodje skupin pritečejo do dokumentov in z markerjem obkrožijo izbrani samostalnik in pridevnik 

(za vsako skupino lahko uporabite različne barvne markerje). V spletnem okolju udeležence povabite, naj 

izberejo svojo barvo, nato pa na vaš znak kar najhitreje obkrožijo izbrane besede. To je dirka za pridobitev 

najljubšega samostalnika in pridevnika. Če vam ne uspe in nekdo vzame vašo besedo, izbirate med 

preostalimi. 

Vsaka ekipa ima pet minut časa, da na podlagi svojih dveh besed razmisli o podjetju. Morajo:  

                  1. Ga poimenovati 

                  2. Ugotoviti, kateri problem rešujejo 

                  3. Najti svojo rešitev problema 

                  4. Pojasniti, kako bo njihova zamisel delovala  

Ekipe predstavijo svoje zamisli v enominutnih predstavitvah. 
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Drevo pričakovanj    

Uporablja se za razumevanje, kaj želijo udeleženci doseči na tem tečaju; razmislite, s čim lahko to podprejo, 

in prisluhnite njihovim interesom in izkušnjam drugih udeležencev. 

To vajo lahko preprosto izvedete pred začetkom tečaja z uporabo obrazca Google Forms in zberete odgovore 

ter jih predstavite med prvo delavnico. 

Potrebujete:  

Risbo drevesa pričakovanj na velikem papirju za predstavitvene namene (štirje listi papirnega bloka, povezani 

z lepilnim trakom kvadratne oblike). 

Post-it lističi, vsaj deset za vsako skupino.  

Na list papirnega bloka zapišite pojasnila za korenine, deblo, liste in sadeže (v spletnem okolju uporabite 

orodje Padlet ali Whiteboard ali predstavitev Powerpoint): 

Korenine: Spretnosti, odnosi, povezave, ki jih prinašamo. 

Deblo: Smernice za skupno delo.  

Listi: Kaj želimo doseči do konca tega dogodka/tečaja/usposabljanja.  

Sadeži: Dolgoročni rezultati, ki jih želimo doseči. 

Pojasnilo/koraki  

1. Povabite udeležence, naj delijo svoja pričakovanja glede tečaja, skupaj z nekaterimi veščinami, ki jih lahko 

prispevajo.  

2. Prosite jih, naj jih pritrdijo na veliko risbo drevesa. 

Vprašajte udeležence 

Kje je moč drevesa (v koreninah)? Kako lahko korenine nahranimo?  

Kaj lahko prispevate, da podprete rast drevesa? 

Kateri interesi in izkušnje drugih udeležencev vas navdihujejo? 

Vir: Active Citizens Facilitators’ Toolkit. Globally Connected, Locally Engaged. [Nabor orodij aktivnih 

državljanov. Globalno povezan, lokalno angažiran.] British Council 2017: 

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/active_citizens_global_toolkit_2017-18.pdf.  

Uporaba plesa, gibanja in glasbe je lahko tudi dober način za dvig energije v skupini.  

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/active_citizens_global_toolkit_2017-18.pdf
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Glasba 

Mentor udeležence povabi, naj ponovijo ritem, ki ga ustvari s ploskanjem. Poskusite izbrati nekoliko zapleten 

ritem in ponovite ga večkrat, dokler ni popoln. (Spletna in nespletna izvedba) 

Udeležence povabite, naj ustvarijo skupinski seznam predvajanja, tako da vsak izbere pesem, ki povzema 

njihovo trenutno razpoloženje. Udeleženci pesem poiščejo na YouTubu in povezavo vstavijo v klepet. (Spletna 

izvedba) 

Ples/gibanje 

Udeležence povabite, naj oblikujejo skulpturo (dajte jim fotografijo, ki prikazuje, kaj morajo poustvariti, ali 

nalogo, naj na primer oblikujejo želvo) s premikanjem telesa in stvari, ki jih najdejo okoli sebe. To dejavnost 

lahko uporabite v spletnem ali nespletnem okolju. Če želite to narediti na spletu, se prepričajte, da imajo vsi 

vklopljeno kamero. Če je skupina prevelika, jo razdelite na manjše in dajte vsaki svoje naloge.  

