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STEER priročnik za mladinske delavce
Ta zbirka orodij vam pomaga pri oblikovanju
učinkovitega učenja za mlade.
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S podporo Erasmus + programa Evropske unije.

Innovade Ltd (Ciper), Four Elements (Grčija), Catro (Bulgarija), Centro per Sviluppo Creativo
Danilo Dolci (Italija), Fundacao de Juventud (Portugalska), Razvojni Center Srca Slovenije
(Slovenija).

Oblikoval: Four Elements (Grčija) v okviru projekta STEER
Pri citiranju tega dokumenta prosim navajajte: Projekt STEER, 2016, Podpora pri prehodu
mladih od izobraževanja do zaposlitve: Vodnik za mladinske delavce, Four Elements, Program Erasmus+

Omejitev odgovornosti
Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev. Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo podatkov, ki jih publikacija vsebuje.
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UVO D

Ne potrebujete diplome za ustvarjanje odličnih tečajev usposabljanja za mladinske delavce.
KAKO PRISTOPITI K
MLADIM

 Želite se povezati z mladimi.
 Vaš program mora biti:

Sledite vodniku in razvite treninge, ki lahko privedejo do odličnih
rezultatov.
Kaj je drugače pri izobraževanju mladih?
Pomembno je poznati svoje občinstvo in imeti splošno razumevanje o tem, kako se mladi učijo, kakšni so izzivi in priložnosti ter kaj

 Takojšen

se jim zdi koristno in učinkovito.

 Uporaben

Ob usposabljanju mladih se morate osredotočiti na pet ključnih

 Relevanten

dejavnikov:

 Prijeten in zanimiv

1. Predloženi material mora imeti takojšnjo uporabnost

 Vključujoč

2. Predloženo gradivo bi moralo biti pomembno za življenje mladih.

 Spoštljiv

3. Okolje za usposabljanje bi moralo biti dobrodošlo, tako da se

Povežite se!
Uporabite vesele primere,
anekdote, zgodbe in vse, kar
vam lahko pomaga pri
povezovanju

bodo vsi učenci počutili varne.
4. Predstavitev uposabljanja mora izražati vključevanje.
5. Usposabljanje je potrebno predstaviti na spoštljiv način, kjer
imajo učenci priložnost deliti svoje izkušnje
.

V skladu s temi ključnimi načeli boste lažje

MLADI

določili, kaj vključiti v svoje usposabljanje in
kako ga predstaviti. Usposabljanje se mora



nanašati na učenca, tako da prepoznate



edinstveno ozadje in izkušnje ljudi. Če želite
vključiti svoje občinstvo, uporabite primere ali
anekdote, ki kažejo, kako je vaše gradivo
pomemben.
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Osebe, ki so še v procesu iskanja
Protagonisti, ki še hodijo v šolo, že
delajo, so del svoje družine, kroga
prijateljev in sprejemajo odločitve,
so tudi del družbenega proceso
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POVZETEK

A.
B.
C.

KAKO ZAČETI
OBLIKOVANJE VSEBINE
IMPLEMENTACIJA

KAKO ZAČETI
Obstaja veliko načinov za oblikovanje vašega programa, mentorji pa pogosto razpravljajo
o najbolj učinkovitih načinih za le-to. Predno začnete razmišljati o razvoju svojega
programa, bi bilo bolje odgovoriti na naslednja vprašanja: Zakaj želim poučevati? Kaj naj
poučevati? Kaj se mladi želijo naučiti? Zakaj se želijo naučiti? Kakšen je namen učnih
rezultatov? Odgovori bodo pripomogli k razvoju procesa usposabljanja. Pomembno je tudi
odgovoriti na naslednje vprašanje:

KATERA JE MOJA CILJNA SKUPINA IN
KAJ SO NJIHOVE POTREBE?

Ključna vprašanja

Vaša odgovornost kot inštruktorja je, da ugotovite,
kdo bo v vaši skupini in kakšno usposabljanje so že



Ciljna skupina?

prejeli. Prav tako je koristno napisati kratek opis



Ozadje učencev/mladih?



Kakšne potrebe imajo?



Kako se radi učijo?



Zakaj se morajo učiti?



Katere vrzeli je potrebno še

vase ciljne skupine. To lahko uporabite pri razširjanju informacij o vašem izobraževanju.

zapolniti?
Definiranje namena poučevanja


Katere nove veščine bodo
pridobili?



Kakšni so učni cilji?



