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James Thurber
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pa kupiti 10 let izkušenj.«
Neeraj Agnihotri
indijski fotograf

»Še vedno se učim.«
Michelangelo
italijanski kipar, arhitekt in slikar
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Hvala vsem avtorjem
besedil, ki so s svojo
strokovnostjo in
deljeno osebno izkušnjo
pripomogli k nastanku
tega priročnika.
Pot do želenega poklica
ni lahka, zato v Centru
arhitekture Slovenije
upamo, da bodo besedila,
nasveti in delavnice
devetošolcem pomagali
razviti svoje veščine
in prepoznati želje,
predvsem pa olajšali ali
okrepili odločitev
za svoj poklic.
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PREDGOVOR

PREDGOVOR
Spoštovana bralka, spoštovani bralec!
Na pobudo Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI) in Centra arhitekture
Slovenije je v sodelovanju z uspešnimi in navdihujočimi posamezniki ter vidnimi
strokovnjaki z različnih področij nastal priročnik KREATIVNOST + ODGOVORNOST
= PRIHODNOST, Priročnik za odkrivanje kompetenc in želja za poklicno usmerjanje.
V Centru arhitekture Slovenije smo o vprašanju, kaj so pravzaprav poklici
prihodnosti, veliko razmišljali. Kreativno viharjenje možganov nas je pripeljalo do
odgovora, da je poklicev prihodnosti najverjetneje toliko, kot je nadobudnih mladih
ljudi, njihovih veščin in želja.
Priročnik, ki je pred vami, zato ne niza novih zamisli za poklice prihodnosti.
Verjamemo, da so mladi sami temelj in navdih za odkrivanje poklicev prihodnosti,
zato smo se osredotočili na pomen kompetenc, ki so mladim v oporo pri oblikovanju
lastnih želja po izbiri poklica prihodnosti, pri odločitvah o vrsti šolanja in lastnih
strokovnih poteh.
Priročnik želi spodbuditi učitelje, mentorje, spremljevalce, skrbnike in starše
mladostnikov, da jim dovolijo sanjati in raziskovati ter jim tako okrepiti vero v
znanje in vedoželjnost. Le tako bodo s ponosom udejanjali svojo kreativnost in
odgovornost v izbranem poklicu prihodnosti.
Nabor navdihujočih tekstov in delavnic naj mlade navdahne, da prepoznavajo
svoje kompetence, ocenijo svoja neformalna znanja in ohranjajo vedoželjnost s
vseživljenjskim učenjem. Na ta način bodo v ravnovesju s samimi seboj in v koraku
s časom.

Center arhitekture
Slovenije deluje na
področju arhitekturne
vzgoje in izobraževanja
ter ozavešča o pomenu
kakovostno grajenega
prostora. Vsi ljudje
oblikujemo prostor,
hkrati pa prostor oblikuje
nas. S projekti želimo
izobraževati in hkrati
dvigati zavest o bogati
slovenski kulturni in
arhitekturni dediščini.

V Centru arhitekture Slovenije skozi večletno delovno prakso opažamo pomanjkanje
kreativnosti, predvsem kreativnega razmišljanja v višjih razredih osnovne šole.
Nekdaj širok in vedoželjen pogled na svet z odraščanjem postaja vse ožji.
Kot arhitekti se v času študija naučimo kritičnega pogleda na prostor oziroma
situacijo, v kateri se znajdemo. Kreativnost in kreativno razmišljanje nam
pomagata, da v problemu najdemo rešitev, ki ustreza nam in vključenim
deležnikom. Tega znanja ne uporabljamo le v delovni praksi, temveč v našem
vsakdanjem življenju. Zmožnost pogleda na situacijo z različnih zornih kotov,
znanj, področij, nam pomaga pri soočanju z izzivi. Zato smo enotnega mnenja, da
sta kreativnost in sposobnost kreativnega razmišljanja kompetenci, ki bosta v
prihodnosti vse bolj iskani. In prav kreativnost lahko devetošolcu pomaga pri izbiri
svojega poklica, področja, na katerem si želi delovati in se izpopolnjevati.

PREDGOVOR | 07

Priročnik je razdeljen v pet sklopov: Delovni prostori prihodnosti, Razvijajmo svoje
veščine, Gradimo svet prihodnosti, Učenje skozi življenje in Sledim samemu sebi.
V vsakem sklopu so predstavljene življenjske in poklicne zgodbe posameznikov,
njihove odločitve, naključja in navdihi, ki so jih pripeljali na poklicno pot.
V uvodnem delu priročnika predstavljamo dejavnosti, ki znotraj poklicnega
usmerjanja že potekajo v zadnjih razredih devetletke. Dodali smo primere praks, ki
spodbujajo edinstvenost s prepoznavanjem kompetenc posameznika.
Delavnice so zasnovane tako, da jih lahko z uvodnim predavanjem učitelji izvedejo
v dveh šolskih urah. S kombinacijo različnih delavnic lahko sestavijo vsebino
tehniškega dne in učencem namenijo celostno izkušnjo o pomenu in smotrnosti
razmišljanja o nadaljnjem izobraževanju in lastnem poklicu prihodnosti. Delavnice
so zasnovane izkustveno, s čimer poudarjamo vrednote ročnega dela in navdih
za njihovo sodobno interpretacijo. Želimo spodbujati pomen neformalnega znanja,
edinstvene lastnosti in potenciale posameznika, nove načine interdisciplinarnega
sodelovanja ter željo po preseganju utečenih poti pri odločanju o poklicni poti.
Pred vsakim tematskim sklopom delavnic so predstavljene življenjske in
poklicne zgodbe posameznikov, ki so v izbranem poklicu našli navdih in tudi
svoje poslanstvo. Zgodbe govorijo o ljubezni do dela, predanosti, vedoželjnosti,
vseživljenjskem učenju ter njihovi kreativnosti in odgovornosti, s pomočjo katerih
so ustvarili svojo zgodbo. Poklicne poti posameznikov so navdihujoče, vsem pa
so skupna spoznanja, da je vsaka pot edinstvena, da napačnih odločitev ni in da
imamo vedno možnost vseživljenjskega učenja ter spreminjanja.
Mladim želimo veliko uspeha pri raziskovanju sebe in odkrivanju poklicne poti.
Urednice
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RECENZIJA
Izbira poklica je ena izmed najpomembnejših odločitev, ki jo morajo sprejeti
mladostniki. Pomembno je, da so pri sprejemanju tako pomembnih odločitev
deležni čim več pomoči in da pridobijo čim več informacij – da spoznajo različne
vrste srednjih šol in možnosti, ki jih te ponujajo za nadaljnje visokošolsko
izobraževanje, različne poklice in delovna okolja, možnosti štipendiranja in
trenutne potrebe na trgu dela. Ker je predstava o poklicni poti posameznika
pomembna že pri izbiri srednje šole, je poklicno svetovanje, izobraževanje in
usmerjanje pomembna naloga osnovnošolskih svetovalnih delavcev. S to nalogo
se ukvarjajo tudi svetovalni delavci, zaposleni v srednjih šolah, in strokovnjaki,
zaposleni v različnih drugih institucijah. Pri opravljanju te pomembne naloge
jim bo v prihodnje v veliko pomoč priročnik KREATIVNOST + ODGOVORNOST =
PRIHODNOST, Priročnik za odkrivanje kompetenc in želja za poklicno usmerjanje,
katerega zasnovo so oblikovale Nives Čorak, doc. mag. Polona Filipič, Tina Gradišer,
Tina Silič in Barbara Viki Šubic, prispevke pa je napisalo več kot 20 avtoric in
avtorjev.
Tako kot je izbira poklica dolgotrajen proces, izbira »pravega poklica«, torej
tistega, ki posameznika osrečuje, izpopolnjuje in je usklajen z njegovimi interesi
in sposobnostmi, pa izredno kompleksen proces, povezan z raznolikimi pogledi
in razmisleki, je tudi pričujoči priročnik zbirka različnih kategorij prispevkov:
strokovnih člankov, intervjujev, delavnic in prispevkov, katerih namen je
predstaviti različne poklice.

Izr. prof. dr. Janez
Vogrinc je dekan
Pedagoške fakultete
UL, izredni profesor
za področje pedagoške
metodologije in statistike
ter član Oddelka za
temeljni pedagoški študij.

Strokovni članki predstavljajo poglede arhitektov na oblikovanje delovnega
prostora in različnih strokovnjakov s pedagoškega področja o karierni orientaciji.
Svetovalna delavka predstavi, kako poteka poklicno izobraževanje in usmerjanje
v osnovni šoli, pomočnica ravnateljice in pedagoginja predstavi pomen
vseživljenjskega učenja, svoj pogled o poklicih prihodnosti opiše etnologinja
in kulturna antropologinja. Različni arhitekti v svojih prispevkih predstavijo
značilnosti in pomen dobro zasnovanega delovnega okolja za uspešno opravljanje
poklica. Pomembno mesto v priročniku imata tudi prispevka, ki se ukvarjata s
pomembnimi veščinami za današnji čas, ki naj bi jih razvili učenci (komunikacija,
kooperativnost, kritično mišljenje, kreativnost), in s pomenom radovednosti,
ustvarjalnosti in zanimanja za različna področja za uspešno opravljanje poklica.
Skozi raznolike prispevke bralec spoznava različne poklice. Na primer poklicno
pot univerzitetnega diplomiranega arheologa, ki se ukvarja s sonaravno vzgojo
zelenjave, arhitektke, ki se ukvarja z možnostjo uporabe javnega prostora v mestih,
in ravnatelja, ki je tudi raziskovalec inkluzivne pedagogike. Prek zanimivih
intervjujev spoznamo življenje in delo inženirke elektrotehnike, ki želi s pozitivnim
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zgledom za tehnične študije navdušiti čim več deklet, in profesorice likovne
umetnosti, ki je umetniško delovanje povezala s poslovnim svetom in ustanovila
svojo blagovno znamko keramičnih izdelkov.
Priročnik bo izredno uporaben v šolski praksi, saj vključuje načrte za več delavnic,
v okviru katerih lahko mladostniki spoznajo različne poklice (npr. Ugankarska
igra vlog), svoje želje in predstave o tem, s katerim poklicem bi se želeli v svojem
življenju ukvarjati (Oblikuj svojo vizitko), delovne pogoje, ki jih je treba zagotoviti za
kakovostno opravljanje poklica (npr. Oprema naredi prostor), cilj delavnic pa je tudi
razvoj spretnosti in veščin, ki so pomembne za uspešno iskanje poklica (npr. Moj
prvi poslovni spletni profil in Curriculum vitae).
Priročnik za odkrivanje kompetenc in želja za poklicno usmerjanje v prihodnosti
na zanimiv in poučen način omogoča mladim, da spoznajo poklice, s katerimi
se bodo lahko ukvarjali v svojem življenju. Hkrati jim omogoča spoznati svoje
interese, sposobnosti in želje glede poklicnega delovanja. Koristil bo tudi
pedagoškim delavcem, ki se ukvarjajo s karierno orientacijo, in vsem, ki v državi
skrbijo za promocijo strokovnega in poklicnega izobraževanja.
izr. prof. dr. Janez Vogrinc
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UVOD

PRIROCNIK ZA POKLICNO
USMERJANJE
Otroci, ki danes vstopajo v osnovno šolo, se bodo leta 2030 odločali o svoji nadaljnji
poklicni poti. Zato je pogovor o poklicih prihodnosti in spretnostih, ki so zanje
potrebne, eden izmed najpomembnejših v času izobraževanja. Na Centru RS za
poklicno izobraževanje že od leta 2008 razvijamo in izvajamo aktivnosti, ki mladim
pomagajo pri spoznavanju in izbiri njihove poklicne poti, ter jim skušamo čim bolje
predstaviti možnosti, ki jih čakajo v prihodnosti. A kaj nam prinaša prihodnost?
Odgovor na to vprašanje ni enostaven, saj nas v bližnji prihodnosti čakajo poklici,
ki danes sploh še ne obstajajo ali pa že obstajajo, vendar večina ljudi zanje še ne ve.
Bodo roboti prevzeli večino delovnih mest? Življenje v času Industrijske revolucije
4.0 in boja s pandemijo je prineslo hitro razvijajoče se tehnologije, ki vplivajo tako
na naše zasebno življenje kakor tudi na delo in družbo. Marsikateri proces je postal
avtomatiziran, iz česar izvira strah pred zamenjavo delavcev s tehnologijo. Toda
strah pred avtomatizacijo ni nič novega. Že v preteklosti so industrijske revolucije
povzročile enake skrbi. Hkrati nas zgodovina uči, da je tehnološki razvoj botroval
pojavu novih poklicev in večjega števila delovnih mest. Ali bo tudi tokrat tako, ne
vemo zagotovo. Vemo pa, da je avtomatizacija le del velike zgodbe.

Sara Gošnak pod okriljem
Centra RS za poklicno
izobraževanje opravlja
vlogo Višje svetovalke
področja II in tehnične
delegatke WorldSkills
Slovenia. Ukvarja se s
promocijo poklicnega
in strokovnega
izobraževanja.

Enako pomembni so tudi drugi, med seboj povezani pojavi in trendi, kot so
spreminjajoča se demografija, urbanizacija, globalizacija, neenakost, politična
negotovost in podnebne spremembe, ki zahtevajo nove profile strokovnjakov tudi
na teh področjih. Nastale nove zaposlitvene možnosti ustvarjajo delovna mesta, za
katera so potrebne spretnosti, ki bodo v prihodnosti še dodatno pridobile na veljavi.
To so kreativno razmišljanje, socialne, čustvene ter ostale t. i. »mehke spretnosti«,
ki posamezniku omogočajo hitro odzivanje na spreminjajoče se razmere na trgu
dela in v družbi. Delež posameznikov s stabilno oz. linearno kariero namreč
drastično upada, saj poklicna pot praviloma ni več tako stabilna, varna in
predvidljiva kot včasih, ko je bil posameznik na enem delovnem mestu od začetka
pa do konca delovne dobe, temveč zahteva stalno prilagajanje ter dodatno učenje in
izpopolnjevanje. Da bi posameznik ostal konkurenčen na trgu dela, je ključno, da
razvije sposobnost hitrega prilagajanja, pozitiven odnos do vseživljenjskega učenja
in radovednost.
Na Centru RS za poklicno izobraževanje prepoznavamo pomen hitrega prilagajanja
poklicnega in strokovnega izobraževanja najnovejšim trendom v gospodarstvu,
zato težimo h kvalitetnim prenovam izobraževalnih programov. Predvsem pa
aktivno delujemo pri razvoju kvalitetne promocije poklicnega in strokovnega
izobraževanja ter poklicne orientacije. Leta izkušenj pri sodelovanju z mladimi
nam potrjujejo, da je najbolj priljubljen način spoznavanja poklicev in spretnosti,
povezanih z njimi, preko izkustvenega učenja. Izvajanje obiskov učencev in
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njihovih spremljevalcev v slovenskih obrtniških delavnicah in podjetjih, kot
tudi predstavitve poklicev na sejmih, spodbudijo pri bodočih dijakih zanimanje
za marsikateri poklic, ki ga prej niso poznali. Zgled lahko najdejo tudi pri mladih
strokovnjakih, ki svoje strokovno znanje in kompetence uspešno prikazujejo
na prestižnem mednarodnem tekmovanju v poklicnih spretnostih, EuroSkills.
Kaj loči mlade tekmovalce, ki sodelujejo na EuroSkills, od vrstnikov? Predvsem
je to dodatno strokovno znanje in spretnosti, pridobljene med intenzivnimi
pripravami na samo tekmovanje, nadgrajeno z ustvarjalnostjo, kritičnim
mišljenjem, upravljanjem časa, obvladovanjem stresa, razmišljanjem izven
okvirjev, podjetnostjo in mnogimi drugimi veščinami, ki iz tekmovalca ustvarijo
zmagovalca. Zato je pomembno, da mladi te spretnosti pri sebi prepoznajo in jih
razvijajo.
Vijugasta pot do prve in vsake naslednje zaposlitve je pot spoznavanja svojih
lastnosti, sposobnosti in interesov, nabiranja znanja, spretnosti, izkušenj. Na
Centru RS za poklicno izobraževanje nadaljujemo strategijo promocije poklicnega
in strokovnega izobraževanja, ki je tesno povezana s tem, da posameznika
nagovarja k raziskovanju lastnih interesov in sposobnosti preko osebne izkušnje.
S Centrom arhitekture Slovenije smo v preteklih letih uspešno sodelovali pri
razvoju in izvedbi delavnic za učence zadnje triade osnovne šole, MATERIAL
+ ROKA = IZKUŠNJA, kjer je bil poudarek na spoznavanju različnih materialov,
njihove tradicije, poklicev, povezanih z njimi, in vrednot ročnega dela. Izdali smo
tudi priročnik, ki spodbuja širjenje znanja o pomenu lokalnih surovin, o lastnostih
in potencialih materialov, o preseganju utečenih načinov rabe materialov
in predmetov, njihovi ponovni uporabi ter nove načine interdisciplinarnih
sodelovanj.
Ponosni smo na sodelovanje pri ustvarjanju priročnika KREATIVNOST +
ODGOVORNOST = PRIHODNOST, Priročnik za odkrivanje kompetenc in želja za
poklicno usmerjanje, ki bo mladim na kreativen način pomagal pri odkrivanju
jih samih, njihovih lastnosti, spretnosti in želja. Priročnik skozi igro omogoča
seznanitev s poklici, ki bodo gradili svet prihodnosti, in s spretnostmi, ki bodo
pomembne za uspešno zaposlovanje. V njem so kot navdih drugim predstavljeni
posamezniki, ki so se z vseživljenjskim učenjem uspešno soočili z izzivi in
prilagodili svojo poklicno pot. Upamo, da bomo s priročnikom uporabnikom olajšali
odločanje o poklicni poti in pripomogli k zavedanju o lastnih sposobnostih in
spretnostih.
Sara Gošnak
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MEHKA ZNANJA IN VEŠCINE
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE V OSNOVNIH ŠOLAH
Svetovalno delo v šoli zajema različna področja dela, ki jih dnevno prilagajam
vsem deležnikom. Kljub raznolikosti dnevnih strokovnih nalog v šoli veliko
pozornost namenjam področju karierne orientacije.
Kako učencu na pragu pubertete in hkrati na prvem koraku k odraslosti pomagati,
da se bo odločil prav za celo življenje? Za mnoge učence je izbira srednje šole vse
prej kot lahka. Vpis in izbira srednje šole je dolgotrajen proces, ki naj bi se začel v
vrtcu in se v osnovni šoli nadgradil, da bi bila odločitev učencu v 9. razredu lažja.
Poklicno svetovanje je del vseživljenjske karierne orientacije, ki se nadaljuje v
srednji šoli, na prehodu na fakulteto in na trg dela.
Učenci se v osnovni šoli razvijajo kot osebnosti, spoznavajo sebe, svoje sposobnosti,
interese, vrednote in želje. Naloga učiteljev in ostalih strokovnih delavcev je, da
učencem poleg usvojenega formalnega znanja omogočimo spoznati njihove t. i.
mehke veščine: močna področja, sposobnosti sodelovanja, učenje timskega dela,
komuniciranja in izražanja svojih potreb ter želja, ki so osebnostne značilnosti
posameznika. To so znanja, ki jih na poti v odraslost potrebujemo za življenje in
delo. Učenci naj bi v šoli ponotranjili spoznanje, da so najpomembnejše vrednote v
življenju neizmerljive. Kako lahko izmerimo prijaznost, poštenost, empatijo, sočutje,
dobroto? Učenci morajo zaupati vase, ko se odločajo za »prvo« tako pomembno
odločitev. Naj bo to njihova odločitev, odločitev s srcem. Seveda je tudi pridobljeno
znanje del odločitve, ki tudi pomembno vpliva na izbiro poklica.