 

S skupino lahko izvedete dejavnosti za dvigovanje energije s preprosto nalogo označevanja 

pravilnih/napačnih trditev.  

To lahko deluje tudi kot ponavljanje za delavnico. Mentor prebere trditev in udeleženci povejo/pokažejo, ali 

je resnična ali ne.  

Namesto prav/narobe ustvarijo gib (na primer stopiti na stol in spet sestopiti, dvigniti roko v zrak in se 

pretegniti itd.) ali kratko plesno koreografijo.  

Več primerov in zamisli za dvigovanje energije najdete tukaj:  

Dejavnosti za dvigovanje energije 

Session Labs: https://www.sessionlab.com/blog/online-energizers/  

Mural Blog: www.mural.co/blog/online-warm-ups-energizers  

Hyper Island: www.hyperisland.com/business-solutions/remote-working-toolbox/remote-energizers 

Začetne in zaključne dejavnosti  

Začetna in zaključna vprašanja 

https://www.sessionlab.com/blog/online-energizers/
http://www.mural.co/blog/online-warm-ups-energizers
http://www.hyperisland.com/business-solutions/remote-working-toolbox/remote-energizers
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Mentor zastavi vprašanje, na katero mora odgovoriti vsak udeleženec. Odgovorijo lahko ustno, vizualno ali 

svoj odgovor v spletnem okolju zapišejo v klepet. Vprašanja so lahko na katero koli temo, vse od »kaj je bilo 

najboljše, kar se je zgodilo danes?« do »kaj ste se naučili na današnji delavnici?«. 

Uporabljajo se lahko kot začetne in zaključne dejavnosti.  

A–Ž socialnega podjetništva 

Mentor zapiše črke od A do Ž na list papirnega bloka/tablo/spletno belo tablo. Udeleženci imajo nalogo 

napisati vse, kar vedo (začetna dejavnost) ali kar so se naučili (zaključna dejavnost) o socialnem podjetništvu. 

Najti morajo vsaj eno besedo na določeno temo, ki se začne s črkami A, B, C, D … 

Te zaključne dejavnosti so uporabne v več delavnicah. Črke od A do Ž lahko zamenjate s črkami v izrazu, ki ga 

uporabljate (od S do O v »socialno podjetništvo«). 

Možganske nevihte  

Mentor zapiše besedo/izraz na list papirnega bloka/tablo/spletno belo tablo. Udeleženci imajo nalogo 

povedati/zapisati prvo, kar jim pride na misel na temo izraza na sredini. To je na primer odličen način za 

začetek razprave o spretnostih vsakega podjetnika/socialnega podjetnika. 

Ankete in kvizi 

Uporaba spletnih anket in kvizov je odličen način za preverjanje skupinskega znanja na koncu delavnice ali za 

pridobitev povratnih informacij od udeležencev.  

Mentorji lahko vnaprej pripravijo seznam vprašanj z več mogočimi odgovori ali napačnih in pravilnih trditev 

in ustvarijo spletno anketo.  

Spletni viri za izdelavo anket 

www.quiz-maker.com 

www.typeform.com/quizzes  

Viri za začetna in končna vprašanja 

http://checkin.daresay.io/  

https://conversationstartersworld.com/ 

https://randomwordgenerator.com/question.php 

http://www.quiz-maker.com/
http://www.typeform.com/quizzes
http://checkin.daresay.io/
https://conversationstartersworld.com/
https://randomwordgenerator.com/question.php
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Uganke in sestavljanke 

Uganke in sestavljanke lahko uporabljamo kot začetne in zaključne dejavnosti ali dejavnosti za dvigovanje 

energije.  