Zakaj sem orajo mladi
vključiti v vaš program?
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MODEL SMART

Poskušajte odgovoriti na naslednja vprašanja:


MODEL SMART
Če potrebujete model, ki vam bo
pomagal oblikovati učne cilje, je za
to primeren model SMART.

• Koga boste poučevali? Imena in nazivi/status



• Njihovo ozadje? Stopnja izobrazbe—pomaga ko
določate zahtevnost in vsebino izobraževanja.



• Kakšen posameznik potrebuje drugačen pristop? V
skupini so lahko različni posamezniki, z različnimi potrebami.

S. = Specifično konkreten. Kaj
natančno hočete? .
M. = Merljiv (kaj so dokazni kriteriji)?
A. = ACHIEVABLE (dosegljivo) .

NAMEN UČNIH CILJEV

R. = Realni – ta lastnost se
navezuje na dosegljivost in časovni okvir ciljev.

Potrebno je upoštevati ključne komponente, kot
so občinstvo, njihove potrebe, spretnosti in pomanjkanje znanja ter cilji in pričakovanja, ki jih je
treba doseči. Pričakovanja mladinskih delavcev
in učni izidi morajo biti določeni vnaprej, pred
začetkom usposabljanja. Sposobnosti in znanje,
ki jih bodo mladi pridobili, morajo zapolniti vrzeli,
ki so jih prej imeli.

T. = Timing. Kdaj natančno bo cilj
dosežen?
A-B-C-D Model
Za postavitev vedenjskih ciljev.
A Audience/Občinstvo.
B Behavior/Vedenje.
C Condition/Pogoji/Razmere.
D Degree/Stopnja.

Opredelitev učnih ciljev daje usposabljanje
namen v konkretnih pogojih. Določa tudi
drugačno stopnjo interakcije med učenci in
učitelji, saj udeleženci od začetka prepoznajo
prednosti usposabljanja in se lahko osredotočijo
na učne rezultate.

KAKO RAZVITI UČNE CILJE

(VIR: Effective Adult Learning
(2012), Northwestern Center for
Public Health Practice)

Ko oblikujete učne cilje imejte v mislih: Katere veščine potrebujejo mladinski delavci, da bodo lažje pomagali mladim v
prehodu do zaposlitve (NEETs)
Mladinski delavci morajo oblikovati konkretne učne cilje.
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Kontekst sodelovanja mladih
Iniciative za mlade

Mladi
& sodelovanje

KAKŠEN PROGRAM POUČEVANJA NAJ RAZVIJEM?

Mladi bi morali resnično ceniti prednosti in tveganja povezana z usposabljanjem, trenerji
pa morajo imeti dobro razumevanje načel usposabljanja. Če upoštevate te predpostavke, lahko usposabljanje mladih postane prijetna in dragocena izkušnja.
Sodelujoči morajo biti čustveno zreli, da lahko sprejmejo in sledijo navodilom.
Trenerji morajo biti izobraženi in morajo izražati splošno zanimanje za delo z mladimi ter
ceniti izkušnjo tega dela.
Pred oblikovanjem vsebine programa usposabljanja, morate razmisliti o metodah izobraževanja: Bo oblikovano pravočasno, bo na spetu?
Za učinkovito usposabljanje, ki bi pritegnilo pozornost mladih, bi bilo najbolje uporabiti
različne tehnike učenja, ki bo združevale tradicionalne učne metode z novimi
tehnološkimi materiali, vključno z videoposnetki, avdio in vizualnim gradivom, da bi
pritegnili pozornost mladih.

Veščine razmišljanja — višji red
Ustvarjanje
Evalvacija—vrednotenje
Analiza
Uporaba
Razumevanje
Spominjanje
Veščine razmišljanja — nižji red
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MODEL SMART

Navodila

Metode:

Višji red veščin razmišljanja: lažje se jih naučimo z ustvarjanjem, vrednotenjem in analiziranjem vsebine. Bolj kot je
kompleksen material za vase učence, več časa in
različnih aktivnosti bodo potrebovali. Če delate z večjo
skupino morajo biti vaje bolj interaktivne.