Barbara Zalokar je
svetovalna delavka
Osnovne šole Gorje.
Učencem med svojimi
drugimi številnimi
aktivnostmi pomaga,
da najdejo pravo
poklicno pot.

Aktivnosti, ki so povezane z izbiro poklicne poti, potekajo celo šolsko leto,
informativno v 8., bolj poglobljeno pa v 9. razredu. Z učenci 8. in 9. razreda na
šoli urejamo informacijsko tablo, ki smo jo poimenovali »Poklicni kotiček«. Vse
informacije, ki so pomembne pri izbiri poklica in vpisa v srednjo šolo, so zbrane na
vidnem mestu. Pri urah oddelčne skupnosti uporabljamo pripomočke in delavnice,
ki so dostopne s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Učencem posredujemo in
predstavimo informacije o možnostih vpisa v srednje šole, o poklicih, štipendijah
in o možnostih na trgu dela. Z elektronskim vprašalnikom Zavoda RS za
zaposlovanje ugotavljamo individualni interes in namero za vpis. Svetovalni
delavci ga uporabljamo kot pripomoček pri individualnem svetovanju. Učence
na skupinskih in individualnih pogovornih urah informiramo in jim pomagamo
pri vpisu v srednjo šolo. Pri tem sodelujemo tudi z Zavodom RS za zaposlovanje,
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, srednjimi šolami, dijaškimi
domovi, lokalnimi podjetniki ter bivšimi učenci naše šole. Učenci so preplavljeni
tudi s spletnimi informacijami in spletnimi naslovi, ki so jim v pomoč, včasih pa
prav ta ogromna količina dostopnih informacij povzroča neko pasivnost in zmedo.
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Menim, da (s)poznavanje samega sebe in poklicev v realnosti pomembno vpliva na
lažjo odločitev v 9. razredu. Zato na šoli učence spodbujamo in jim omogočamo, da
spoznajo različna poklicna okolja. Izkušnje pridobivajo pri interesnih dejavnostih,
šolskih projektih in dnevih dejavnosti. Poleg omenjenega učencem omogočimo npr.
tudi ogled Splošne bolnišnice Jesenice. Spoznajo, kako potekajo delovni procesi
v tej organizaciji. Strokovni delavci učencem podrobno predstavijo posamezne
poklice in pogoje dela v realnem okolju.
Pri urah oddelčne skupnosti v tretji triadi se osredotočimo na spoznavanje
učenčevih močnih področij in mehkih veščin. Izvajamo delavnice in socialne igre,
kjer učenci pridobivajo izkušnje in veščine za razvijanje osebnostne in nenazadnje
poklicne rasti. Ko na delavnicah razmišljajo o sebi, o svojih močnih področjih in
osebnostnih lastnostih, so na začetku zadržani in težko pišejo ali govorijo o svojih
presežkih. Zgolj ena delavnica ni dovolj – to je proces, ki ga moramo izpeljati
čimprej, čeprav nikoli ni prepozno. Z izbranimi delavnicami in socialnimi igrami
učence spodbudimo, da razmišljajo, se pogovarjajo in spoznavajo sebe: Kdo sem jaz?
Kaj rad počnem? Kakšne so moje dobre lastnosti? Odgovori na ta vprašanja učencu
oz. mladostniku na pragu življenja krepijo identiteto, mu pomagajo ozavestiti dobre
lastnosti in doprinesejo k zavedanju, da se skozi življenje razvijajo in spreminjajo.
V procesu karierne orientacije ne smemo pozabiti na starše. Starši poznajo
otrokova močna in šibka področja. Pred vpisom v srednjo šolo naj bo zato v družini
veliko priložnosti za pogovor.
Menim, da moramo dolgoročno vzgajati otroke, da se bodo pripravljeni spopasti
z izzivi, ki jih prinaša svet, kot so podnebne spremembe, migracije, epidemije in
nenazadnje hitre spremembe na trgu dela. Če bomo učence naučili in pripravili, da
spoznajo sebe, da so sposobni sodelovanja, da so prilagodljivi in samoiniciativni, se
bodo znašli tudi na poti, ki se ji reče življenje.
Naj zaključim z mislijo Ernesta Hemingwaya: »Ne premišljuj o tem, česar nimaš.
Premišljuj o tem, kaj lahko narediš s tem, kar imaš.«
										
Barbara Zalokar
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NA POTI SPOZNAVANJA
SAMEGA SEBE
V svetu, kjer tehnologija postaja čedalje bolj zmogljiva in prevzema rutinske, tudi
nevarne naloge ter odpira prostor za ustvarjanje in povezovanje, je potencialnih
poklicev prihodnosti nešteto. Z vsako novo disrupcijo ali spremembo se bo tudi
stanje na trgu dela spremenilo.
Tako je trdil že Heraklit: »Edina konstanta v življenju je sprememba«. Priča smo
hitremu razvoju tehnologije, globalizaciji, spremembi načina delovanja in dela
ter pričakovanj družbe. Spremembe so zajele tudi izobraževalni svet: učitelji
postajajo facilitatorji učenja, posodabljajo se načini poučevanja in pričakovanja
od mladih. Premik iz znanega v neznano prinaša veliko negotovosti, hkrati pa
odpira pot radovednosti in kreativnosti. Na to bodo pripravljeni tisti, ki se bodo
zmožni prilagoditi tem spremembam, odkrivati in ustvarjati priložnosti in jih tudi
uresničevati, tisti, ki jih ne bo strah neuspeha, tisti, ki se bodo preizkušali in sledili
sebi.
Kdaj se začne ta »priprava«? Poklicno usmerjanje se začne že zgodaj, v vrtcu.
Je močno pod vplivom naših osebnostnih lastnosti, interesov in priložnosti
spoznavanja okolja. Več informacij in izkušenj imamo, boljša bo naša odločitev.
Na poti spoznavanja samega sebe, lastnih interesov in zmožnosti nas spremljajo
učitelji, svetovalni delavci, starši in druge pomembne osebe v našem življenju.

Mag. Ines Gergorić
je psihologinja in
magistrica znanosti
tržnega komuniciranja.
V Službi za razvoj
kadrov in izobraževanje
na GZS je odgovorna
za razvoj človeških
virov za Strateško
razvojno-inovacijska
partnerstva (SRIP).
Sodeluje tudi pri projektih
razvoja kompetenc v
gospodarstvu, inštitucijah
znanja in izobraževalnem
sistemu.

V preteklosti je bilo lažje krmariti med čermi poklicne poti, saj je bila ta bolj
jasna in predvidljiva. Danes je poklicna pot zapletena z veliko možnih vhodov in
izhodov ter nepredvidljivih in nejasnih smeri. Čedalje bolj se meje med poklici
brišejo, poudarek je na kompetencah in kako jih kombiniramo. Predstavljajmo si,
da so kompetence kot lego kocke, s katerimi v različnih kombinacijah ustvarjamo
nekaj novega. Čedalje bolj so v ospredju kompetence moči (angl. power), kot
so kreativnost, kritično razmišljanje, reševanje kompleksnih problemov,
uresničevanje idej in medosebne veščine, transdisciplinarnost in kreiranje
lastne poti. Že sedaj zaznavamo trend kreiranja lastnega delovnega mesta glede
na povpraševanje na trgu. A če želimo kreirati delovno mesto ali profil, poiskati
svoje mesto na trgu, moramo najprej spoznati sebe, raziskovati lastne interese
in priložnosti v okolju ter spoznavati različne poklice. Vprašanje, na katerega si
moramo odgovoriti, je tudi, kaj lahko ponudimo, kakšne kompetence imamo za
iskanje rešitev kot odgovor na zaznane priložnosti.
Imeti moramo pogum, da sledimo svojim interesom in tistemu, kar nam daje
občutek izpolnjenosti in smisla, tudi takrat, ko ni jasno, kje bomo na koncu pristali.
S ponovnim odkrivanjem starih poklicev, ustvarjanjem novih in združevanjem
poklicev ter kombiniranjem kompetenc ustvarjamo lastno poklicno pot.
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Spremembe na trgu in v družbi ter nove tehnologije terjajo nove poklice, nove
kompetence in v ospredje postavljajo posameznika, in to v dvojno vlogo: kot
kreatorja in hkrati deležnika na trgu dela. Pomembno je zavedanje, da odločitev za
poklic ni usodna, kajti prožnost in prehajanje med poklicnimi potmi in poklici sta
možna in zaželena. Lažje pa je, če že zgodaj ugotovimo, za kaj smo poklicani.
Čeprav je poklicno usmerjanje v izobraževalnem sistemu predvsem domena
svetovalnih delavk, je smotrno ozaveščanje in osmišljanje horizontalno čez vse
predmete in vertikalno skozi vsa leta, ob upoštevanju zmožnosti učencev in
dijakov.
Priročnik KREATIVNOST + ODGOVORNOST = PRIHODNOST je orodje, ki mlade
pripravlja na prihodnost, jim omogoča spoznavanje sebe ter spodbuja ustvarjanje
in spoznavanje poklicev prihodnosti na ustvarjalen in igriv način.
		
					

mag. Ines Gergorić
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RAZMIŠLJANJE NI SAMOUMEVNO
IN VENDAR BREZ NJEGA V PRIHODNJE NE BO VEC ŠLO
Ljudje smo smešna bitja. Otrokom rečemo: »Daj, razmisli malo.« Ali pa: »No, spomni
se česa.« Morda tudi: »Joj, odloči se že.« Včasih tudi: »Naredi si nek načrt.« Ne učimo
pa jih, kako naj to naredijo. Kako naj razmislijo, kako naj se česa novega spomnijo,
kako naj se odločijo, kako naj načrtujejo. Tega jim ne povemo in oni ne razmislijo,
si ničesar ne izmislijo, se ne odločijo, ne načrtujejo … potem pa jim očitamo, kako so
leni, pasivni, nezainteresirani.
To je tako, kot če bi nogometni trener svojim varovancem govoril: »No, daj gol.«
Ali gimnastični trener: »Naredi že salto.« No, saj to jim govori, a večino časa na
treningih jih uči, kako naj dajo gol ali kako naj naredijo salto. Športni trenerji se
zavedajo, da ne smeš govoriti zgolj o cilju, temveč moraš otroke naučiti poti do cilja.
Zanimivo, da odrasli, niti učitelji niti starši, tega ne delajo, ko spodbujajo otroke k
razmišljanju.
Po mojih izkušnjah in razumevanju stvari tega ne delajo, ker ne vedo, da bi se dalo
razmišljati – odločati, si izmišljati, snovati, načrtovati, izboljševati, ocenjevati –
namerno, zavestno, sistematično. Odrasli s(m)o do svoje odrasle dobe naredili že
veliko poskusov in napak ter se naučili nekaj sebi lastnih kognitivnih strategij, ki
delujejo (ali pa tudi ne!), in le redki čutijo v sebi potrebo, da bi se ukvarjali s svojim
umom. Zdi se jim, da je razmišljanje samoumevno, samodejno.
Resnici na ljubo pa je z razmišljanjem kot z dihanjem: če mu posvečaš pozornost,
izboljšaš svoje delovanje. Tisti učitelji razmišljanja, ki so se razmišljanju posvetili
kot veščini – kot dejavnosti, kjer spoznavaš orodja in tehnike, ki jih uriš, vadiš in
uporabljaš, najprej na lažjih, kasneje na bolj zapletenih primerih, vidijo pri svojih
učencih, koliko bolj ustvarjalni, osredotočeni, uravnoteženi in umirjeni postajajo.
In to isto doživijo pri sebi.

Mag. Nastja Mulej je
magistra komunikologije,
univerzitetna
diplomirana ekonomistka
in univerzitetna
diplomirana sociologinja,
specialistka za uspešno
reševanje težav,
ustvarjalno soočanje
z izzivi, učinkovito
vodenje ljudi, sestankov
in projektov, timsko
sodelovanje in več
enostavnosti pri delu.

Ne govorim na pamet. Leta 2010 me je avtor programa za poučevanje razmišljanja
CoRT, dr. Edward de Bono, osebno naučil orodij tega programa. Od leta 2012 vsako
leto na 52-urnem programu izučim skupino okrog 60 učiteljev z okrog 40 različnih
osnovnih in srednjih šol, kako poučevati osnovna orodja. Zdaj jih je že več kot 500.
Leta 2013 je Bojana Tancer začela izvajati eksperimentalno raziskavo, v katero
so bili vključeni učenci 5. razredov. Na podlagi izsledkov je leta 2016 v okviru
svojega doktorata znanstveno dokazala porast na vseh komponentah kreativnosti
(fluentnost, fleksibilnost, originalnost) ter dvig osredotočenosti.
De Bono, avtor programa za poučevanje razmišljanja CoRT, ter avtor več kot
60 knjig, ki so prevedene v več kot 40 jezikov, svetovna avtoriteta na področju
kreativnega in konceptualnega razmišljanja ter poučevanja razmišljanja kot
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veščine, je rekel, da bi v šolah morali učiti samo tri stvari: branje (angl. literacy),
računstvo (angl. numeracy) in operativnost (angl. operacy). V svoji knjigi Priročnik
za pozitivno revolucijo (Rotis, 2015) je to še malce razčlenil. Pravi, da bi novo
izobraževanje moralo obsegati:
•

BRANJE IN PISANJE kot osnovni orodji za nadaljnje učenje in sporočanje,

•

MATEMATIKO – osnovna matematika, ki jo potrebujemo v običajnem življenju,
ki bi jo učili nazorneje,

•

OSNOVNE VEŠČINE RAZMIŠLJANJA: zaznavanje (širjenje in spreminjanje
zaznavanja), s praktičnim delovanjem (dejanja) in z ukvarjanjem z drugimi
ljudmi (prej omenjeni CoRT) 1 ,

•

SVET OKOLI NAS – da razumejo ustanove, mehanizme in osnovne kanale za
opravljanje zadev,

•

VODENJE IN UČINKOVITOST – razvoj osebnostnih lastnosti in vedenja, ki so
pomembni, če želijo biti konstruktivni in sposobni prispevanja,

•

POSEBNE VEŠČINE, povezane s posameznimi območji,

•

VEŠČINE UČENJA, potrebne za nadaljnje učenje bolj ambicioznih ali nadarjenih
učencev, ki želijo prispevati k svoji nadaljnji izobrazbi.