Mentorji lahko križanke ustvarijo sami ali pa uporabljajo spletne generatorje. V nespletnem okolju lahko vsi 

udeleženci rešujejo natisnjene križanke ali pa mentor udeležence razdeli v manjše skupine in ustvari 

tekmovanje med skupinicami.  

V spletnem okolju najbolje deluje skupno delo na spletni tabli. 

Sestavljanke so odlične kot vizualni vložek in motivacija pri razpravljanju o družbenih vprašanjih. Reševanje 

z uporabo mobilnih telefonov ali računalnikov je najboljši način tako za spletno kot  za nespletno okolje. Z 

lahkoto jih ustvarite tako, da naložite izbrano fotografijo, ki jo spremenite v sestavljanko in s povezavo date v 

skupno rabo.  
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Viri za uganke, anagrame in sestavljanke 

https://www.jigsawplanet.com/ 

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/ 

https://anagrammaker.com/   

Zaključne dejavnosti 

Dejstvo, vprašanje, aha-efekt 

Mentor na vrh lista papirnega bloka napiše besede Dejstvo/vprašanje/aha-efekt. Na stenah v učilnici so 

razobešeni listi.  

Udeleženci so razdeljeni v 3 skupine. Udeleženci v skupinah imajo nalogo, da se pomaknejo od enega lista do 

drugega in napišejo eno dejstvo, ki so se ga naučili, eno doživetje aha-efekta iz delavnice in eno vprašanje, na 

katero niso dobili odgovora. Mentor na koncu prebere odgovore in o njih razmisli.  

V spletnem okolju je bela tabla razdeljena na 3 odseke. Vsak odsek nosi svoj naslov: Dejstvo, vprašanje, aha-

efekt. Udeleženci napišejo eno dejstvo, ki so se ga naučili, eno doživetje aha-efekta iz delavnice in eno 

vprašanje, na katero niso dobili odgovora. Mentor na koncu prebere odgovore in o njih razmisli.  

Začni, prenehaj, nadaljuj 

Mentor na vrh lista papirnega bloka napiše besede Začni/prenehaj/nadaljuj. Na stenah v učilnici so razobešeni 

listi.  

Udeleženci so razdeljeni v 3 skupine. Udeleženci v skupinah imajo nalogo, da se pomaknejo od enega lista do 

drugega in napišejo eno stvar, ki jo bodo zaradi delavnice začeli delati, eno stvar, s katero bodo prenehali, in 

eno stvar, s katero bodo nadaljevali. Mentor na koncu prebere odgovore in o njih razmisli.  

V spletnem okolju je bela tabla razdeljena na 3 odseke. Vsak odsek nosi svoj naslov: Začni/prenehaj/nadaljuj. 

Udeleženci napišejo eno stvar, ki jo bodo zaradi delavnice začeli delati, eno stvar, s katero bodo prenehali, in 

eno stvar, s katero bodo nadaljevali. Mentor na koncu prebere odgovore in o njih razmisli.  

Ključna učna točka 

Udeleženci napišejo in delijo ključno učno točko z delavnice. V spletnem okolju lahko udeleženci  napišejo 

ključno učno točko s pomočjo klepeta, spletne table ali orodja Padlet.  

 

https://www.jigsawplanet.com/
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/
https://anagrammaker.com/
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Hiperpovezave: 

Dejavnosti za dvigovanje energije pri usposabljanju na daljavo:  

Session Labs, Mural Blog, Hyper Island 

 

Začetne in zaključne dejavnosti 

Začetna in končna vprašanja, še ena povezava, in še ena povezava 

Uganke  

 

Platforme 

Zoom, Skype, Webex, Adobe Connect, Google Hangouts 

 

Zoom – digitalne učne ure 

Zasebne (breakout) sobe, Anketa, Bela tabla  

 