Praktični primeri, role



Igranje vlog in razprave
v manjših skupinah
Delavnice, skupinske



vaje in igre
Samostojno učenje



Aktivnosti v skupini:


Igre



Skupinske vaje



Virtualne tabele



Namizne igre

UPORABA GRADIVA ZA POUČEVANJE

Interaktivno gradivo za poučevanje mora biti dobro oblikovano, z direktnim podpornim gradivom. Takšno gradivo
izboljša izobraževalni program in krepi učne cilje ter rezultat. (Source: Adult Effective Learning, see reference)

METODE POUČEVANJA

Praktični primeri, igranje vlog in razprave v manjših
skupinah lahko pomagajo mladim, da ostanejo skoncentrirani v procesu izobraževanja, Slednje mladim tudi omogoča, da vključijo že obstoječe znanje in ga dopolnijo.

Individualno učenje:

Delavnice, skupinske vaje in igre lahko na kreativne
načine pripomorejo k razvoju novega znanja, hkrati pa ust
Samoocenjevanje
varijo okolje/primere, ki so lahko analizirani tudi v prihodnje.

Evalvacija
Delo v skupinah je izredno dobrodošlo pri opravljanju
zahtevnih nalog in učenju zahtevnejše vsebine. Samostojno
učenje pa omogoča posamezniku, da pridobi spretnosti in
znanje s pomočjo samostojnega učenja, ki ga vodijo strukturirana gradiva. E-učenje (spletno
učenje) je lahko zelo učinkovito pri samostojnem učenju, spletna/virtualna gradiva pa lahko
doprinesejo znanje na prijeten in enostaven način.

Nasveti:


Pripravite osnutek modula z navedbo osnovnih tem, ki jih morate vključiti glede na učne cilje in rezultate, ki jih je treba
doseči, kot so znanje, spretnosti, vedenja itd.



Določite kompetence, ki jih želite prenesti na mladinske delavce. Ti so bili opredeljeni med projektom STEER, vendar bi
bilo bolje združiti svoje izkušnje z željenimi učnimi rezultati. Glejte desni kvadratek, kjer so navedene kompetence, ki jih
je treba vključiti v izobraževalne glede na project STEER.



Razvijte svoje materiale in vključite različne vsebine za činkovito in interaktivno izobraževanjeOblikujte svoj načrt usposabljanja, ki bi ga lahko prilagodili različnim mladim, glede na njihovo ozadje.
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PRIMER:
STEER—NAVODILA ZA
TRENERJE:
ENOTA 1– DELO Z NEETs
V tej enoti bodo mladinski delavci spoznali potrebe in ovire mladih, pomen
njihovega družbenega okolja, izobrazbe in težave ter priložnosti, ki ji (de)motivirajo.
Ta enota zagotavlja osnovne infromacije in karakteristike o mladih, ki niso v izobraževanju in niso zaposleni - neaktivni. Enota bo prav tako izpostavila številne
izzive, ki se ob tem pojavljajo.

CILJI TRENERJEV:
Mladinski delavci bodo raziskali specifične karakteristike mladih NEETs in kako
razumeti njihovo vlogo.


Mladinski delavci morajo razumeti potrebe mladih NEETs in njihovo socialno
ozadje.



Mladinski delavci morajo biti pripravljeni na delo z NEETs in morajo razumetimorebitne/verjetne izzive



Mladinski delavci morajo najti načine za motivacijo mladih NEETs
Učni cilji:
-znati prepoznati razlike med mladimi NEETs
-razumeti napačne prepostavke ki se pojavijo o drugih ljudeh
-identifikacija orodij in metod za motivacijo mladih NEETs
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U PO RA B A MAT E RIA LOV
ZA U SP O SA BL JA NJ E

Kako ohraniti fokus varovancev/učencev?
Ljudje si lažje zapomnimo iz praktičnih
izkušenj. Obseg informacij ki si jih lahko
zapomnimo je enako interakcijam ki smo jih
ob tem imeli.
Stožec na levi navaja, da si zapomnimo
zgolj 10% prebranega. Več pa si zapomnimo, ko zaznava vsebino tudi nap vid in sluh
— ogled filma ali razstave. Od tega kar
naredimo in rečemo si zapomnimo približno
90%.