Desetletne praktične izkušnje mi kažejo, da program deluje. Pri ljudeh, ki so
pripravljeni delovati.
mag. Nastja Mulej

1 Ko učimo razmišljanje

– po de Bonovem
programu – poleg že
omenjene kreativnosti in
osredotočenosti hkrati
učimo in urimo:
•
sodelovanje
(dopolnjevanje
namesto
nasprotovanja,
paralelno
razmišljanje
namesto
naprotovalnega),
•
razmišljanje
o posledicah
in o drugih
ljudeh (namesto
egocentričnega
delovanja pračloveka
v nas, ki vidi le sebe
in le ta trenutek) ter
•
učinkovitost (namen
razmišljanja ni, da
jaz 'izpadem' najbolj
pameten od vseh,
ampak da se mi
dogovorimo, kaj
bomo naredili in
to tudi naredimo
– brez zapravljanja
časa, virov, energije,
živcev).
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DELO S
PRIROCNIKOM

KAKO UPORABLJATI
PRIROCNIK?
Priročnik je razdeljen na uvodna besedila in pet vsebinskih sklopov: Delovni
prostori prihodnosti, Razvijajmo veščine, Gradim svet prihodnosti, Učenje skozi
življenje in Sledim samemu sebi. V vsakem sklopu je nabor izkustvenih delavnic
in spremljevalna strokovna in motivacijska besedila strokovnjakov z različnih
področij.
Uvodni del priročnika opisuje dejavnosti, načine dela in metode, ki jih pedagogi in
svetovalni delavci že izvajate na šolah. Sledi pet vsebinskih sklopov, v katerih so
zajeta področja, ki so po našem mnenju ključna pri raziskovanju in prepoznavanju
osebnostnih kompetenc, veščin in želja. Vsak sklop je sestavljen iz strokovnega
besedila, navdihujočega besedila ter dveh izkustvenih delavnic. Navdihujoča
besedila posameznikov so lahko iztočnica za pogovor z učenci. Morda lahko
katerega od piscev povabite tudi na šolo, kjer o svojem delovanju in razmišljanjih
pove kaj več. Vsi izbrani pisci imajo namreč skupno sporočilo, da ni pravega ali
napačnega načina iskanja poklicne poti, saj se morda prav stranpot včasih izkaže
kot bližnjica do pravega poklica.
Delavnice so izkustvene, poudarjajo timsko delo in izmenjavo znanj. Učenci
z aktivnim vključevanjem in sodelovanjem pridobivajo izkušnje v odnosu
posameznika in družbe, ovrednotijo svoja neformalna znanja, krepijo zavedanje
o pomembnosti usklajevanja med raznolikimi pogledi in potrebami uporabnikov
prostora, različnimi poklicnimi profili ter spoznajo, kako prostor in arhitektura
vplivata na izbiro poklica ter delovno sposobnost, opravilnost. Učenci se seznanijo
s pomenom vključevanja v procese opazovanja in analiziranja lastnih veščin,
kompetenc in spretnosti. Krepijo dialog, sodelovanje, komunikacijo in empatijo
do skupnosti. Delavnice se raje kot na iskanje idealnega poklica, osredotočajo na
iskanje svojih želja, veščin in sposobnosti. Pomembno je tudi spoznanje vrednosti
vseživljenjskega učenja, kot prepleta formalnega in neformalnega izobraževanja.
Delavnice vključujejo različne pedagoške metode: praktično delo in spretnosti,
problemske pristope, študije primerov, projektno delo, akcijsko načrtovanje,
orientacijo, primerjanje, analizo sebe in skupine ter poročanje in zavedanje vpliva
odločitev in dejanj na rezultate.
Delavnice sestavlja strokovni motivacijski uvod, v katerem je predstavljen njen
namen, sledi opis ciljev in potrebnih materialov ter opisi priprave in razlage
dejavnosti praktičnega dela. Vsaka delavnica vključuje tudi prikaz slikovnega
gradiva izvedbe delavnice v okviru programa Igriva arhitektura.
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Pri nekaterih delavnicah, kjer je to posebej navedeno, priporočamo uporabo
dodatnega gradiva, ki je dostopno na spletni strani www.igrivarhitektura.org ali
na koncu tega priročnika. Priporočamo, da pred pričetkom delavnice preberete
izbrana besedila posameznikov z različnih strokovnih področij ter življenjske in
poklicne zgodbe, ki jih v priročniku v navdih podajajo vabljeni pisci. Besedila so
lahko motivacijski nagovor učencem ali iztočnica za pogovor in uvod v delavnico.
Dodatna pojasnila in napotki za uporabo priročnika
Določene besede v priročniku uporabljamo posplošeno:
• Otrok, učenec/učenka
Pogosto uporabljamo samo besedo otrok ali samo učenec, čeprav mislimo pri tem
na vse osnovnošolske otroke, učenke in učence.
• Strokovni delavci/delavke, učitelj/učiteljica
Beseda »učitelj« v besedilu pogosto označuje vse strokovne delavke in delavce v
izobraževalnem procesu: učiteljice in učitelje, profesorice in profesorje, mentorice
in mentorje.
• Osnovna šola/vzgojno-izobraževalni zavod
Beseda »šola« v besedilu označuje vse vzgojno-izobraževalne zavode.
• Strokovni delavci v kulturnih ustanovah/umetniki/ustvarjalci/kulturni delavci
Naštete besede v besedilu označujejo vse strokovne delavce v kulturnih
ustanovah, umetnike ter ustvarjalce.
• Avtor/avtorica
Beseda »avtor« v besedilu označuje vse avtorice in avtorje delavnic ali določenih
besedil oziroma del.
•Učilnica/igralnica
Besedi »učilnica« in »igralnica« označujeta prostor, ki je primerno velik za izvedbo
delavnice, lahko je tudi avla ali drug večji prostor v šoli.
Materiali za izvedbo delavnic
Večina materialov in pripomočkov, ki jih potrebujemo za izvedbo delavnic, je okolju
prijaznih, varnih in dostopnih.
Delavnice so zastavljene tako, da jih lahko učitelji izvajajo samostojno, priporočamo
tudi sodelovanje s strokovnjaki s področja poklicnega usmerjanja.
Pri izvajanju delavnic mora biti zagotavljanje varnosti otrok na prvem mestu.
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PRIHODNOSTI
»Dober in premišljen delovni prostor močno vpliva na počutje zaposlenih.
Če smo zadovoljni s prostorom, si v njem želimo delati in smo zato tudi ustvarjalnejši in uspešnejši.«
Alenka Kragelj Eržen
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DELOVNO OKOLJE PRIHODNOSTI,
PRIHODNOST DELOVNIH OKOLIJ
Arhitektura velja za družbeno odgovorno, predvsem v iskanju odgovorov, kako
z ustreznim oblikovanjem in prostorsko zasnovo pozitivno vplivati na razvoj
družbe. Arhitektura je v najširšem pomenu umetnost prostora. Nekaterim
zvrstem umetnosti se lahko vedno izognemo. Lahko ne gremo v gledališče,
ne obiščemo razstave ali ne gremo na koncert. V prostoru in arhitekturi pa se
odvija večina naših aktivnosti. Zato je pomembno, da pričnemo s spoznavanjem
prostorskih vrednot že v času zgodnjega izobraževanja.
Prostor namreč ni samoumeven, z njim ravnajmo odgovorno in spoštljivo.
Danes se arhitekturna stroka sooča s pomembnimi izzivi. Vse bolj se zavedamo,
kako zelo prostor vpliva na nas – na naše življenje, zdravje, počutje, uspešnost,
delo, varnost in zadovoljstvo. Globalnost neizbežno prinaša sprotne in stalne
spremembe. Prehajamo v vse bolj storitveno in informacijsko naravnano
ekonomijo. Digitalizacija gospodarstva spreminja poslovne modele podjetij in
delovno okolje zaposlenih. Vprašanje delovnega okolja za poklice prihodnosti
postaja vse bolj aktualno.
Vse manj je »rutiniranih delovnih mest« in vse več zaposlenih, od katerih
se pričakuje inovativnost. Našo prihodnost določa nova paradigma, ki od
posameznika zahteva visoko mero odgovornosti in kreativnosti, ki ni le posledica
nenadnega navdiha. Velike centralne stavbe podjetij, v katerih so ta želela imeti
vse zaposlene na istem mestu, nadomeščajo razmeščena poslovna okolja na več
lokacijah.
Išče se nova delovna okolja, ki vzpodbujajo kreativnost. Evolucija novega se
vedno vrši skozi plastenje spretnosti, veščin in znanj posameznikov v skupnosti.
Kreativnost izzove prostor, ki omogoča izmenjavo idej, mreženje ter sproščeno in
intuitivno viharjenje podatkov. Ni več pomembno le, koliko prostora, temveč tudi,
kakšen prostor potrebujemo za delo.

Doc. mag. Polona
Filipič in Barbara Viki
Šubic sta arhitektki in
soustanoviteljici Centra
arhitekture Slovenije. S
številnimi in raznolikimi
avtorskimi projekti se
trudita za prostorsko
opismenjevanje otrok in
odraslih.

Nekoč je delovne prostore sestavljala kompozicija manjših, zaprtih pisarn in
večjih sejnih sob za občasne sestanke. Danes ritem dela narekuje hitro izmenjavo
informacij in mnenj med sodelavci, sprotnost korektur, učinkovito opažanje in
odpravljanje napak, postavljanje vprašanj brez odpiranja vrat pisarn. Razmišljanje
o posamičnem delovnem mestu, o »svoji pisarni«, mora zamenjati koncept
snovanja celovitega prostora delovne pokrajine.
Delovno okolje za poklice prihodnosti mora biti torej že v osnovi zasnovano tako,
da ga je mogoče hitro spreminjati in prilagajati dogodkom. Ne zadostuje zgolj
premikanje sten, prostori morajo omogočati digitalne vsebine ter organizacijo

DELOVNI PROSTORI PRIHODNOSTI | 23

raznolikih in situ dogodkov. Delovni prostori morajo »podpirati« procese dela
posameznega podjetja, kjer zaposleni sodelujejo in delijo ideje in kjer sledi njihova
izvedba. Za prvo je najverjetneje primeren živahen in fleksibilen odprti prostor
(angl. open space), za drugo pa mirnejši, manjši prostor klasične pisarne.
Delovni prostor mora omogočati različne oblike dela in pri tem vzpodbujati
določeno vedenje. Trend gre v smer spremenljivih prostorskih konceptov
s prilagodljivim pohištvom in ustreznim podpornim sistemom instalacij.
»Prostorski pogoji in vedenja, ki izhajajo iz tega, predstavljajo neposredne
vplive na kompleksno interakcijo med telesnim in duševnim razvojem,« pravi
znanstvenik Dieter Breithecker (2005) . Delovno okolje se ne bi smelo obravnavati
kot prostor za linearno opravljanje nalog, ampak naj s svojo zasnovo vzpodbuja
ali ovira določena vedenja in ima tako želeni vedenjski učinek.
Delovna mesta nove ekonomije so torej strukturirana glede na tipologijo dela.
Raziskovalec potrebuje mir za svoje delo, organizator mora biti povezan z
drugimi, tržnika morda veliko časa sploh ni v pisarni. Delovni prostor mora biti
na voljo in v korist vsem ter spodbujati pretok informacij med njimi. Pomembno
je torej, da pri snovanju delovnega okolja vsaj toliko časa kot razporejanju miz
in stolov posvetimo tudi zasnovi t. i. nestalnih prostorov, kjer se odvija največ
naključne komunikacije in kreativnosti. V dobi, ko štejejo ideje, lahko nekdo, ki
sedi na zofi in strmi v zrak, v tistem trenutku bolj koristi podjetju kot nekdo, ki
zavzeto tipka za računalnikom.
Veliko prednost izkazujejo tudi t. i. sodelovalni delovni prostori skupnosti,
kot dinamična in raznolika okolja, ki spodbujajo izmenjavo idej ter podpirajo
sodelovanje in odkrivanje. S premestitvijo določenih zaposlenih v takšna
sodelovalna okolja podjetja ustvarjajo zanimive fleksibilne delovne priložnosti za
razvoj idej in posledični »uvoz« inovacij.
Za proces oblikovanja in opremljanja delovnih prostorov nekatera podjetja
(npr. Perkins+Will) uporabljajo tudi tehnologijo aplikacij za zbiranje empiričnih
podatkov o uporabi delovnih prostorov in zasnovi prostorov na pravi način, ki
omogočajo na primer popolno osvetlitev ali temperaturo za rabo prostora. Cilj
takšnih aplikacij seveda ni izguba subjektivnosti kot pomembnega dela procesa
oblikovanja, ampak okrepitev intuicije z dejanskimi izmerjenimi podatki.
Dobro počutje zaposlenih je vse bolj bistvenega pomena. Razmere, povezane s
COVID-19, so na svojevrsten način pokazale, kako pomembno je načrtovanje
in urejanje prostora za delo ljudi – zagotavljanje ustrezne infrastrukturne
opremljenosti skupaj s pogoji za zagotavljanje zadostnega prostora za fizično
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delovanje, dostopnost do zelenih odprtih površin, upoštevajoč različne družbene
skupine, otroke, mlade, starejše, osebe z okvarami vida, sluha ali gibalno ovirane.
Vzdrževanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu je postalo vrednota.
Poleg izkoriščanja naravne svetlobe se na kraju samem ponuja tudi osnovna
zdravniška oskrba ali fitnes za zaposlene in njihove družine. Skupni raznoliki
rekreacijski prostori spodbujajo zaposlene k interakciji, izboljša se produktivnost
in zmanjšajo se stroški zdravstvene oskrbe. Ti prostori lahko zaiskrijo tudi
priložnostne pogovore ali dragoceno izmenjavo idej med zaposlenimi.
V nekaj desetletjih smo torej prešli iz pisarn tipa skladišče do odprtih pisarn,
ki so bile morda preveč odprte. Delovni prostori za poklice prihodnosti morajo
posamezniku dati možnost, da se osredotoči, ter omogočati druge načine
prilagoditev, ki skupaj tvorijo stimulativno delovno okolje.
Rastoče zavedanje glede stroškovne učinkovitosti, nove, inovativne, sodelovalne
in dostavne platforme, digitalni delovni tok, zanesljiva tehnološka infrastruktura
in cvetoči zagonski ekosistem spodbujajo trend sodelovalnih prostorov z dovolj
prostora za zasebno delo.
doc. mag. Polona Filipič in Barbara Viki Šubic
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NOVO POSLANSTVO Z
VIZIJO PRIHODNOSTI
Sem Tilen Praprotnik in bi se najbolje opisal z besedami radoveden, vztrajen in
vizionar. Po osnovni izobrazbi sem univerzitetni diplomirani arheolog, hkrati pa
imam več kot 20 let neformalnih izkušenj s sonaravno vzgojo zelenjave.
Ker je moje delo na področju arheologije projektne narave, mi to dopušča, da imam
med različnimi angažmaji v tem poklicu krajša ali daljša prosta obdobja. Tako
sem se zadnjih 10 let ob svojem siceršnjem poklicu začel intenzivno ukvarjati
s permakulturnimi in regenerativnimi pristopi v vrtnarstvu in ekološkem
kmetijstvu. Leta 2016 sva skupaj z ženo ustanovila majhno tržno usmerjeno
kmetijo, ki je konec leta 2017 stopila v uradni postopek ekološkega certificiranja.
Kmetija, ki je naš družinski projekt, je s 150 do 170 različnimi posevki na leto
odličen primer velike biotske pestrosti. Pridelujemo predvsem zelenjavo in zelišča.
Ker na kmetijstvo gledamo celostno, redimo tudi kokoši nesnice, piščance in
ovce. Večji del pridelkov prodamo lokalno prek partnerskega kmetovanja in tako
oskrbimo več kot 30 gospodinjstev, preostanek prodajamo lokalnim restavracijam
in ekološkim trgovinam, ki od mesta pridelave niso oddaljena več kot 15
kilometrov. Še do pred kratkim sem sprejel tudi kakšno projektno delo v svojem
prvotnem poklicu.
V življenju me vodi trdno prepričanje, da je prava vrsta kmetijstva lahko rešitev za
okoljske izzive, ki jih danes pozna naš svet. Do mojega sedanjega dela v ekološkem
kmetijstvu me je preko dotedanjega hobija pripeljalo raziskovanje različnih
metod in tehnik naravi in človeku prijazne pridelave hrane. Svoj novi poklic sem
dosegal korak za korakom, s postopno in premišljeno širitvijo dejavnosti, ob tem
pa sem se močno naslonil na pretekle izkušnje in nova znanja, ki sem jih sproti
pridobival. Dve najpomembnejši veščini, ki mi pri poklicu pomagata, sta vztrajnost
in sistematičnost. Zmagoslavno se mi je zdelo, ko sem navezal dobre odnose z
okoliškimi ekološkimi kmeti in organizacijami in smo začeli graditi aktivno mrežo
sodelovanja.

Tilen Praprotnik
je dokončal študij
arheologije, danes
pa se ukvarja s
permakulturnim
in regenerativnim
kmetijstvom ter prideluje
predvsem zelenjavo in
zelišča.