Table  

AWW, Jamboard, Miro, Mural 

 

Ankete in kvizi 

Kahoot, Izdelovalec anket  

 

Sodelovalne predloge in orodje BMC – Canvanizer (Različica 1.0 je brezplačna)  

 

Koristen priročnik za spletno pomoč https://communitiesforimpact.org/how-can-i-become-a-better-virtual-

facilitator/ 

 

 

 

 

https://www.sessionlab.com/blog/online-energizers/
https://www.mural.co/blog/online-warm-ups-energizers
https://www.hyperisland.com/business-solutions/remote-working-toolbox/remote-energizers
http://checkin.daresay.io/
https://conversationstartersworld.com/
https://randomwordgenerator.com/question.php
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/
https://zoom.us/
https://www.skype.com/en/
https://www.webex.com/
https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
https://hangouts.google.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=j_O7rDILNCM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=erz4xtQHoVs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jQ4-wrwHAxk
https://awwapp.com/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://miro.com/
https://www.mural.co/
https://kahoot.com/
https://www.poll-maker.com/
https://canvanizer.com/
https://communitiesforimpact.org/how-can-i-become-a-better-virtual-facilitator/
https://communitiesforimpact.org/how-can-i-become-a-better-virtual-facilitator/
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6. enota: Vključevanje deležnikov 

6.1. Vrste deležnikov 

• Oblikovalci politike (lokalni, regionalni in nacionalni organi, ki se ukvarjajo z gospodarstvom, 

integracijskimi vprašanji in socialnimi zadevami, zaposlitveni centri) imajo obsežno mrežo in so 

tesno povezani z organizacijami in institucijami, ki sodelujejo z državljani tretjih držav. Čeprav imajo 

pri vzpostavljanju stikov le posredno vlogo, bi lahko njihovo uspešno sodelovanje pomagalo 

aktivirati neposredne deležnike.  

• Univerze in raziskovalni inštituti lahko širijo vesti o tečajih usposabljanja med državljani tretjih 

držav, ki se udeležujejo mednarodnih tečajev. Pomembne partnerje bi lahko dosegli tudi oddelki, ki 

se ukvarjajo z migracijskimi politikami, socialnim delom, sociologijo itd.  

• NVO in organizacije civilne družbe (neprofitne organizacije/subjekti, prostovoljna združenja, 

združenja socialnih zadrug): so neprofitne skupine državljanov, ki delujejo neodvisno od vlade in 

spodbujajo socialno in delovno vključenost državljanov tretjih držav in migrantov. Nevladne 

organizacije in organizacije civilne družbe tesno sodelujejo z državljani tretjih držav in migranti, 

skrbijo za njihove človekove pravice in razmere, rešujejo konflikte in spore ter izvajajo javne 

informativne akcije za ozaveščanje o različnih migrantskih vprašanjih prek množičnih medijev. To 

pomeni, da ta skupina predstavlja pomembne in močne deležnike, ki bi morali biti od začetka 

dejavno vključeni v projektne dejavnosti.  

• Izseljenske organizacije lahko zagotovijo tudi neposredno vzpostavljanje stikov z državljani tretjih 

držav in postanejo pomemben kanal. 

• Centri za poklicno usposabljanje, ki nudijo možnosti za usposabljanje državljanom tretjih držav, so 

dobri partnerji za sodelovanje. 

• Socialna podjetja (zagonska podjetja, podjetniški inkubator, združenja ustanoviteljev) predstavljajo 

podporno poslovno in izobraževalno okolje za podjetnike, ki želijo zaposlovati državljane tretjih 

držav. Socialna podjetja in podjetja, katerih glavni poudarek je na vključevanju ranljivih oseb, bi tudi 

lahko vzpostavila tesne stike z državljani tretjih držav.  