METODE KI SE LAHKO UPORABLJAJO:
Metoda
Individualno učenje

Opis

Prednosti

Slabosti

Tradicionalno formalno učenje

Učinkoviti način za veliko
posameznikov, pomaga pri
oblikovanju močnih vezi
učenci in učitelj

IEnostransko poslušanje,
odvisnost od ―kakšen je učitelj‖

Splet

Fleksibilno učenje, materiali
so lahko dosegljivi

Pomankanje osebnega kontakta, zahteva več časa, dostopnost

Učenje preko lastnih
izkušenj

IStimulira razmišljanje in
praktična znanja

Ni primerno za vse učence

Kombinirano učenje

Hibrid – spletno učenje in učenje v razredu

Kombinacija različnih metod

Nekateri težko sledijo

Neformalno učenje

Učenje veščin in tisto,
ki temelji na certifikatih

Strukturirano znanje, ki
omogoča specifične veščine

Cwertifikati niso vsi formalno
ovrednoteni

E-učenje

Učenje iz izkušenj

(VIR: ASTD handbook for workplace learning professionals, 2008)
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COMPETENCE/ZNANJA TRENERJEV

VEŠČINE


Veščine



Kritično razmišljanje



Smisel za humor



Fleksibilnost



Kreativnost



Podajanje in sprejemanje

VREDNOTE



Občutljivo



Etičnost



Motiviranost



Center je učenec



Skladnost

povratnih informacij—



Pragmatičnost

feedback



Nizek/enak profil



Analitičnost



Open minded



Medosebno



Potrpežljivost



Mreženje



Reflektivnost



Komunikacijske veščine /



Kreativnost

aktivno poslušanje



Empatičnost



Kulturna občutljivost



Entuziastičnost



Sposoben upravljati proces,



Autentičnost

trenirati in biti nežen



Timsko delo



Samorefleksija



Pristopnost



Razpravljanje



Glede na potrebe skupine



Mediatorstvo



Navdih



Tehnike treniranja



Pro-aktivnost



Komunikativnost



Brez diskrimanacij



Spoštovanje



Kredibilnost



Integrteta



Pstavite primer



Samozavest

ZNANJE


Informiranost o mladih



Poznati kontekst cilne skupine



DRazprave, dileme, argumenti



Vzgojni in socialni sistem podpore



Ozadnje sodelujočih



Pedagoška znanja



Psihološka znanja



Sociološka znanja



Lokalna realnost / pravni status
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O RO DJA

&

P RE D LO G E

PREDLOGE, KI VAM BO POMAGALE PRI NAČRTOVANJU
USPOSABLJANJ; VKLJUČNO NA SPLETU IN V SVOJEM
RAZREDU

Predloga
ocene potreb

Metode učnih rezultatov

Dodatni material

Metode
ocenjevanja

Teoretično
znanje
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PREDLOGA OCENJEVANJA POTREB

TAVAJA JE UPORABNA ZA E-POUČEVANJE IN POUČEVANJE V
RAZREDU.

Potrebne informacije za
oblikovanje programa

Kaj je že znano?

Željeni rezultat:
Kaj se
naučili?

bodo

udeleženci

Analiza učencev:
Kdo so ti učenci?
Kontekst učenja:
Kakšne omejitve
pričakujete?

imate

ali

Strokovno znanje o vsebini:
Kateri strokovnjaki so na voljo,
da
pomagajo
glede
na
vsebino?
Strokovno usposabljanje:
Kateri strokovnjaki-trenerji so
na voljo, da pomagajo glede na
vsebino?
Logistične zahteve:
Velikost skupine? Potrebujete
prevajalce? Kakšen je dostop?
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Kaj se moramo še naučiti?
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METODE ZA IZOBRAŽEVANJE

TA PREDLOGA VAM LAHKO POMAGA OBLIKOVATI TIPE METOD
ZAU ČENCE, DA PRIDETE DO ŽELJENEGA REZULTATA

Označ
ite

Metoda
poučevanja

Opis

Praktični primeri, skupinsko delo, razprave

Udeleženci sami odkrivajo ključna
znanja/vsebino. Posameznik prevzame druge vloge (menjava vlog v
skupini).

Učenje, ki temelji na ☐
problemih,
Problembased learning, psihodrame, sociodrame,
skupinske vloge, praksa
iz ravnanja s socialnimi
interakcijami

Poučevanje v
razredu

Znanja in izkušnje se pridobijo s
pomočjo mentorja v formalnih skupinah (ne na delovnem mestu). V
primeru učenja na daljavo, spletnih
seminarjev in spletnih oddaj je
posameznik lahko na delovnem
mestu, vendar seja običajno ni del
delovne aktivnosti.

Seminarji, conference, ☐
predavanja,
predstavitve, e-izobraževaja,
video in avdijo konference, spletni seminarji,
program za pridobitev
certifikatov.