Moj začetek kmetovanja je zelo poseben. Začel sem brez obdelovalnih zemljišč in
brez kmetijske infrastrukture (strojev, objektov …). Začetna izziva sem premagal
s postopnim napredovanjem in iznajdljivostjo. Ko so okoliški lastniki zemljišč
spoznali moje delo, smo v najem dobili dodatno obdelovalno zemljo. Drage
investicije na področju kmetijske infrastrukture sem zaobšel z iskanjem prioritet
ter čim bolj preprostimi in modularnimi rešitvami. Ob koncu osnovne šole
nisem natančno vedel, kateri poklic želim opravljati v življenju, vendar sta mi
srednja šola in študij, čeprav nista nujno neposredno povezana s stvarmi, ki jih
počnem danes, odlično oblikovala način razmišljanja in mi dala ogromno znanja
in veščin, ki jih ves čas s pridom uporabljam. Naš današnji svet je sicer vse bolj
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naklonjen specializaciji, a med izobraževanjem bi morali biti vendarle odprti za
čim širši razpon informacij in znanj. Le tako lahko izgradimo celostno osebnost,
ki se je sposobna soočati s kompleksnimi izzivi na katerem koli poklicnem
področju. Čeprav sem se moral ob novem poklicu navaditi tudi na rutinska dela,
je moj delavnik kljub temu izjemno pester. Skrbim za načrtovanje in velik del
praktične izvedbe dela na kmetiji. Skupaj z drugimi družinskimi člani skrbim za
setev, pobiranje in trženje pridelkov. Opravljam tudi računovodska dela, analizo
pridelovalne sezone in skrbim za postopek ekološkega certificiranja. Oskrba živali,
ki je skoraj izključno v moji pristojnosti, zahteva, da določena dela opravim v
zgodnjih ali poznih urah dneva. Narava dela v kmetijstvu je zelo pogojena tudi z
vremenom in letnimi časi. Zahteva preplet dela in družinskega življenja.
Mladi, ki se odločajo za poklicno pot, bi morali na poklice gledati brez predsodkov
in ločevanja na bolj ali manj vredne poklice. Vsak poklic, ki ga nekdo opravlja z
veseljem in mu omogoča dostojno preživljanje, je dober in plemenit poklic. V korenu
besede poklic je klic. Če nas nekaj v življenju kliče, je najbolje, da se na (po)klic
odzovemo. Po spletu okoliščin sem imel priložnost opravljati dva različna poklica.
Vse, kar sem vedel in znal do takrat, in tudi ljudi, ki sem jih spoznal, jemljem kot
odličen kapital za to, kar počnem v življenju. O poklicu sem začel resno razmišljati
šele okoli dvajsetega leta starosti, ko sem videl, da sem z izbiro študija našel zelo
pestro in zanimivo področje, ki je nagovarjalo moje iskanje človeške preteklosti
in korenin vsega, kar počnemo. Pri petintridesetih sem začutil novo poslanstvo,
ki je bolj usmerjeno v vizijo prihodnosti. Če hočemo dobro planetu, na katerem
živimo, ekološko kmetijstvo vsekakor vidim kot enega najpomembnejših poklicev
prihodnosti. Ko sem se resneje začel ukvarjati s kmetijstvom, se za konkretno
pomoč in nasvete, ki so presegali moje dotedanje izkušnje, nisem mogel obrniti na
starše ali dobiti informacij kje drugje. Takrat sem navezal stik z bližnjim, starejšim
ekološkim kmetom. Pomagal mi je, a sem v njegovem odnosu zaznal skepso.
Dobro je vedel, na kako zahtevno pot sem se podal, in iz izkušenj vedel, da mlajša
generacija večkrat ni pripravljena na kaj takega. Danes vem, da si je takrat mislil,
da bom svoj projekt po nekaj mesecih tako ali tako opustil. Ko je videl, da na svoji
poti vztrajam in sem celo zelo uspešen, je povsem spremenil svoj pogled. Še vedno
veliko sodelujeva in danes ga vidim kot enega svojih najboljših mentorjev.
Tilen Praprotnik
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KOT RIBE V VODI
»Ko pogledaš reko, polno rib, veš, da je voda čista. Enako velja za mesto: če
na ulicah in trgih vidiš veliko otrok, veš, da je mesto zdravo in prijazno do
prebivalcev.«
Po besedah Toma Gilla, raziskovalca in zagovornika oblikovanja mest po meri
otrok, so javni prostori ključni za kvaliteto življenja v mestih.
Javni prostori so prostori, ki jih pod enakimi pogoji lahko uporabljamo vsi
prebivalci, zato so marsikje to edini prostori, kjer se med seboj lahko srečujejo
različne generacije in skupine prebivalcev.
To so ceste, ulice, trgi, parki, dvorišča, atriji, mestne zelenice, otroška in športna
igrišča, avtobusne postaje in podobno. Ti prostori so del našega življenja, so tako
prostori premikanja (pot v šolo, službo, po nakupih in za rekreacijo) kot tudi
prostori mirovanja (igra, počitek, delo, klepet, šport in še marsikaj). Urejenost
javnih prostorov govori o tem, kakšno je mesto, ki je lahko zeleno, prometno,
onesnaženo, odprto, prijazno, živahno, zaparkirano, hrupno ali mirno.
Da se v svojih mestih dobro počutimo, potrebujemo torej zelene, dostopne in
urejene javne površin, kratke, prijetne in varne poti za pešačenje in kolesarjenje
ter živahne ulice, trge in parke. Po besedah danskega urbanista Jana Gehla ljudi
najbolj zanimajo drugi ljudje. Bolj prijetno se torej počutimo tam, kjer je več ljudi,
vendar ne preveč.
Kdo torej skrbi za te prostore, kdo jih načrtuje, kdo jih vzdržuje in kako morajo biti
oblikovani, da lahko odgovarjajo na vse opisane zahteve?
Kako jih načrtovati, da bodo odgovarjali tako današnjim kot tudi prihodnjim
prebivalcem mest?
Trenutno smo priča velikim spremembam v svetu. Onesnaženje, pandemije,
podnebne spremembe, delo od kjer koli ter priseljevanje oz. izseljevanje prebivalcev
iz mest in v mesta nas silijo v nove razmisleke. Vloga javnih prostorov za
naslavljanje sprememb bo v prihodnosti še veliko bolj pomembna, kot se zdi danes.

Alenka Korenjak je
arhitektka, ki deluje v
urbanističnem studiu
Prostorož, kjer raziskuje,
preverja in odpira
možnosti uporabe javnega
prostora v mestih.

Načrtovalci mest in javnih prostorov morajo danes odgovarjati na mnoga
pomembna vprašanja.
Kako naj bo načrtovan zunanji prostor, da bo hladil mesto, da bo nudil dovolj
sence v vse bolj vročih poletnih dneh ter zadrževal vodo ob vse močnejših in
pogostejših nalivih? Kako oblikovati ulice, da bodo prebivalci več poti opravili peš
in s kolesom, s tem zmanjšali uporabo avtomobilov in onesnaženje? Kako in na
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kakšen način v načrtovanje vključiti prebivalce mesta, ki določen prostor dobro
poznajo in bodo njegovi prvi uporabniki? Kako oblikovati javne prostore, da bodo
prijetni in privlačni čim širši skupini uporabnikov, da se bodo v njih dobro počutili
tako starejši kot mlajši? Kako oblikovati javne prostore, da jih bomo uporabljali kot
prostore, kjer opravljamo svoje delo, saj to ni več omejeno na pisarne? Kateri in
kakšni so torej tisti prostori, ki dobro delujejo danes in bodo tudi v prihodnosti?
Kvalitetni javni prostori prihodnosti so večplastni, nastajajo s sodelovanjem
več strokovnjakov: urbanistov, arhitektov, krajinskih arhitektov, zgodovinarjev,
psihologov, sociologov, antropologov. Javni prostori prihodnosti prav zaradi tega že
porajajo nove poklice prihodnosti.
Tudi če bodo v prihodnosti načini urejanja javnega prostora drugačni, bo cilj ostal
enak. Mesta oblikovati tako, da se bodo vsi prebivalci v njih počutili kot ribe v vodi.
Alenka Korenjak
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ŠOLSKI PROSTOR ZA POKLICE
PRIHODNOSTI
Razumevanje poklicev je bilo od nekdaj odvisno od vrednot časa, zato so
se s časom spreminjali, podobno kot se je spreminjalo pojmovanje učnega
prostora.
Medtem ko so bili za 19. stoletje značilni jasno opredeljeni poklici in je učni prostor
imel jasno zaznamovano mesto glede učitelja (preko katedra, piedestala), nasproti
njemu pa je bil prostor, namenjen učencem v klopeh, so se v 20. stoletju pričele
oblikovati učilnice z izpraznjenim prostorom v središču, namenjenim tako učitelju
kot učencem. Po tej spremembi so oboji imeli mize ob straneh – učenci navadno
v skupinah, med katerimi je bil prehod in je bilo mize mogoče na različne načine
razporejati po učilnici. V družbi 20. stoletja se je vrednota skupnosti in spoštovanja
individualnosti, demokratičnosti ter odprtosti uveljavila na poseben način tudi v
poklicih, med katerimi so se pojavili taki, ki niso bili več enoznačno opredeljeni in
bi jih lahko pojmovali kot hibridne, z več ali manj enakovrednimi vlogami dela.
V mnogih šolah so učilnice še danes podobne tistim iz 20. stoletja, čeprav se
je družba od takrat spremenila – postala manj socialno varna, »hibridna«,
kompleksna, z množico podsistemov, od šolstva, ekonomije, zdravstva in drugih
področij dela, z vsakemu lastnimi vrednotami. V zapisani smeri, ki gre v vedno
večjo hiperspecializacijo poklicev, se je spremenilo tudi pojmovanje dela, niso pa se
(še) bistveno spremenile učilnice.
Glede na to se sprašujemo o smeri vzgoje in izobraževanja v prostoru, ki bi bil
primeren za v bodoče in ne bi predstavljal nevarnosti, da s tveganjem postavimo
na preizkušnjo posamezne civilizacijske prednosti, ki smo jih pridobili. Zato ostaja
vprašanje po premisleku vrednot in možnosti navajanja mladih na življenje skozi
razumevanje, dialog in empatijo ter po odgovornosti in premišljenosti.
Četudi prihodnosti ne poznamo, imamo nekaj predlogov in vidikov glede prostora
vzgoje in izobraževanja, saj se v njem učijo učenci za poklice, ki jih bodo opravljali v
prihodnosti.

Doc. dr. Barbara Horvat
je znanstvena sodelavka
Pedagoške fakultete
Univerze na Primorskem.
S svojim znanjem in
izkušnjami na področju
didaktike in pedagogike
stremi k nadgradnji
poučevanja v osnovnih
šolah.

Prvi vidik bodočega snovanja učnih prostorov zadeva pedagoško načelo inkluzije,
po katerem naj bi se učenci učili v t. i. »inkluzivni učilnici«, v kateri naj ne bi
bil nihče izpostavljen ali segregiran, prostor pa tako oblikovan, da učiteljeva
pozornost v njem ne bi bila usmerjena le na posameznike ali skupine, ampak na
vse učence.
Drugi vidik izpostavlja pomen epistemologije in vlogo avtopoetskega značaja
zavesti (učenja) učencev ter opozarja, da se učenje pri pouku gradi skozi doživetje
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učečih se. Skozi ta vidik je, za razliko od preteklosti, ko je bila v ospredju
predvsem učiteljeva pripovedna naracija, doživetje izvor (spo)znanja, učenčeve
lastne izkušnje pa se razumejo kot izhodišče učenja in pouka (in kot prvoosebne
izkušnje). Gre za preobrat od razumevanja, po katerem učitelj bistveno odloča o
vsebini učenja in z njo povezanih izkušnjah učencev. Kot se poudarja, na tak način
pridobljene izkušnje učencev niso njihove lastne, ampak bistveno »učiteljeve«
(tretjeosebne), ki že z izborom dejstev, ki jih namerava predstaviti pri pouku,
formira diskurzivno soodvisnost mišljenja učencev. To vodi do spoznanja, da se na
tak način omejuje (uklepa) učenčevo mišljenje na mišljenje drugega (učitelja), ne pa,
da se ga opolnomoči (Medveš, 2021).
Glede učilnice in učenja v prihodnje je tako vprašanje o tem, kakšen prostor bi
lahko odgovoril na opisana nova spoznanja v pedagoški teoriji.
Z opisanim povezan tretji vidik v ospredje postavlja komunikacijsko didaktiko in
učenca pojmuje kot predstavljalca vsebine spoznavanja, s čimer poskuša odstraniti
prej izpostavljene nevarnosti učiteljevega diskurzivnega usmerjanja. Sklepamo
lahko, da v tem kontekstu sledijo naslednje arhitekturne inovacije v učilnici:
opremljenost prostora z avtentičnimi viri in materiali ter lahka dostopnost do
njih z namenom, da lahko učenci čim bolj samostojno raziskujejo, imajo možnost
razvijanja problemov, o katerih se pogovarjajo, osmišljajo rezultate, jih prezentirajo
in ob tem prihajajo do (»lastnih«) dejstev (Medveš, 2021).
Učni prostor, ki omogoča zgoraj izpostavljeno življenje v šoli, vzgojo in
izobraževanje, vzpostavlja pogoje, po katerih se v ospredju nakazujejo druge od
utečenih vrednot in drugi poklici. Vprašanje o tem, kako jih bomo razumeli, ostaja
odprto in terja odgovorna razmišljanja in izpeljave.
doc. dr. Barbara Horvat
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BESEDA
ARHITEKTKE

DELOVNI PROSTORI DANES IN V
PRIHODNOSTI
Po napovedih futurologov 60 % vseh poklicev, ki jih bomo opravljali v
letu 2035, danes sploh še ne obstaja. Kako izbrati delo, ki ti bo všeč in te bo
veselilo, je torej vse prej kot lahka naloga.
»Kaj boš, ko boš velik?« je pogosto vprašanje, ki ga slišijo mladi ob koncu osnovne
šole. A današnji osnovnošolci imajo na izbiro veliko več poklicev kot kadarkoli prej.
Eden od kriterijev za odločitev naj bo tudi okolje za delo. To so fizični in, v zadnjem
času, tudi virtualni prostori, kjer ustvarjamo, razmišljamo in opravljamo druge
naloge, ki so del naše zaposlitve. V povprečju na delu preživimo od šest do osem
ur na dan, pet dni v tednu, zato ni nepomembno, kako dobro so prostori prilagojeni
našim potrebam in našim željam. Nekaterim sedenje za mizo ne diši in so raje bolj
aktivni, spet drugi se že od malega vidijo, kako bodo delali v pisarniškem okolju
bližnjega podjetja. Ali pa v svojem lastnem podjetju.
Dobro zasnovano delovno okolje
Delovna okolja so lahko zelo različna, vsem pa mora biti skupno, da zaposlene
motivirajo k delu in spodbujajo njihovo ustvarjalnost in sodelovanje. Povsem
podobno kot v šoli, kjer je pomembno, da se učimo v prostorih, ki so dobro
osvetljeni in prezračeni, z ravno pravšnjo temperaturo, s prijetnimi pogledi
v naravo ali na zelenje zunaj in s sodobno, funkcionalno opremo. Enako je z
delovnimi prostori. Nihče si ne želi delati v temnem ali zatohlem prostoru, v
prehladnem ali pretoplem, v hrupnem in motečem okolju, saj so takšni prostori
neprimerni za delo in zagotovo zmanjšujejo uspešnost in zadovoljstvo zaposlenih,
ki tam delajo. Stari, klasični delovni prostori se hitro umikajo odprtim in bolj
funkcionalnim, ki jih lahko hitro spremenimo in prilagodimo potrebam zaposlenih
in organizacije. Prilagodljivi kosi pohištva, ki jih lahko v nekaj minutah priredimo
večji skupini sodelavcev, ki delajo na istem projektu, so odlična rešitev. Tak prostor
je tudi prijeten, zabaven in pomaga zaposlenim, da se med seboj še bolj povežejo.

Alenka Kragelj Eržen
je arhitektka, ki s svojo
ekipo oblikuje sodobne
delovne prostore za
ustvarjalno delo in
zadovoljstvo zaposlenih.