• Podjetniki državljani tretjih držav, ki delujejo na lokalnem območju; podjetniki državljani tretjih 

držav postanejo dolgoročno ključni za vključevanje drugih migrantov na trg dela in ustvarjajo 

pomemben most do svetovnega trga.  
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6.2. Načela za uspešno vključitev deležnikov 
 

• Zgodaj in pogosto vključite deležnike: Zgodnje in pogosto vključevanje deležnikov pomaga graditi 

zaupanje in odnose od samega začetka. Potrebno je zgodnje in redno posvetovanje, da se zagotovi 

dogovor o zahtevah glede njihovega sodelovanja. Skupaj se denimo, dogovori dejavnosti. Deležniki 

si lahko med življenjskim ciklom projekta premislijo ali pozabijo, o čem so se prvotno dogovorili. Zato 

so redni stiki z deležniki bistvenega pomena. 

• Deležnikom olajšajte razumevanje: pomembno je, da je sporočilo prilagojeno potrebam različnih 

vrst deležnikov, da se ustvarijo jasna sporočila v jezikih, ki so vsem deležnikom lahko razumljivi. 

Podrobnosti lahko preverite v komunikacijskem načrtu (2.c Komunikacijska strategija, stran 6). 

• Prilagajanje vključenosti kontekstu: Različni deležniki zahtevajo različne stopnje vključenosti; 

pomembni sta kakovost in legitimnost sodelovanja deležnikov.  

• Dolgoročni pristop k vključenosti: Vzdrževanje dolgoročnih odnosov z deležniki lahko izboljša 

njihovo vključenost v dejavnosti in hkrati zagotovi trajnost projekta.  

• Ostanite pozorni in iskreni: poslušanje je pomembno. Deležniki so bolj pripravljeni in motivirane za 

sodelovanje, če čutijo, da jih slišite. Poleg tega bi morali partnerji raziskati, kaj njihovi ključni 

deležniki menijo o projektu, in ugotoviti, kako jih najbolje vključiti.  

 

Kako uresničiti zgoraj omenjena načela? 

1. Partnerji bi morali razmisliti o času, potrebnem za stik s svojimi deležniki, za obveščanje in srečanja 

z njimi (v nekaterih primerih), in ga natančno načrtovati; 

2. Ustvarite in redno posodabljajte seznam stikov deležnikov z novimi stiki in podatki; 

3. Ustvarite vprašalnik, ki naj ga deležnik izpolni po vsakem sestanku; 

4. Izpolnite in redno posodabljajte matrico sodelovanja, ki jo zagotavlja metodologija; 

5. Prilagodite komunikacijska sporočila potrebam različnih vrst deležnikov, osredotočite se na 

pozitivne vidike migrantskega podjetništva in prilagodite uporabo izrazov vsakemu političnemu 

kontekstu (državljani tretjih držav, migranti, prosilci za azil); 

6. Razdelite glasila, ki jih zagotovi partner, odgovoren za komunikacijo, zainteresiranim deležnikom;  

7. Upoštevajte spretnosti in sposobnosti za upravljanje vključenosti deležnikov ob upoštevanju 

razpoložljivega proračuna. 

 

Nadaljnji koristni viri: 

• Projekt CERIecon: Koncepti za vključenost deležnikov  

• Pristop vključenosti deležnikov Evropske agencije za varnost hrane 

• https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm 

• https://www.eventbrite.com.au/blog/roundtable-discussion-ds00/ 

• https://www.projectengineer.net/3-types-of-stakeholder-matrix/ 

• Vodnik za okrogle mize: kako načrtovati, organizirati, izvesti in dokumentirati okrogle mize 

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm
https://www.eventbrite.com.au/blog/roundtable-discussion-ds00/
https://www.projectengineer.net/3-types-of-stakeholder-matrix/
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Priloge:  

1. Priporočena branja 

 Bakhtin, M. (1984). Problemi poetike Dostojevskega [Problems of Dostoevsky's Poetics] Minneapolis, 

MN: University of Minnesota Press.  