Učenje iz
izkušenj

Posameznik ali skupina sodeluje
pri strukturiranih sestankih za razpravo, da se odzove na izkušnje, s
katerimi se srečujejo, in oblikujejo
zaključke
.

Praktična, strukturirana ☐
in
mentorirana
pripravništva, usposabljanje na terenu s treniranjem, praksa na delovnem mestu in delovne
seje

Delo v skupinah, igre, simulacije

Posameznik
mora
netipično
sodelovati s svojo ekipo in delovati
v številnih primerih, kot v resničnem okolj

Fizično realistični simu- ☐
latorji, virtualna okolja,
psihološko
realistične
nastavitve, strukturirane
igre, virtualni laboratoriji,
ocenjevalni centri

Self-Study

Posameznik pridobi veščine in
znanje s pomočjo samostojnega
učenja, ki ga vodijo strukturirani
materiali, od tiskanih do elektronskih sistemov.

Navodila za uporabo, ☐
računalniški moduli, virtualni laboratoriji na
spletu, moduli za učenje
CD-ROM / DVD, spletna
raziskovanja

Primer

(VIR: Effective Adult Learning Toolkit, (2012). Northwest Center for Public Health Practice, School of Public Health,
University of Washington)
14

15

DODATNO GRADIVO

TA PREDLOGA VAM BO POMAGALA OBLIKOVATI GRADIVO ZA
POUČEVANJE

Tema
Podjetništvo

Gradivo

Namen

Video, audio, knjige,
etc..

Zagotoviti boljše razumevanje podjetniških sposobnosti

NEETs
Manjšine
Romsko prebivalstvo

TEORETIČNO ZNANJE
TA PREDLOGA BO POMAGALA IDENTIFICIRATI NAJBOLJ
PRIMERNO TEORIJO ZA PROCESS TRENINGA/POUČEVANJA...

Teorija

Prispevek

Konstruktivizem

Vygotsky, (1978);
Dewey, Vico, Rorty,
Bruner, Piaget

Transformativno učenje

Mezirow (1991)

15

Primeri uporabe
Učenec ni nepopisan list,
ampak prinaša pretekle
izkušnje in kulturne
dejavnike v delovno/
učno okolje
.
Sposobnost ustvarjanja
novega pomena v procesu

16

LITERATURA

Biech, E. (Ed.), (2008). ASTD handbook for workplace learning professionals.
Council of Europe (2005), Developing Youth Participation Projects: Development and implementation of participation projects at local and regional level, European Youth Centre Strasbourg, 6 – 17 June 2005
Council of Europe (2007), Active Youth Participation: A training course for experienced and
active youth leaders/workers and governmental representatives, European Youth Centre,
23 March-1 April 2007
Council of Europe (2008), Training of Trainers on Human Rights Education with Children:
Developing the competence of trainers to work on human rights education with children
with a specific focus on using Compasito in non formal and formal educational contexts, European Youth Centre Budapest, 12th – 19th October 2008
Council of Europe, (2009), Training Trainers for Human Rights Education: Documentation of
the course, 30 March-8 April 2008
Council of Europe, (2012), Training Seminar for Specialists on Youth Work of the State Authorities and Representatives of the Youth Non Governmental Organisations (50/50 training), European Youth Centre, 7-13 May 2012, Strasbourg, France
Effective Adult Learning, (2012). Northwest Center for Public Health Practice, School of Public Health, University of Washington
Evaluation Toolkit, (2012). Northwest Center for Public Health Practice, School of Public
Health, University of Washington
Mager, R. F. (1997). Preparing instructional objectives: A critical tool in the development of
effective instruction.
Presentation Toolkit, (2012). Northwest Center for Public Health Practice, School of Public
Health, University of Washington
Schank, R. (2005). Lessons in Learning, e-Learning, and Training: Perspectives and Guidance for the Enlightened Trainer.

16

17

Partnerji na projektu STEER

Coordinator
INNOVADE- Ciper
www.innovade.eu

Four Elements-Grčija
www.4-elements.org

Razvojni Center Srca Slovenije-Slovenija
www.razvoj.si

Fundação da juventude—Portugalska
www. fjuventude.pt

CATRO Bulgaria Eood-Bolgarija
www. catro.com

Centro per lo Sviluppo Creativo ―Danilo Dolci‖- Italija
www.danilodolci.org
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V E Č

I NFO R M AC I J

Spletna stran
WWW. STEERPROJECT.EU
Pridružite se nam:

Facebook.com/STEERprojectEU

Twitter.com/STEER4NEETs
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