Prilagodljivost, z drugo besedo fleksibilnost, je torej eden od najpomembnejših
elementov sodobnih delovnih prostorov. Z razvojem tehnologije so tudi delovna
okolja dobila dodaten pomen in uporabnost. Danes lahko veliko stvari, ki smo
jih včasih opravili le v pisarni, naredimo od doma, na počitnicah ali iz bližnje
slaščičarne ali kavarne. S pomočjo prenosnikov, tablic in pametnih telefonov naše
delo ni več omejeno na osnovno lokacijo naše zaposlitve, ampak smo lahko veliko
bolj svobodni. In tudi uspešni, kot potrjujejo raziskave.
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Vedno več je pisarn, prostorov in delovnih mest, ki niso več namenjeni le enemu
zaposlenemu, ampak se lahko na njih izmenjuje več sodelavcev. Medtem ko nekdo
dela za delovno mizo v pisarni, drugi v istem času dela od doma, naslednji dan pa
se lahko zamenjata. To je dober sistem za tiste organizacije, kjer nekateri zaposleni
prihajajo v pisarno le občasno, saj tako podjetja prihranijo prostor, čas in denar.
Tako doma kot v pisarni pa moramo poskrbeti za dobro opremo in za primerne
delovne prostore. Čeprav nam je morda doma bolj udobno, moramo vseeno biti
disciplinirani in se osredotočiti na delo, ki ga moramo opraviti, in ne smemo
dopustiti, da našo pozornost zmotijo stvari, ki niso povezane z našim delom.
Kaj pa delo na terenu ali v naravi? Ne smemo pozabiti na poklice, ki niso omejeni
na notranje oziroma pisarniške prostore, ampak se odvijajo zunaj. Takšnih poklicev
je veliko, mladi na primer želijo postati geografi, gozdarji, poštarji, krajinski
arhitekti ali vrtnarji. Delovno okolje je v teh dejavnostih najbolj spremenljivo in
tudi nepredvidljivo.
Razvoj in načrtovanje delovnega okolja
Arhitekti smo tisti, na katere se obrnejo podjetja, ki želijo prenoviti in spremeniti
svoje delovne prostore. Ves čas spremljamo, kaj je novega, se učimo, preizkušamo
novosti in svetujemo podjetjem in organizacijam, kakšne pisarne bodo zaposlenim
in obiskovalcem prostorov v navdih in podporo. Ko obiskujemo dobre primere
delovnih prostorov doma in v tujini, se izobražujemo tudi v praksi in te ideje
prenesemo v projekte za svoje naročnike in stranke.
Zelo pomembno je, da se tisti, ki prenavlja ali gradi nove delovne prostore, obrne
na nas čim prej, najbolje takoj, ko začne razmišljati o projektu. Tako mu lahko
pomagamo iskati novo lokacijo, primerjati različne lokacije in izbrati tisto, ki najbolj
ustreza potrebam podjetja. Svetujemo tudi glede velikosti poslovnih prostorov,
notranje razporeditve, števila nadstropij in podobno. Vedno priporočamo, da
podjetje zagotovi več kvadratnih metrov kvalitetnega prostora na zaposlenega, kot
to predvideva pravilnik. Velikokrat imajo vodstva podjetij konkretne ideje, kaj si
želijo za svoje podjetje, ampak šele ko se obrnejo na arhitekte in svetovalce, ki so
specializirani za oblikovanje delovnih prostorov, spoznajo, da je še veliko stvari, na
katere morda niso pomislili.
So poklici, ki zahtevajo delo v večjih skupinah, in takšna podjetja potrebujejo dovolj
prostora za timsko delo. Nekateri zaposleni se veliko pogovarjajo po telefonu,
zato jim je treba omogočiti, da se umaknejo v govorilnice in ne motijo sodelavcev.
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Spet tretji so vključeni v delo različnih timov in morajo biti na voljo različnim
sodelavcem. Četrti potrebujejo veliko miru za zbrano delo, zato moramo njihove
delovne mize odmakniti v mirnejši del zgradbe, jim zagotoviti ločene pisarne ali pa
zasnovati tako imenovane tihe sobe.
Da bi spoznali, kaj določeno podjetje, šola ali druga organizacija potrebuje, s čim
se ukvarja in kakšne delovne prostore potrebuje za svoje zaposlene, je potrebnih
veliko pogovorov in razmišljanj. Samo tako bomo vedeli, kaj moramo narediti, da
bo na koncu rezultat razveselil vse – zaposlene, vodstvo podjetja, kupce, partnerje
in nenazadnje nas, arhitekte.
Vpliv poklica na delovni prostor in obratno
Po vsem zapisanem se verjetno vsi strinjamo, da je zelo pomembno, da prilagodimo
fizične in virtualne delovne prostore potrebam podjetja in organizacije ter
predvsem njihovim zaposlenim.
Stvari pa delujejo tudi obratno. Dober in premišljen delovni prostor močno vpliva
na počutje zaposlenih. Če smo zadovoljni s prostorom, si bolj želimo delati tam in
smo zato tudi ustvarjalnejši in uspešnejši. Kako lepo se je vsak dan (ali skoraj vsak
dan) vračati v urejen, svetel in prijeten prostor, kjer z veseljem začnemo dan s
svojimi kolegi.
Tvoje delo in delovno okolje v prihodnosti
V primerjavi z ne tako davno preteklostjo so številni poklici danes povsem
spremenjeni. Kaj nam prinaša prihodnost, lahko kljub napovedim strokovnjakov
le ugibamo. Gotovo pa bodo šle stvari še naprej v smer mobilnosti dela,
prilagodljivosti in večnamembnosti prostorov. In zagotovo se bodo z leti pojavljali
poklici, ki so za nas danes neznanka ali celo znanstvena fantastika. Veliko izzivov
in priložnosti bo torej za vas, mlade, ki zaključujete osnovno šolo in razmišljate,
kam naprej. Ne glede na to, kaj vam je bližje in v katero smer se boste odločili iti, pa
so veščine kritičnega mišljenja, komunikacije, sodelovanja in reševanja problemov
bistvene za uspeh v življenju. In nekaj, kar velja prakticirati že danes in vsak dan.
Nedvomno imate pri tem dobro podporo svojih učiteljev in svoje šole. Izkoristite jo
čim bolj. Srečno!
Alenka Kragelj Eržen
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BESEDA
PSIHOLOGINJE

MOJA BODOCA PISARNA –
SKOZI OCI PSIHOLOGIJE
Psihologija se razprostira prav v vse kotičke našega življenja. Je veda, ki
proučuje, kako se posameznik vede oziroma odziva na določene dejavnike v
okolju – to so lahko ljudje (npr. sorodniki, prijatelji, sodelavci), situacije (npr.
praznovanje rojstnega dne, pogajanje za višje plačilo) ali fizično okolje (npr.
telovadnica, prometna cesta, pisarna).
Psihologi se poleg tega, da raziskujemo delovanje človeka, posredno ukvarjamo
tudi z oblikovanjem okolja. V prihodnosti bomo pod tem izrazom gotovo imeli v
mislih tako fizično kot tudi virtualno okolje.
Na delovnem mestu posameznik preživi vsaj osem ur dnevno, zato je pomembno,
da je okolje vzpodbudno in prijazno za zaposlenega. A kaj je to prijazen delovni
prostor? Na eni strani gre za fizične dejavnike, na drugi pa za psihološke. S tem
področjem se sistematično ukvarja znanstvena veda, ki se imenuje ergonomija.
Poskuša prilagoditi delovno okolje in stroje psihičnim in fizičnim značilnostim
zaposlenega (npr. tipkovnica pri računalniku, luči v letalski kabini, pisarniški
stol, smer in jakost osvetlitve). Kako bo lahko ergonomija oblikovala naše bodoče
delovno mesto, si poglejmo po korakih.
V prvem koraku se vprašajmo, ali raje delamo v zaprtem prostoru (npr. v pisarni,
učilnici, proizvodni hali) ali v odprtem (npr. poslovna potovanja, v naravi). V
prihodnosti bo možnost izbire lokacije delovnega mesta gotovo večja, kot je bila
do sedaj. Mladim se ponujajo možnosti dela na daljavo, kar ne vključuje le dela
od doma, temveč tudi možnost dela s kakšne bolj »sanjske« in oddaljene lokacije.
Delovno okolje se seli tudi v virtualne pisarne, kjer bo medosebnega stika manj,
več pa aplikacij – za sestanke, izmenjavo dokumentov, timsko delo.

Prof. dr. Eva Boštjančič
deluje na oddelku za
psihologijo Filozofske
fakultete UL. Opozarja na
izjemen pomen spoznanj
psihologije za delovno
okolje in motivacijo
zaposlenih, s tem pa tudi
na uspešnost podjetij.

Drugi pomemben korak pri oblikovanju našega delovnega mesta predstavlja
svetloba, ki je vir življenja. Čeprav bomo veliko časa preživeli pred ekrani, nam
naravna svetloba daje še kako potrebne informacije za uravnavanje dnevnega
bioritma in aktivnosti, ki so z njim povezane (npr. kdaj smo najbolj učinkoviti,
kdaj je čas za dnevni obrok). Zato arhitekti v neprimerno osvetljene prostore že
danes usmerjajo svetlobo s pomočjo svetlobnih kanalov, ogledal ali svetil, katerih
svetloba je zelo podobna naravni. Od gledanja v ekran lahko postanemo tudi
utrujeni. Že danes razmišljajmo, kako se spočiti in kako razbremeniti svoje oči
od prevelikih kontrastov, bleščanja in neprimerne osvetlitve. To lahko naredimo
s povabilom kolega na klepet, s sprehodom v mesto ali naravo ali pa morda z
meditacijo.
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Tudi temperatura je pomemben gradnik naše pisarne. Tako kot nekoč in danes
bo tudi v prihodnje delodajalec pričakoval od nas učinkovitost in dobre delovne
rezultate. Razmišljam in predvidevam, da bo optimalno okolje ostalo podobno
današnjemu – pisarniško delo pri 20 do 21 stopinjah, lahko delo v stoječem položaju
pri 18 stopinjah, težka dela pri 17 stopinjah, zelo težka fizična dela pri 15 stopinjah
Celzija. Delo v ekstremnih temperaturah je naporno, utrujajoče, kar si bomo tudi v
prihodnje lajšali z vgradnjo klimatskih naprav, montažo senčil ali pa grelnih teles
v bolj hladnem delu leta.
Ko si dlje časa v zaprtem prostoru, lahko dobiš občutek, da ti zmanjkuje zraka.
Slabša kakovost zraka povzroča glavobol, utrujenost, suhe oči, suho grlo, prehlad,
razdražljivost, celo kožne izpuščaje. Z delom na daljavo bomo to lažje uravnavali,
ko si bomo na primer doma lahko prižgali dišečo svečo ob pisanju nekega poročila
ali pa le odprli okno. Če pa bomo imeli pisarno v 13. nadstropju steklene poslovne
stavbe, se ne bomo mogli izogniti umetnemu prezračevanju (niti ogrevanju in
hlajenju).
En korak je namenjen tudi zvoku, ki oblikuje ali dopolnjuje prav vsak delovni
prostor. Nekateri pametni telefoni imajo že danes vgrajeno funkcijo, da
avtomatično znižajo jakost zvoka predvajanega posnetka, kar dolgoročno
pripomore k ohranjanju naše slušne sposobnosti. Prijetna tišja glasba lahko
zaposlenega spodbuja, da je pri delu še bolj učinkovit. Čez nekaj let bo številne
sočasne izvore zvoka treba začeti sistematično omejevati, kar se nakazuje že danes
(npr. sočasno zvonjenje telefona, prihajanje e-sporočil, klepetanje na družbenih
omrežjih, brnenje motornih vozil z ulice). Mlajši so na takšno polifonijo navajeni, a
starejši kot smo, bolj smo produktivni, če je (tudi) slušnih informacij manj.
Zadnji korak je namenjen temu, da oblikujemo še svoje psihološko okolje, ki je
tesno povezano z našimi sodelavci in vodjo. Ali si jih lahko izberemo? Ali jih
lahko oblikujemo in spreminjamo po lastni meri? Odgovora na obe vprašanji
sta prej nikalna kot pritrdilna. Ponavadi se znajdemo v okolju, ki že ima
vzpostavljene delovne navade, določene vrednote in način komuniciranja. V
prihodnje pa se odpira vedno več možnosti, da bodo mlajše generacije bolj aktivno
ustvarjale medosebne odnose ter se intenzivneje vključevale v proces vodenja in
organiziranja.
Predpogoj za dobro psihološko delovno okolje je naše zdravje in zadovoljstvo.
Zato že danes marsikateri delodajalec aktivno skrbi za dobrobit zaposlenih, tako
z organizacijo aktivnosti med delom kot tudi v prostem času. Nekateri ponujajo
aktivne (npr. športne) delovne odmore, drugi skupinske sprehode, tretji se odločajo
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za prostovoljske delovne akcije, ki dokazano pozitivno vplivajo na zadovoljstvo
in zavzetost zaposlenih. V prihodnje bomo v delovnih organizacijah večjo skrb
namenjali skupnim prostorom in prostorom za druženje, saj bomo pogosteje delali
na daljavo, naša srečanja v fizičnem okolju pa bodo namenjena povezovanju,
izmenjavi informacij in seveda tudi neformalni komunikaciji, ki se laže odvija na
kavču v skupni kuhinji kot pa za kovinsko pisalno mizo.
Naj zaključim z najbolj psihološkim korakom od vseh naštetih – s potrebo po
zasebnosti. Tudi v prihodnje bi bilo dobro, da si delovno okolje uredimo tako (morda
že v času načrtovanja ob pomoči arhitektov), da imamo možnost umika pred
motnjami, ki se lahko pri delu pojavijo. Kam se lahko za trenutek umakne natakar
med strežbo, ko ni gostov? Kje si lahko odpočije zdravnik, ki opravlja nočno izmeno?
Kje lahko vodja kadrovske službe intervjuja kandidata za novo delovno mesto, ne
da bi se srečal z drugimi zaposlenimi? Veliko potrebo po zasebnosti imamo tudi na
družbenih spletnih omrežjih, pri komunikaciji po e-pošti. Čeprav skoraj vsak dan
nastane nova aplikacija, se preredko vprašamo, kaj se zgodi z informacijami, ki jih
v aplikacijo vnesemo ali pa jih ta kar sama beleži in shranjuje.
Delovne naloge se spreminjajo iz leta v leto, včasih celo hitreje, kot si tega želimo.
S tem se spreminjajo tudi pogoji dela in z njimi fizično delovno okolje. Verjamem,
da prihod vsake nove generacije na trg dela s seboj prinese nova pričakovanja in
nove potrebe. Tukaj lahko skupaj stopimo psihologi in arhitekti ter oblikujemo
vzpodbuden, prijeten in zanimiv delovni prostor, v katerega se bomo z veseljem
vračali dan za dnem.
prof. dr. Eva Boštjančič
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ARHITEKTA

DELOVNI PROSTOR JE TAM, KJER SI
Čas, v katerem živimo, močno vpliva na razmišljanje in projektiranje
delovnih prostorov. Pandemija je samo še poudarila dejstvo, da je naš
delovni prostor tam, kjer se v tistem trenutku nahajamo.
Zaradi digitalne tehnologije, osebnih računalnikov, pametnih telefonov in
povezanosti v svetovni splet, igra fizično delovno okolje čedalje manjšo vlogo
pri delovnem procesu. Delamo lahko od doma, delamo na vlaku, delamo v hotelu
ali v naravi. Naše fizično delovno okolje je dejansko določeno z bolj ali manj
horizontalno površino, na kateri je računalnik, in z ozadjem prostora, v katerem v
tistem trenutku smo.
Ali sploh še potrebujemo poslovne stavbe s pisarnami, sejnimi sobami, recepcijami,
čajnimi kuhinjami in arhivi? Ali ima še smisel voziti se od doma na delo v službo,
izgubljati čas v prometu, če lahko podoben učinek dosežemo z delom od doma?
Postpandemični čas. Predvidimo, kakšni bodo delovni prostori, ko ne bomo več
prisiljeni delati na daljavo. Razmislimo, kako želimo delati v bodoče, da ne bomo
obremenjevali okolja, da nas bo delo zadovoljevalo in da bomo pri tem učinkoviti.
Torej poskušajmo združiti vse najboljše in najkvalitetnejše virtualnih in fizičnih
delovnih prostorov. Kako in kaj bomo oblikovali za ene in za druge?
Virtualni delovni prostor omogoča delo na daljavo. A ko se vključimo v video
konferenco ali na sestanek s kolegom, je naše ozadje tisto, ki veliko pove o nas,
o našem načinu življenja, o naših interesih, celo o našem razpoloženju. V našem
ozadju so ali knjige ali kuhinja ali narava ali pa je naše ozadje le umetna fototapeta
zaslona – če sogovorniku ne želimo razkriti, kje v tistem določenem trenutku smo.
Ali bomo torej arhitekti in oblikovalci projektirali notranjosti bivalnih ali
bivalno-delovnih prostorov tako, da bodo fizični deli prirejeni za ozadje na našem
zaslonu? Že sedaj lahko vidimo, da imajo video konference pomembnih institucij
ozadja, ki sporočajo, kdo so in kako komunicirajo. Bo torej ozadje, ki ga želimo videti
v komunikaciji v svojem virtualnem okolju, določilo naš fizični delovni prostor ali
celo naš bivalni prostor?

Prof. Boštjan Vuga
je arhitekt v biroju
SADAR+VUGA, pedagog
in urednik. Predava na
arhitekturnih šolah in
konferencah ter objavlja
članke o aktualni
problematiki arhitekture
in urbanizma.

Vprašajmo se, kaj nam manjka, ko delamo na daljavo, od doma ali iz hotela ali iz
prevoznega sredstva. So to nepričakovane situacije, neformalni pogovori, fizični
kontakti s sodelavci, privlačnost med njimi? Torej tisto, kar nam bogati življenje
in nam ostane še dolgo v spominu. Tega nam zaenkrat nobeno virtualno okolje in
nobeno še tako premišljeno ozadje ne more zagotoviti. To se lahko dogaja in zgodi
le v fizičnih delovnih prostorih. Kakšni naj bodo ti prostori, kjer se bomo srečevali
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s sodelavci, kjer bomo izmenjevali izkušnje drugače kot v virtualnem okolju. Ti
delovni prostori bodo delovali kot ena velika dnevna soba ali salon ali klub. Nekdaj
sterilno in uradno delovno okolje bodo nadomestili udobni in ugodni ambienti, kjer
ne bo stalnih delovnih mest, kjer ne bo recepcij, kjer bo mala čajna kuhinja prerasla
v veliko jedilnico. Si predstavljate, da greste v službo na kosilo, da se v tem času
tam srečate s kolegi, s katerimi imate potem neformalni sestanek v polzaprti sobi?
Tako novo delovno okolje bo veliko bolj prilagodljivo in spremenljivo ter
dinamično. Tako okolje bo kot oder, kjer se odvijajo različne predstave z različno
scenografijo.
Delovni prostor bo prostor igre!
prof. Boštjan Vuga
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PARAMETRI UGODJA V DELOVNIH
PROSTORIH
Kaj opredeljuje dober delovni (in bivalni) prostor? V kakšnem prostoru se
dobro počutimo, smo učinkoviti in kreativni?
Zagotovo je treba na prvem mestu zagotoviti varnost. Prepričani moramo biti,
da je stavba zgrajena tako, da se na nas ne bo porušila, tudi če bo potres ali se
vanjo zaleti vozilo. Stavba mora biti zasnovana in izvedena tako, da je varna pred
požarom, če pa do njega že pride, moramo imeti zagotovljen varen umik, naša
stavba ne sme ogroziti sosednjih, pa tudi gasilci in reševalci morajo biti določen
čas svojega delovanja, kljub goreči stavbi, varni. Dim in plini iz peči morajo prek
dimnika takoj iz prostora, da nas ne zastrupijo. Vgraditi je treba tudi senzorje,
ki nas opozarjajo na nevarnosti. Materiali, iz katerih so prostori, nas ne smejo
zastrupljati, tudi pred vplivom radioaktivnega radona nas morajo varovati.
Tla delovnih prostorov morajo biti varna pred zdrsi, brez ovir za varno gibanje,
zaščiteni moramo biti pred padci delov stavbe, tudi ledenih sveč. Električne
inštalacije morajo biti tako zaščitene, da nas električni tok ne more poškodovati ali
celo ubiti. Če je treba, mora imeti stavba tudi strelovodno zaščito, ki ne varuje samo
uporabnikov prostora, ampak tudi opremo in naprave.
Če prostor, v katerem delamo, ni primeren za to, kar v njem počnemo, je praktično
neuporaben. To velja tudi, če smo trajno ali začasno ovirani, npr. gluhi ali naglušni,
slepi ali slabovidni, gibalno ovirani. Za vse je treba poskrbeti enako. V prostorih
mora biti primerna temperatura, kakovosten zrak ustrezne vlažnosti, brez prepiha
in neprijetnih vonjav. Potrebujemo sanitarije s pitno vodo, poskrbljeno mora biti
tudi za odvajanje odpadnih voda in komunalnih odpadkov. Nenazadnje je treba
zagotoviti, da v prostorih ne zamaka ali da niso vlažni.