 Bandura, A. in Walters, RH (1977). Social learning theory [Teorija socialnega učenja] (Letnik 1). 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-hall. 

 Bruner, J. S. (1979). On knowing: Essays for the left hand [O védenju: Eseji za levo roko.] Harvard 

University Press. 

 Buber, M. (2004 [1947]). Between Man and Man [Med človekom in človekom]. London: Taylor & Francis 

e-Library. 

 Evropska komisija (2020): Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o novem paktu o migracijah in azilu 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-609-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF  

 Evropski parlament:  Poročilo – Podpora EU socialnim podjetnikom (2017) 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599346/EPRS_BRI(2017)599346_SL.p

df 

 Freire, P. (2005 [1970]). Pedagogy of the oppressed [Pedagogika zatiranih]. New York: Continuum.  

 Habermas, J. (1971 [1968]). Knowledge and Human Interests [Znanje in človeški interesi]. (J. J. Shapiro, 

prevajalec) Boston: Beacon Press. 

 Jarvis, P. (1982). What's The Value of Adult Education? [Kakšna je vrednost izobraževanja 

odraslih?]. Adult Education (London), 54(4), 342–48. 

 Knowles, M. S. (1981). The future of lifelong learning. Museums. Adults and the Humanities [Prihodnost 

vseživljenjskega učenja. Muzeji. Odrasli in humanistika], Washington DC, AAM, 131–143. 

 Mezirow, J. (1991). Transformation theory and cultural context: A reply to Clark and Wilson [Teorija 

transformacije in kulturni kontekst: Odgovor Clarku in Wilsonu]. Adult Education Quarterly, 41(3), 

188–192. 

 Moon, J. (1999). A handbook of reflective and experiential learning [Priročnik refleksivnega in 

izkustvenega učenja]. London: Routledge. 

 Moon, J. (2004). A handbook of reflective and experiential learning : Theory and practice [Priročnik 

refleksivnega in izkustvenega učenja: Teorija in praksa]. London: Routledge Farme 

 Pavlov, I. P. (1927). Conditioned reflexes [Pogojni refleksi], prevedel GV Anrep. London: Oxford.  

 Piaget, J. (1929). The child’s conception of the world [Otrokovo pojmovanje sveta] (J. & A. Tomlinson, 

prevajalec). Savage, Maryland: Littlefield Adams.  

 Rogers, CR (1980) A way of being [Način bivanja] (New York, Houghton Mifflin 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-609-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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 Rule, P. (2007). Dialogic spaces: adult education projects and social engagement [Dialoški prostori: 

projekti izobraževanja odraslih in družbena angažiranost]. International Journal of Lifelong 

Education, str. 319–334. doi:10.1080/026037042000233476  

 Skinner, B. F. (1951). How to teach animals [Kako učiti živali]. Scientific American, 185(6), 26–29.   

 Thorndike, E. L. (1911). Individuality [Individualnost]. Houghton, Mifflin.  

 Vella, J. (2002). Learning to Listen, Learning to Teach The Power of Dialogue in Educating Adults [Učenje 

poslušanja, učenje poučevanja moči dialoga pri izobraževanju odraslih]. San Francisco: Jossey Bass. 

 Vygotsky, L. S. (1962). Thought and language [Misel in jezik] (E. Hanfmann in G. Vakar, ur. in prev.). 

Cambridge, MA: MIT Press. 

 

2. Priporočeni viri  

Commission, E. (2020, August 25). EU policy in the field of adult learning. Brussels, Belgium. 

Retrieved from https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-

learning_en 

EPALE. (2020, August 15). Electronic Platform for Adult Learning in Europe. Brussels, Belgium. 

Retrieved from https://epale.ec.europa.eu/en 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsebina tega priročnika predstavlja samo stališča avtorja in zanjo odgovarja izključno avtor. Evropska 

komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo informacij, navedenih v njem. 
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