Saša Galonja je arhitekt,
ki poklicno išče akustične
rešitve na področju
arhitekture. Pri svojem
delu povezuje tri stvari,
ki ga navdihujejo: glasba,
arhitektura in fizika.

Strokovnjaki s področja arhitekture, gradbeništva, strojniki in elektro inženirji pa
tudi drugi strokovnjaki morajo skupaj poskrbeti za ugodje v delovnih prostorih.
Med drugim to pomeni poiskati rešitve za zadostno naravno osvetlitev, če ne gre
drugače, z umetno razsvetljavo, uporabnike prostora je treba zaščititi pred hrupom
iz okolice in iz sosednjih prostorov, tudi akustika v prostorih mora biti urejena.
Da so razmere v prostorih prijetne (toplota, svetloba …), potrebujemo energijo, te
pa moramo porabiti čim manj, pridobiti pa jo moramo iz obnovljivih virov in jo po
možnosti proizvesti kar sami v svojih stavbah. Ker stavbe postajajo za uporabo
vse bolj zapletene, jih je treba opremiti s pametnimi sistemi, ki s pomočjo množice
tipal in ustrezno programsko podporo zagotovijo, da se prostori prilagajajo našim
potrebam in načinom uporabe.
Ob vseh navedenih tehničnih zahtevah seveda ne smemo zanemariti estetskega
vidika. V nekvalitetno oblikovanih prostorih nočemo biti. Pri tem se je treba
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zavedati, da se lepe arhitekture ne da natančno opisati, saj gre za zelo osebno
doživljanje prostora, ki nas obdaja.
Nekatere prej opisane zahteve so predpisane, za nekatere zahteve so predpisane
minimalne zahteve, lastnik pa lahko zahteva tudi višji standard. Kjer se investitor
ne more nasloniti na predpisane zahteve, se sam ali skupaj s projektnim in
izvajalskim timom odloči za rešitve, ki so napredne, učinkovite, lepe in znotraj
določenih finančnih okvirjev.
Saša Galonja

RAZVIJAMO VEŠCINE
»Menim, da (s)poznavanje samega sebe in poklicev v realnosti
pomembno vpliva na lažjo odločitev v 9. razredu.«
Barbara Zalokar
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STROKOVNI
CLANEK

PRIHODNOST JE V RAZVOJU
VEŠCIN
Andreas Schleicher 1, nemški matematik, statistik in raziskovalec na področju
izobraževanja, vodja oddelka za mednarodno ocenjevanje študentov (PISA) in
koordinator programa OECD Indicators of Education Systems (INES), meni, da
smo prešli čas, ko je institucionaliziran vzgojno-izobraževalni sistem zahteval za
uspeh učencev le pridnost, učenje na pamet in pomnjenje. Po njegovem mnenju je
bilo v preteklosti potrebno, da učence nekaj naučimo, medtem ko je za prihodnost
pomembno, da jih opremimo z ustreznim »kompasom« in z orodji, s katerimi bodo
obvladovali čas negotovosti, dvomljivosti, nestabilnosti in čas hitrih sprememb.
Zato je ključnega pomena, da učence pričnemo preusmerjati zgolj iz bogastva
osvojenega znanja, ki je še vedno merilo za uspeh posameznika, k razvoju mehkih
veščin, s poudarkom na veščinah 4 K:
1. Komunikacija (angl. communication): izmenjava zamisli, prepričanj in vprašanj.
V času digitalnega sveta je še posebej pomembno, da otroke naučimo presojati in se
odgovorno obnašati do vseh informacij, ki so jim na razpolago. Pomembno je, da se
otroci od malega učijo komunikacije na različne načine (verbalno, neverbalno).
2. Kooperativnost/sodelovanje (angl. collaboration): zavzetost za dosego skupnega
cilja. Večina poklicev že danes zahteva sodelovanje, saj je poudarek na rezultatih
mreženja. Pomembno je, da se že od malega učenci učijo reševanja problemov,
čigar rezultat je plod dela in ustvarjanja v skupnosti, ne le posameznika. Veščina
sodelovanja in timskega dela zahteva veliko časa, da to veščino usvojimo, saj
pomeni spreminjanje vrednot. Merilo uspeha namreč ni več rezultat lastnega
angažmaja, temveč angažmaja skupnosti, pri čemer se v največji možni meri
pozitivno izkoristi moč posameznika in njegovih potencialov (človeški viri).
3. Kritično mišljenje (angl. critical thinking): poglobljeno razumevanje in presoja
glede na argumente. Prične se z razmišljanjem o bistvu problema in iskanju poti k
reševanju problemov.
4. Kreativnost/ustvarjalnost (ang. creativity): veščina, povezana z inovativnostjo,
kjer gre za poudarek na ustvarjanju in preizkušanju novih stvari, novih pristopov
za reševanje problemov.

Tatjana Krapše je
profesorica pedagogike in
sociologije, med drugim
vodi projekt POGUM pri
Zavodu RS za šolstvo, v
katerem si prizadevajo za
razumevanje in krepitev
podjetnosti pri mladih.

Zakaj so veščine 4 K tako pomembne?
Razvoj znanosti, novih tehnologij, posledično zmožnosti, zahteva novo vrsto znanj,
veščin, stališč in prepričanj, torej vrednot. Rutinske dejavnosti zamenjujejo roboti,
računalniki. Vse bolj pa vstopa v ospredje povezanost izobraževanja z realnim
svetom, da ga posameznik razume in se znajde v njem, saj je pomembno, da učenec
razrešuje avtentične probleme, kjer ustvarja novo vrednost zase in za druge.
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Razvoj tehnologije, posledično gospodarstva, ponuja izjemne možnosti hitrega
napredka, kakovostnejših rezultatov dela, hkrati pa obstaja velika past ujetosti
ljudi v izvajanje dejavnosti, ki nam jih vsiljujejo algoritmi, ne da bi jih sploh
razumeli. Zato je seveda znanje še vedno neprecenljive vrednosti, vendar nima
vrednosti, če ga ne znamo kritično umestiti v čas in prostor. Tako npr. dejstva
iz zgodovine nimajo vrednosti, če jih učenec pozna, ne zna pa kritično presoditi
procesov, vzrokov in posledic ter jih analogno uporabiti z namenom razumevanja
družbenega dogajanja danes. Le tak kritični mislec je lahko sokreator razvoja
družbenih sprememb.
V učnem procesu je torej izjemnega pomena, da ima učenec enakovredno možnost
razvijati kognitivne spretnosti/veščine – ustvarjalnost in kritično mišljenje, kot
socialno-čustvene spretnosti/veščine – radovednost, pogum, empatija, sposobnost
vodenja.
Da bi razvijali veščine 4 K, potrebujemo ustrezne pedagoške strokovnjake, ki ne
obvladajo le, kaj in kako učimo, temveč so tudi oni dobro opremljeni z veščinami
4 K. Zmožni in željni so sodelovanja in timskega dela, so kritični presojevalci
glede izbire avtentičnih učnih situacij, razumejo in izbirajo vsebine področij
trajnostnega razvoja in so stalni preiskovalci lastnih miselnih konceptov na
osnovi samorefleksije učnega procesa. Taki strokovni delavci ne želijo delati v t. i.
tovarniško zasnovanih šolah, kjer je vnaprej določeno, kaj in kako, temveč iščejo
nove priložnosti za vsakodnevne izzive. Predvsem so tisti, ki želijo in ustvarjajo
spodbudno učno okolje za razvoj kognitivnih, socialno-čustvenih in vrednotnih
dimenzij.
V okviru ključnih kompetenc 21. stoletja na področju vzgoje in izobraževanja je
ena med njimi kompetenca podjetnosti in inovativnosti, ki vključuje vse zgoraj
navedeno. Bistvo kompetence podjetnosti se izraža v definiciji, kjer se razume
podjetnost kot zmožnost, ki posamezniku omogoča identifikacijo in izkoriščanje
ponujenih priložnosti, realizacijo idej, načrtovanje in upravljanje procesov, ki vodijo
k zastavljenim ciljem (iz: School Education Gateway2 – Evropska spletna platforma
za šolsko izobraževanje). Pri tem posameznik in skupine ustvarjajo novo vrednost
zase in za druge s področja gospodarstva, kulture, sociale idr.
Kompetenca podjetnosti, kot je opredeljena skozi evropski kompetenčni okvir,
zajema tri okvirna področja, vsako od njih pa tvori pet spretnosti/veščin,
kompetenc.

1 Andreas Schleicher,
dostopno na: https://
en.wikipedia.org/wiki/
Andreas_Schleicher
(pridobljeno 15. 11. 2021)
2 School Education
Gateway, dostopno
na: https://www.
schooleducationgateway.
eu/sl/pub/index.html
(pridobljeno 15. 11. 2021)
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IDEJE in PRILOŽNOSTI (odkrivanje priložnosti, ustvarjalnost, vizija, vrednotenje
idej, etično in trajnostno mišljenje)
VIRI (samozavedanje in samoučinkovitost, motivacija in vztrajnost, vključevanje
virov, finančna in ekonomska pismenost, vključevanje drugih (človeških) virov)
AKCIJA (samoiniciativnost, načrtovanje in vodenje, obvladovanje negotovosti in
tveganj, sodelovanje, izkustveno učenje)
Ob podrobnejšem pregledu naštetih veščin, spretnosti in sposobnosti, zajetih v
podjetnostnem kompetenčnem okviru, ugotovimo, da z razvijanjem kompetence
podjetnosti in inovativnosti dosežemo pričakovane rezultate sodobne
institucionalizirane vzgoje in izobraževanja, s poudarkom na razvoju veščin.
Slednje je nedvomno odvisno od stila vodenja, kajti le okolje, ki ustvarja učečo se
skupnost, je spodbudno okolje za strokovne delavce v smislu razvoja kompetence
podjetnosti. Zato je pomemben razmislek, kako in na kateri stopnji izobraževanja
bomo v prihodnje implementirali razvoj posameznih veščin, pomembnih za
človeka vredno življenje v prihodnje, tako med strokovne delavce kot med učence,
dijake in študente.
Tatjana Krapše
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NAVDIH

TESAC
– POKLIC PRIHODNOSTI?
Ljudje se velikokrat posmehujemo idejam, ki so preveč očitne, preveč preproste,
premalo kompleksne in vsekakor ne zadosti napredne. A vsakič, ko kdo reče, da
je nekaj preveč preprosto, da bi delovalo, si zruši most pred seboj. Vam povem eno
takšno: tesač je poklic prihodnosti.
Sodobni človek si predstavlja sebe s samo ročnim orodjem in se sprašuje, kako se
mu bodo drugi smejali. Čudak, ekscentrik, umetnik. Na žalost je zasmehovanje
pogost način družbene kontrole, ki je odziv na pogumne ideje in ničkolikokrat
prepreči doseganje epskih ciljev. Zato raje pomisli na drugo plat zgodbe o delu z
ročnim orodjem in tesanju tramov. Ta skriva izčiščeno nasprotje vsakodnevnemu
opravljanju tehnološko in organizacijsko zahtevnih nalog v slabo prezračenih
pisarnah, skladiščih, za tekočimi trakovi, za modro svetlobo računalnika, po
navodilih nadrejenih, v korist nekemu neznanemu lastniku. Takšno delo otopi
naše možgane in roke do te mere, da si moramo izboriti prost vikend, da se
regeneriramo. To starejšim zagotovo zveni znano. Kaj je torej smešnega v tem, da je
tesač poklic prihodnosti? Nekateri se na tej točki le še trpko nasmehnejo.
Zdaj je čas, da si predstavljaš delo čisto pravega tesača. Nekoga, ki ima znanje, da
izbere prava drevesa za osnovne konstrukcijske elemente naših objektov. Nekoga,
ki ve, kako drevesa rastejo, in razume, kakšen bo material iz vsakega posameznega
drevesa. Drevesa zna oceniti samo s pogledom. Njegovo delo ima tradicijo, ki je
tako stara, da je natančno usklajena z naravo, njenimi oblikami in cikli. Tesač
lahko zato iz izbranega drevesa iztisne največ trajnosti in trdnosti. Ne samo zase,
ampak za generacije, ki prihajajo! In les je sam po sebi ponor ogljikovega dioksida,
pri ročni obdelavi pa ne nastane nobenih emisij, zato je znanje tesanja še kako
primerno za prihodnost.
Ali ni takšna združitev najboljših naravnih lastnosti in človeške kreativnosti
največ, kar lahko nekdo doseže na poklicni poti? To je tisto, kar slehernika naredi
velikana. In boljše, kot je delo tesača, več ima od tega celotna skupnost. To je
načelo, ki zavrača sodobno pogoltnost in hitre dobičke na račun drugih. In več
dobrobiti kot ima skupnost, več ima od tega tesač.

Hiša Mandrova je
domačija, ki sta jo srčno
obnovila Eva Pavlič Seifert
in Aljaž Celarc. Sodobno
bivanje prepletata z
oživljanjem kulturne
dediščine in dostopnimi
metodami samooskrbe.

Če te ne zanima in ne želiš, ti ni treba postati tesač. To je samo metafora, ki opiše
moj idealni poklic, tak poklic, ki dela človeka odgovornega in iznajdljivega, da
najde tisto, kar je najboljše za skupnost, saj bo le tako lahko imel nekaj od tega. To
so poklici in znanja prihodnosti. Poklici, ki gradijo skupnosti na načelu deljenja in
vzajemnega bogatenja, ne pa na fanatični grabežljivosti. In res je čas, da pričnemo
graditi družbo na načelih solidarnosti, odprtosti, odpornosti, samoniklosti. Čas je,
da vsak najde svoj poklic prihodnosti, ki bo pri tem v pomoč.
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Moja partnerka Eva in jaz sva več let preživela v eni od tujih metropol, ki jih je
najbolj zaznamovala globalna trgovina. Opravljala sva celo vrsto poklicev, ki so
bili globalno povezani, a so ljudi odtujevali, zato, da je imel nekdo tretji dobiček. V
tistem času bi se še sama smejala ideji, da je tesač poklic prihodnosti. Po več letih
dela in življenja v tujini sva se vrnila v Slovenijo zaradi želje, da si ustvariva dom
in pridelava svojo hrano. Po treh letih trdega dela sva usvojila veliko starih znanj
gradnje z naravnimi materiali in izpopolnila metode samooskrbe, ki človeka znova
približajo naravi, povežejo skupnosti, tkejo vezi med ljudmi in drugimi živimi bitji
ter osmišljajo naše življenje.
Z vsem svojim znanjem in izkušnjami sva zasnovala vsebine in delavnice Hiše
Mandrova. Srečna sva, da svojo poklicno pot že nekaj časa posvečava temu,
da deliva znanje v skupnosti in jo soustvarjava. Pri Hiši Mandrova se že danes
poraja generacija ljudi, ki bo sama vodila svojo prihodnost. Ker smo sposobni, da
dolgoročne cilje postavimo pred kratkoročni profit. Učimo se najboljših lokalnih
znanj iz preteklosti, ki jih je skoraj izkoreninila pot tehnološkega napredka, in
najboljših sodobnih znanj, ki nam pomagajo razumeti preteklost. Učimo se znanj, ki
se zdijo nepomembna in majhna. A so v resnici to epska znanja, zaradi katerih so
se naše roke razvile, kot so se, in se na unikaten način povezale z možgani. To so
znanja, ki bodo ljudi povezala v skupnost. To spoznaš, če se preizkusiš kot tesač.
Vse je možno. Pa vse prelepo na tvoji poti!
Aljaž Celarc
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DELAVNICA
Zasnova in avtorstvo
delavnice: Center
arhitekture Slovenije,
program Igriva
arhitektura.

UGANKARSKA IGRA VLOG
V delavnici bomo skozi igro pantomime in improvizacijskega gledališča
ugibali in spoznavali najrazličnejše poklice. Vsak poklic namreč potrebuje
določene kompetence in veščine, ki omogočajo, da strokovnjak svoje delo
opravi kar se da najbolje. Kako misliš, da bi na primer s pomočjo pantomime
drugim v razredu pokazal veščino natančnosti pri delu kirurga?
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Vsaka delovna družba z različnimi poklici zahteva pester skupek veščin in
kompetenc, zaradi katerih osebe uspešno in učinkovito opravljajo svoje delo,
delovna družba pa je tako učinkovita in uspešna. Nekateri poklici zahtevajo veliko
fizičnega dela, drugi več miselnega dela. S pomočjo improvizacijske igre vlog
bomo v delavnici spoznali različne poklice ter kompetence, ki jih potrebujemo za
opravljanje tega poklica.
Učenci se razdelijo v skupine s 5 do 10 učencev. Vsaka skupina si izbere delovno
družbo oziroma službo, ki jo sestavlja več poklicev, ki med seboj sodelujejo (npr.
zobozdravstvena ambulanta, kjer sodelujejo zobozdravnik, administrator, direktor,
čistilec, hišnik …), in premisli, katere kompetence so za te poklice potrebne.
Zatem si učenci razdelijo vloge za improvizacijo dogodka, povezanega z izbrano
delovno družbo, ki jo bodo uprizorili pred drugimi skupinami v razredu. Izbrano
službo skrivoma napišejo ali narišejo na list ter si dodelijo vloge, potem se igra
improvizacije in pantomime lahko prične.
Učilnico lahko z majhnimi posegi preuredimo tako, da bo izgledala kot čisto pravo
improgledališče. Učenci s pantomimo, kjer sta govorjenje in kazanje na predmete
prepovedana, v 5 do 10 minutah uprizorijo izbrani dogodek, ki bo ostalim učencem
pomagal pri ugibanju, katere poklice skupina uprizarja.
Ko je uganka razvozlana, učenci na tablo zapišejo delovno družbo in poklice,
podnje pa navedejo še vse kompetence, ki so za te poklice potrebne. Nato je za
ugankarsko improvizacijo na vrsti naslednja skupina, ki uprizori drugo delovno
družbo.

namen

cilji

• Seznanjanje s spretnostmi in kompetencami, ki so potrebne za
opravljanje posameznih poklicev.
• Spoznavanje različnih poklicev.				
• Spoznavanje širokega nabora kompetenc.		
• Učenje improvizacijske igre in predstavitve pojmov brez
uporabe govora.							
• Prepoznavanje svojih lastnosti, veščin in zanimanj za poklic ali
področje, za katerega so te veščine potrebne.
Notranji ali zunanji prostor.

prostor
• List A3 za pripravo skice in načrta dogodka.
materiali in
potrebšcine

NAVODILA

54 | KREATIVNOST + ODGOVORNOST = PRIHODNOST

priprava

dejavnosti

Učence že dan pred delavnico pripravimo z razmišljanjem o
svojem poklicu – česa si želijo in kakšno delo bi radi opravljali.
Vsak naj si izbere en rekvizit, predmet, ki to delo najbolje
predstavlja. Tako bodo učenci na delavnico prišli pripravljeni
in bo delo hitreje steklo. Pred začetkom delavnice se z
učenci pogovorimo o različnih poklicih in naštejemo nekaj
najzanimivejših in morda najbolj nenavadnih. Pojasnimo, kaj so
to kompetence, tudi na primeru prej obravnavanih poklicev.
• Učence s kratkim uvodom podučimo o poklicih in kompetencah.
• Učilnico z nekaj potezami spremenimo v improvizacijsko
gledališče.
• Učence razdelimo v skupine, v vsaki je največ 10 učencev.
• Vsaka skupina izbere poklic ali medsebojno povezane poklice
(tako da je druge skupine ne slišijo) in na list A3 nariše ali napiše
dogodek, značilen za izbrani poklic. Vsak učenec dobi svojo vlogo
pri improvizaciji izbranega dogodka.
• Po predstavitvah vse skupine sodelujejo pri ugotavljanju
kompetenc, potrebnih za poklic. Kompetence se zapiše na tablo.
• Delavnico se lahko razširi tako, da učenci razmišljajo o
kompetencah, ki jih potrebujejo za svoj sanjski poklic. Na list A4
papirja naj vsak posameznik zapiše 5 veščin ter 5 različnih znanj
oz. sodelavcev, ki jih za izbrani poklic potrebuje.
1-2 šolski uri

trajanje

predlogi
vprašanj
za delo

•
•
•
•
•

Kaj so veščine?
V čem se veščine razlikujejo od kompetenc?
Ali bi lahko izbrali poklic, ki potrebuje največ veščin?
Ali poznaš kakšen poklic, ki potrebuje zelo malo veščin?
Za kateri poklic meniš, da je najzahtevnejši, in zakaj?

RAZVIJAMO VEŠCINE | 55

Ali veš?
Kompetence
predstavljajo izkazani
sklop znanja, veščin,
sposobnosti in tudi
osebnostnih lastnosti,
vrednot, motivacije,
samopodobe, čustev,
vzorcev razmišljanja, da
lahko dejansko izvedemo
določeno nalogo.
Veščina je lastnost,
značilnost, kar se
relativno trajno kaže pri
človeku, zlasti v odnosu
do ljudi, okolja, glede na
kako normo.

PRILOGA
Seznam kompetenc, s
katerimi si lahko pri
delavnici pomagaš,
poišči v prilogi na koncu
priročnika.
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DELAVNICA
Zasnova in avtorstvo
delavnice: študentki
vizualnih komunikacij
Barbara Polc in Irena
Drnovšček.

OBLIKUJ SVOJO VIZITKO
Kaj boš po poklicu, ko boš velik? Gasilec, poštar, znanstvenik, učitelj ali kaj
drugega? Vsakdo lahko svoj poklic v širši družbi predstavlja s pomočjo
vizitke, na kateri navede ključne podatke ter simbol, ki je značilen za poklic,
ki ga opravlja. Prav zato je pomembno, da je vizitka skrbno oblikovana in
unikatna. V delavnici bomo v poljubni predstavitveni tehniki izdelali vizitke,
ki odražajo izbrane poklice, ki jih želijo učenci opravljati, ko odrastejo.
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Oblikovanje in zasnova vizitke je zahtevnejše opravilo, kot si morda predstavljamo.
Zaradi majhne velikosti vizitke se moramo zavedati, da je zelo pomembna njena
sporočilnost in jasnost. Na omejeni površini je treba na zanimiv in inovativen
način predstaviti vse ključne podatke lastnika vizitke. Kaj misliš, zakaj je vizitka
pravzaprav tako majhna?
Če nekomu, ki smo ga pravkar spoznali, poklonimo svojo vizitko, to pomeni,
da želimo z njim v prihodnje vzpostaviti zasebni stik ali poslovno sodelovanje.
Vizitko si bo ta nekdo najverjetneje shranil v žep ali denarnico. Ker je vizitka
majhna, jo moramo oblikovati temu primerno. Vsi grafični elementi morajo biti
jasni in prepoznavni. Vizitko oblikujemo kot edinstveno, zato da se loči od drugih.
S tem bomo sami ali pa naša dejavnost bolj prepoznavni in bomo pritegnili več
pozornosti. Pomembno je, da na vizitko zapišemo, kdo smo, kakšen poklic ali
dejavnost opravljamo in vse potrebne podatke in kontakte, ki kar najbolje opišejo
nas, naše delovanje ali podjetje, v katerem delujemo. Poleg besedilnega sporočila o
imenu, dejavnosti in kontaktu lahko na vizitko umestimo tudi simbole, fotografije
ali ilustracije, ki še dodatno predstavijo nas ali naš poklic oziroma podjetje. Ali
lahko vsak poklic predstavimo s simbolom oziroma logotipom? Kako bi najbolj
enostavno in prepoznavno predstavili izbrani poklic, ki ga želimo opravljati v
prihodnosti?

namen

cilji

• Spoznavanje s poklici in grafičnimi elementi (logotipi).
• Spoznavanje osnovnih sporočilnih in grafičnih elementov
vizitke ter namena njene uporabe.
• Spoznavanje postopka izdelave vizitke.
• Spoznavanje pomena logotipa.
• Spoznavanje, kaj je vizitka in čemu je namenjena.
• Razločevanje različnih velikosti in oblik vizitk, spoznavanje
standarda (90 × 50 mm) in oblikovalskih izjem.
• Spoznavanje postopka izdelave vizitk (obrezave, dodelave,
posebni tiski).
• Spoznavanje pomena uporabe različnih predstavitvenih tehnik,
črkovnih vrst in barv pri oblikovanju vizitke.
Notranji prostor.

prostor

materiali in
potrebšcine

• Dvakrat povečan format vizitke, ki ga najdete v prilogah na
koncu priročnika (natisnite ga na debelejši beli papir).
• Kolaž papir in različni vzorčasti papirji.
• Ravnilo, lepilo, škarje, barvice in flomastri.

NAVODILA

58 | KREATIVNOST + ODGOVORNOST = PRIHODNOST

priprava

dejavnosti

Učenci nekaj dni pred izvedbo delavnice zbirajo različne vizitke
(pomagajo naj jim starši, znanci, sorodniki …). V uvodu delavnice
se z učenci pogovorimo o pomenu vizitke in čemu je namenjena.
Nato imajo učenci 10 minut časa, da si med seboj izmenjajo
vzorčne vizitke, ki so jih pred tem zbrali. Ob opazovanju vizitk
naj bodo pozorni na velikost in obliko vizitk (ali so res vse vizitke
enakih dimenzij?), barve, vrsto pisave, podatke in logotipe, ki
označujejo posamezne poklice, podjetja ali posameznike.
• Učenci prisluhnejo kratkemu uvodu o pomenu vizitk, njihovi
vsebini in cilju kakovostnega grafičnega oblikovanja vizitke.
• Z izmenjavo vizitk, ki jih predhodno zbirajo, raziskujejo različne
tipe in načine oblikovanja.
• Vsak učenec izdela svojo vizitko za poklic, ki ga želi v
prihodnosti opravljati.
• Predstavitev izdelanih vizitk in prepoznavanje poklicev, podjetij
ali posameznikov, ki so predstavljeni s pomočjo vizitke.
2 šolski uri

trajanje

predlogi
vprašanj
za delo

• Kaj imajo skupnega vse vizitke? V čem se razlikujejo?
• Zakaj se uporabljajo vizitke?
• Zakaj je velikost vizitke takšna, kakršna je?
• Kateri grafični elementi na vizitki označujejo poklic?
• Kaj moramo upoštevati pri oblikovanju vizitke?
• Kateri sporočilni podatki in grafični elementi (črkovna vrsta,

barve ...) naj bodo na vizitki?

• Kaj sta logotip in monogram?
• S katerimi besedami ali grafičnimi znaki bi najlaže predstavil

poklic, ki bi ga opravljal, ko boš velik?
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Ali veš?
Vizitka je neke vrste
reklamni oglas, ki
pripomore k promociji
posameznika in
njegovega poklica ali
podjetja.
Monogram je znak
za ime, navadno iz
povezanih začetnic
imena in/ali priimka.
Poklic je pojem,
ki pomeni
institucionalizirano
sposobnost za opravljanje
dejavnosti, za katero smo
izučeni, vzgojeni oziroma
izobraženi.

PRILOGA
Podlogo za vizitko poišči
na zadnjih straneh tega
priročnika.

GRADIM
SVET PRIHODNOSTI
»Poklici prihodnosti so še kako usmerjeni tudi v natančno poznavanje takšnih
ali drugačnih raznolikosti, saj iz njih izhaja naše delovanje v sedanjosti.«
izr. prof. dr. Mateja Habinc
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STROKOVNI
CLANEK

NE KAJ, AMPAK KAKO DELAMO,
KAR DELAMO
Ob koncu osnovne šole sem približno vedela le, da me ne zanima prav nič tako zelo,
da bi se na to želela osredotočiti v srednji in nadaljnjih šolah. In obenem, da če že
naj bi izbirala, izberem naravoslovje.
Ker družboslovje je, kot sem takrat razmišljala, »piflanje«, množica podatkov,
ki se jih je treba učiti, medtem ko so v naravoslovju vsebine med sabo logično
povezane, se nadgrajujejo in dopolnjujejo, se jih da razumeti in ne le naučiti.
Ob koncu takrat naravoslovne gimnazije je moj razpon interesov in predstav o
nadaljnjem študiju segal od medicine do arheologije, angleščine, gradbeništva in
umetnostne zgodovine, odločitev za zmes (pragmatičnega) študija novinarstva in
(eksotične) etnologije in kulturne antropologije pa je bila predvsem strel v neznano.
In negotovo.
Kaj že študiram? Enologijo? Znanje o vinarstvu? Ekologijo? So me spraševali. In kaj
bom potem s tem? Aja, v kombinaciji z novinarstvom … morda že kaj.
Pa se je moja novinarska pot večinoma zaključila že z zaključkom študija. Kmalu
po dvodisciplinarni diplomi, do katere sem ob štipendiji živela še od anketiranja,
novinarstva in najrazličnejših del v muzeju, sem namreč postala mlada
raziskovalka, nato pa asistentka in postopoma zaposlena na učiteljskem delovnem
mestu sprva na Univerzi na Primorskem, kasneje na Univerzi v Ljubljani. Na
slednji predavam, vodim seminarje, vaje in študentsko prakso ter raziskujem in
sodelujem pri najrazličnejših projektih, povezanih predvsem z etnologijo Slovenije.
Kar je daleč od oddaljenih krajev in kultur, s katerimi sem podobno kot arheologijo
tudi sama ob koncu srednje šole povezovala etnologijo in kulturno antropologijo.
S čim se kot etnologinja bližnjega in vsakdanjega, tj. Slovenije, tako danes kot v
preteklosti, pravzaprav sploh ukvarjam? In kaj je lahko zanimivo v kulturi, ki
jo živim(-o) »doma«, »tu in zdaj«, in kako zaradi bližine, ki, kot vemo, perspektivo
zlahka zabriše, vse to sploh lahko uzremo? Zakaj sploh bi bil vpogled etnologije in
kulturne antropologije družbeno potreben in nenadomestljiv s katerimkoli drugim?
Predvsem pa – kdo in zakaj bi nas za tak vpogled plačal?

Izr. prof. dr. Mateja
Habinc je etnologinja in
kulturna antropologinja
ter izredna profesorica
na Filozofski fakulteti
UL. Je vodja katedre za
etnologijo Slovencev.

Etnologija in (kulturna) antropologija se že vse od svojih nastankov sredi 19.
oziroma v začetku 20. stoletja – pri nas pa smo ravno v študijskem letu 2020/2021
praznovali 80-letnico nastanka Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo na
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani – osredotočata na kulturno raznolikost.
Na primerjave med (raziskovalcu) znanim in Drugačnim, pa najsi bo to časovno,
prostorsko, družbeno Drugačnim. Kar pomeni, da ju zanima raznolikost kultur v
času, prostoru in v odvisnosti od številnih družbenih dejavnikov – kako so ljudje
preživljali svoje vsakdanjike in praznike v preteklosti, kako jih danes, kako se to
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razlikuje glede na prostor njihovega bivanja, dejavnosti, od katerih živijo, kakšnega
spola, starosti, veroizpovedi so – kaj vse jih torej določa pri njihovih življenjskih
odločitvah, izbirah in strategijah. In vse to skušata etnologija in kulturna
antropologija zaznati z opazovanjem, sodelovanjem in upoštevanjem ljudi, njihovih
praks, vedenja in pripovedi. Pri tem dostikrat trčita ob sicer obrobna in navidezno
banalna vprašanja, naletita na utišane teme, o katerih pogled »od zgoraj navzdol«,
denimo zgodovine in sociologije, govori bolj izjemoma. Različnost, kot sem se
predvsem ne iz knjig, naučila skozi leta, namreč ni le tisoče kilometrov stran in
oddaljena več stoletij, ampak nanjo trčimo vsakič, ko imamo opravka s takšnimi ali
drugačnimi mejami. Od osebnih naprej – med mano in tabo, tu in zdaj. Živimo vsak
v svojem osebnem svetu in kvečjemu še krogu bližnjih – in kako sploh sobivati in
zaznavati ne le razlik, ampak tudi podobnosti, skupnih interesov in tega, kar nas
lahko povezuje?
Pozornost na različnostih in raznovrstnostih v bližnjih kot bolj oddaljenih okoljih,
časih in družbah je torej povezana tudi z opolnomočenjem različnih glasov, z vlogo
etnologa in kulturnega antropologa kot njihovega posrednika in tudi razlagalca.
A kaj poleg tega lahko z vso kulturno raznolikostjo danes še počnemo? Poleg tega,
da bogati naše znanje in da denimo vemo, kaj pričakovati, ko nam bo kdo ponudil
prekmursko, haloško ali pa prleško gibanico?
Podobno kot ohranjanje biotske raznovrstnosti je namreč tudi kulturna pestrost
že desetletja nekaj, kar vzporedno s procesom globalizacije izginja in se jo zato
povratno skuša »reševat« in predvsem – »prodajat«. Ker med drugim prispeva k
bogastvu človeških izkušenj, veselja in uživanja, pa tudi k izhodiščem za nadaljnjo
ustvarjalnost.
Spoznavanje bližnjega in oddaljenega – če imamo v mislih le različne kulture na
Slovenskem danes ali pa pred 50, 100, 150 leti – je zato lahko nepresahljiv vir in
navdih za sodobne praktične, estetske, varčne … rešitve, ki si jih želimo ali ki jih od
nas terja sodoben način življenja. Denimo – kako z znanjem o pohištvenih rešitvah
iz preteklosti poiskati sodobne prostorsko varčne rešitve (ne pa npr. z izdelki
švedskega pohištvenega giganta)? Poznate tafelpet? Poleg tovrstnih praktičnih
rešitev so danes predvsem izkustvena znanja še vedno tista, ki ne gredo z roko v
roki z instant in hitro kulturo vsega: ker se brez muje še čevelj ne obuje, tudi znanj
o denimo vrstah lesa ali kakšnih drugih materialov, njihovi funkcionalnosti pač
ne pridobimo drugače kot upoštevajoč tiste, ki te izkušnje imajo. A zakaj sploh bi jih
v času, ko nam 3D-tiskalniki lahko izdelajo že skorajda karkoli, sploh še želeli in
potrebovali – razen iz neke nostalgije ali elitizma? Zaradi razlikovalne vrednosti,
skozi katero se posamezniki kažemo sebi in drug drugemu (seveda je pomembno,

ali nosimo mom jeans ali nekaj, kar mi je – neseznanjena s trendi – kupila mama!).
Ali pa zato, ker ne želimo vsak mesec ali leto menjavati kupljenega, ampak upamo
na večjo kvaliteto in trajnost. Ali ker si želimo verodostojen posnetek stavbe,
zgrajene pred stoletji, ne pa nekaj, kar lahko z obiskom bližnjega nakupovalnega
središča opremi takorekoč vsakdo. Torej k razliki med kaj imamo oziroma počnemo
prispeva predvsem – kako to počnemo oziroma kako smo nekaj naredili ali kupili.
Poklici prihodnosti so tako še kako usmerjeni tudi v natančno poznavanje takšnih
ali drugačnih raznolikosti, saj iz njih izhaja naše delovanje v sedanjosti. Če se
začnemo o njih spraševati kar v najbližjih okoljih: v čem so ta različna od sosednjih,
kam radi zahajamo in bi tja popeljali še koga, kako bi mu priporočali, da v nekem
okolju preživlja izbrani čas? Turizem, gostinstvo, rokodelstvo, kultura bivanja
in počitnikovanja, znanja in rešitve s področja zdravja, higiene, nabiralništva,
vrtnarstva, praznovanja in zabave … vse to so področja naših vsakdanjikov,
razpeta med standardizacijo in »do-it-yourself« pristopi, med željo po človekovi
uniformnosti in unikatnosti. In podobno kot v naravoslovju se tudi z njimi
povezana znanja nadgrajujejo in med sabo povezujejo – in vse dokler bosta obstajali
človeška kreativnost in inovativnost, se jih bo nemogoče »napiflati«.
izr. prof. dr. Mateja Habinc
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NAVDIH

ŠIROKO ZNANJE ODPIRA POTI
Izvedba intervjuja: Center arhitekture Slovenije

Na kratko se predstavite – izberite tri besede, ki vas najbolje opišejo.
akcija, sočutje, strokovnost
Zakaj ste se odločili za svoj poklic in kaj vas je do tega pripeljalo?
Kako ste ga dosegli?
Odkar vem zase, sem bila radovedna. Zanimalo me je, zakaj listje z dreves pade na
tla, zakaj se voda v jezeru poleti segreje, koliko let moraš živeti, da lahko obiščeš
vse države na svetu, zakaj se avtomobili premikajo, kako deluje televizor ... Z
odraščanjem so vprašanja postajala vse bolj kompleksna. Naravoslovje in tehnika
sta mi pomagala, da sem na svoja nešteta vprašanja našla odgovore in posledično
mir. Tako je bila odločitev za inženirski poklic zelo enostavna in naravna – odločila
sem se za študij, ki mi je pomagal, da sem se počutila bolje.
Katere so najpomembnejše veščine, za katere menite, da vam pri delu,
ki ga opravljate, pomagajo?
Vsekakor analitično razmišljanje. Ko se srečam s problemom, si največ časa
vzamem za to, da problem dobro razumem. Poskusim pogledati z različnih vidikov
ter razumeti širšo sliko. Pogosto rečem, da me ne zanima zgolj eno drevo, ampak
celotni gozd. Kako bo določen problem vplival širše v družbi. Šele nato se lotim
iskanja rešitev. Pri tem poskušam razmišljati zunaj okvirjev in vključiti vidike
vseh, ki se jih problem dotika. Nenazadnje, zelo veliko mi pomeni integriteta –
nikoli ne govorim drugače, kot delam.

Doc. dr. Emilija
Stojmenova Duh je
inženirka elektrotehnike,
ki želi s pozitivnim
zgledom za tehnične
študije navdušiti čim več
deklet. Je ena najboljših
strokovnjakinj na
področju informacijskokomunikacijske
tehnologije pri nas.

Kje ste naleteli na največje ovire in izzive? Kako ste se z njimi spopadali?
V mojem poklicu je bila pogosto največja ovira spol. V elektrotehniki namreč
ni veliko žensk. To se mi je še posebej dogajalo, ko sem bila mlajša. Ovire sem
premagala tako, da sem se na vsak sestanek, za vsako nalogo zelo dobro pripravila
in z znanjem dokazala, da spol ni in ne more biti nobena ovira.
Kaj bi radi sporočili mladim, ki se odločajo za svojo poklicno pot?
Delila bom nasvet, ki mi ga je dal mentor pri doktoratu, namreč da naj si izberejo
poklic, ki jih bo izpolnjeval in veselil. Nekaj, česar ne bodo jemali kot poklic, ampak
kot hobi. Šele takrat bodo srečni, ne samo v poklicu, ampak nasploh v življenju.
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Katera veščina se vam pri tem zdi najpomembnejša?
Katera pa v vsakdanjem življenju?
Veščine, ki mi zelo prav pridejo tako v poklicu, kot v vsakdanjem življenju, so
analitično razmišljanje, reševanje problemov in timsko delo.
Kateri trenutek v vašem delu bi označili za trenutek zmagoslavja?
Težko izberem enega samega. Vem pa, da sem najbolj srečna takrat, ko vem, da
imam pravo ekipo ob sebi. Pri delu nikoli nisi sam. Vsak uspeh je rezultat dela
ekipe.
Koliko različnih poklicev oz. različnih del ste zamenjali?
Začela sem v gospodarstvu, kot mlada raziskovalka iz gospodarstva, nato sem se
zaposlila na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer sem kot docentka
in raziskovalka zaposlena še danes. Ob delu sem bila tudi direktorica dveh zavodov,
enega je ustanovila Univerza v Mariboru, drugega pa GZS. Na fakulteti trenutno
vodim tudi digitalno inovacijsko stičišče 4PDIH. Opravljala sem še veliko del, za
katera nisem bila formalno zaposlena.
Koliko različnih vlog v tem trenutku opravljate (starš, direktor, delavec,
vrtnar … )?
Veliko, na trenutke se mi zdi, da še preveč. Na fakulteti sem raziskovalka in
predavateljica ter vodim skupino odličnih raziskovalk in raziskovalcev. Sem
mentorica študentk in študentov. Z Evropsko komisijo in Združenimi narodi
sodelujem kot strokovnjakinja za področje digitalizacije. Pogosto se pojavljam kot
predavateljica na različnih dogodkih. Sem soustanoviteljica združenja ONA VE.
Sem članica različnih odborov in svetov, med njimi Javne agencije za raziskovalno
dejavnost RS in Zavoda RS za zaposlovanje. Sem kolumnistka časnika Večer,
članica uredniškega odbora občinskega Časopisa za prijazen Maribor. Mednarodno
sem predstavnica Slovenije v Global Young Academy in sodelujem v delovni
skupini Evropski raziskovalni prostor v All European Academies. In seveda sem
mama nadobudnega športnika in žena zelo pametnega doktorja fizike. :)
Ali ste za svoj poklic pridobili formalno izobrazbo?
Da. Najprej univerzitetno, nato še doktorat.
Katere izkušnje ali izobraževanja so vam še koristila za vaš poklic?
Poleg formalnega izobraževanja mi je ogromno prinesla izkušnja mlade
raziskovalke iz gospodarstva, ko sem delala doktorat v podjetju Iskratel. Bilo je
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naporno, saj sem poleg podiplomskega študija imela tudi »normalno« službo v
podjetju s svojimi zadolžitvami. Mi je pa res veliko pomagalo, da sem razumela,
kako zadeve potekajo v praksi. Te izkušnje mi še danes pridejo prav in jih tudi
rada delim s študenti. Izobražujem se ves čas, tudi v današnjih časih. Bodisi
preko strokovne literature ali z udeležbo na različnih tečajih. V današnjem času,
ko je veliko kakovostnih tečajev na spletu, je to precej lažje. Močno verjamem v
vseživljenjsko učenje. Še posebej v našem poklicu, ki je zelo dinamičen, brez tega
enostavno ne gre. Je pa res tudi to, da pogosto preberem kakšno knjigo ali se
udeležim tečajev, ki niso tehnični, ampak družboslovni. Svoje pomanjkljivo znanje
na teh področjih želim dopolniti.
Kaj bi danes, kot oseba z izkušnjami, sporočili svojemu mlajšemu jazu v
8. ali 9. razredu?
Predvsem to, da je normalno, da nečesa ne veš, in da res nič ni narobe s tem, če
sprašuješ. Da je tudi povsem ok, če si malo drugačen ali drugačna od ostalih.
Kako ste vi na koncu osnovne šole razmišljali o svojem starejšem jazu?
Kaj je bil vaš sanjski poklic?
Vem le to, da sem si zelo želela, da bi šla nekam stran od mesta, kjer sem odraščala.
Nekam, kjer nihče ne pozna ne mene, ne mojih staršev, da me bodo vsi poznali in
spoštovali zaradi tega, kar bom sama naredila in ustvarila.
Ali se morda spomnite, pri kateri starosti ste začeli razmišljati o poklicu?
Prav o poklicu kot takem ne. O tem, v kateri smeri želim nadaljevati izobraževanje,
mi je začelo postajati jasno proti koncu osnovne šole. V srednji šoli sem ugotovila
tudi, česa si nikakor ne želim delati. Ko sem začela študirati, sem vedela, da sem
prav izbrala. Tudi danes vem, da se v nobenem drugem poklicu ne bi počutila tako
zadovoljno, kot se v svojem.
Ali bi z mladimi, ki stopajo na poklicno pot, lahko delili kakšno anekdoto iz
svoje poslovne poti?
Spomnim se, da so me za en intervju fotografirali med spajkanjem. Veliko
poznavalcev mi je kasneje čestitalo, da sem spajkalnik pravilno držala. Večina, tudi
kolegi, niso verjeli, da sem dejansko spajkala in da to tudi znam delati.
Mož to dobro ve in pridno izkorišča. :)
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DELAVNICA
Zasnova in avtorstvo
delavnice: Center
arhitekture Slovenije,
program Igriva
arhitektura, skupaj z
arhitektko Matejo Kovač.

OPREMA NAREDI PROSTOR
V delavnici bomo na primeru preureditve matične učilnice po različnih
scenarijih spoznali načine in pomen postavitve pohištva in druge opreme.
S premikanjem šolskih klopi in stolov ter z dodajanjem posebnih elementov
v prostor bomo ustvarili zanimive ambiente učilnice, pri tem pa se naučili,
zakaj posebna raba prostora pomeni drugačno razporeditev pohištva.
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V delavnici bomo učilnico skušali preoblikovati v različna delovna okolja in
ugotavljali, kje se dobro počutimo in kaj vse vpliva na našo delovno ustvarjalnost.
Prostor učilnice lahko le z nekaj koraki postane gledališče, amfiteater, pisarna,
dnevna soba ali pa celo prostor za zabavo. V okviru delavnice se najprej
pogovorimo, zakaj je pomembno, da je prostor urejen na način, da odgovarja
vsebinam, ki se v njem dogajajo. Pogovorili se bomo o tem, kateri so ključni
elementi, ki vplivajo na naše ugodje in delovno ustvarjalnost, ter spoznali
elemente, ki jih uporabljamo pri oblikovanju in opremljanju prostora.
Z učenci razmišljamo o različnih scenarijih delovnega okolja (na primer odprta
pisarna, pisarna za delo od doma, sejna soba, gledališče, galerija ...), nato učence
razdelimo v skupine in vsaki skupini dodelimo en scenarij uporabe učilnice.
Učenci na list formata A3 v skupinah narišejo tloris učilnice z razmeščenimi
pohištvenimi kosi ter ostalimi elementi tako, da ti kar najbolje ustrezajo zahtevam
posameznega scenarija. V nadaljevanju delavnice scenarije uprizorimo v učilnici
tako, da pohištvo ter druge elemente postavimo po izrisanem načrtu posamezne
skupine. Učenci imajo za preurejanje učilnice na voljo obstoječe pohištvo in ostale
predmete, ki so že v učilnici, dodatno pa jim lahko ponudimo še rastline, blazine,
raznobarvne odeje ali kopreno, s katerimi lahko učenci prekrijejo stole, del stene
ali pa ustvarijo celo šotor. Na voljo jim je tudi glasba, s katero v učilnici ustvarijo
vzdušje, ki ustreza izbranemu scenariju.

namen

cilji

• Seznanjanje učencev z zmožnostmi ustvarjanja delovnega okolja
s pomočjo pohištva in drugih elementov.
• Učenje o pomembnosti zvoka, barv, svetlobe in materialov,
ki vplivajo na naše dojemanje prostora.
• S pomočjo delavnice učenci spoznajo, kako si urediti delovni
prostor, da se bodo v njem najbolje počutili.
• Seznanjanje z namembnostjo različnih delovnih prostorov in
zakaj so oblikovani tako, kot so.
• Učenje risanja tlorisa in pohištvenih elementov v pravem
merilu.
• Razumeti lastnost prostora, da je ta lahko namenjen različnim
dejavnostim, torej je večnamenski.
• Spoznavanje elementov, s katerimi lahko prostor spremenimo ali
prilagodimo (pohištvo, glasba, svetloba, vonj).
• Spoznavanje različnih elementov pohištva.
• Spoznavanje pomena večnamenskosti, to je zmožnosti različnih
načinov uporabe enega prostora.
Notranji prostor (matična učilnica) in zunanji prostor (dvorišče).

prostor

NAVODILA
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materiali in
potrebšcine

priprava

• List A3, ki služi za izdelavo skice in načrta izbranega scenarija.
• Raznobarvne odeje, tkanine.
• Rastline (po možnosti prave).
• Koprena, vrvi, ščipalke.
• Dišave za prostor, predvajalnik in zvočnik za glasbo.
• Stoli, mize.
• Ostali elementi po izboru učencev.
Učence spodbudimo, naj pred delavnico razmislijo o različnih
delovnih okoljih ter njihovih povezavah s poklici. Kje vse ljudje
delajo, kakšne poklice opravljajo v določenih prostorih? Razmislijo
naj tudi o sebi – v kakšnem delovnem okolju bi želeli delati?
Z učenci se pred izvedbo delavnice pogovorimo o namembnosti
prostora in o načinih, kako lahko prostor spremenimo. Učence
seznanimo z elementi, s katerimi lahko prostor predrugačimo.

dejavnosti

• Učencem pripravimo kratek uvod o primerih dobre prakse
dobro oblikovanega delovnega okolja (notranjega in zunanjega).
Pogovorimo se o elementih oblikovanja prostora ter kako ti
vplivajo na naše počutje in opravilnost (zvok, barva, svetloba,
materiali).
• Pogovorimo se o pojmu namembnosti učilnice in o elementih, s
katerimi lahko prostor spremenimo.
• Učence razdelimo v skupine, v vsaki naj bo od 5 do 10 učencev.
• Vsaka skupina določi scenarij uporabe učilnice in na list A3
nariše tloris z razporeditvijo pohištva ter ostalih elementov, s
katerimi bodo uprizorili izbrani scenarij.
• Skupina svoj scenarij predstavi ostalim učencem razreda, skupaj
prostor preuredijo s pomočjo elementov pohištva in ostalih
elementov tako, da ustvarijo izbrani scenarij.
2 šolski uri

trajanje

predlogi
vprašanj
za delo

• Kako je prostor urejen glede na različne poklice?
• V kakšnih prostorih delamo?
• Ali lahko predrugačimo prostor, v katerem delamo?
• S katerimi elementi lahko spremenimo prostor?
• Ali svetloba vpliva na naše doživljanje v prostoru?
• Kako na naše doživljanje v prostoru vplivata zvok in vonj?
• Kakšni bodo delovni prostori v prihodnosti?
• Ali različni poklici za delo potrebujejo različne delovne prostore?
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Ali veš?
V povprečju človek na
delu preživi 6–8 ur
na dan, kar je skoraj
tretjina celotnega dne.
Zato je poleg odločitve,
kaj bomo v življenju
delali, pomembno tudi
vprašanje, v kakšnem
delovnem okolju si
želimo delati. Ali se
zavedamo vpliva
grajenega in negrajenega
prostora na našo delovno
učinkovitost ter počutje?
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DELAVNICA
Zasnova in avtorstvo
delavnice: Center
arhitekture Slovenije,
program Igriva
arhitektura.

MOJ PRVI POSLOVNI
SPLETNI PROFIL
V današnjem svetu, ko vse več informacij iščemo na spletu, je pomembno,
da skrbno premislimo, katere informacije objaviti javno. Tudi iskanje službe
dandanes pogosto poteka preko spleta in ne več s pomočjo časopisov, kot so
to še počeli starši ali stari starši. Če se na spletu želimo primerno predstaviti,
moramo najprej spoznati sebe, svoje veščine in kompetence.
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Tudi s pomočjo tega priročnika si že spoznal, kaj pomeni in čemu je namenjen
življenjepis. V tej delavnici pa želimo predstaviti tudi možnost predstavitve in
objave življenjepisa na spletu z namenom ustvariti lasten, čisto pravi poslovni
profil na socialnem omrežju (kot je na primer LinkedIn). S tem namenom je ključno
najprej pomisliti na vse kompetence, za katere meniš, da te najbolje opisujejo.
V prilogi, na zadnjih straneh priročnika, so pripravljeni listki s kompetencami,
ki jih lahko natisnete ali izrežete. Mize in stole v učilnici razporedimo v obliki
črke U, tako da na sredini ustvarimo velik prazen prostor. Na tla razporedimo
listke s kompetencami, tako da so vidni, za vsakega učenca pa dodamo še po en
prazen listek. Učenci si listke ogledajo, vsak pa si naj izbere tistih pet listkov s
kompetencami, za katere meni, da ga najbolje opisujejo. Vsak učenec vzame tudi po
en prazen listek, na katerega napiše tisto kompetenco, ki ga opisuje in je med listki
na tleh ni našel.
V nadaljevanju delavnice prejme vsak učenec tiskano predlogo spletnega profila
(najdete jo v prilogi priročnika, jo povečate na list A4 in natisnete). Z učenci se
predhodno pogovorimo o različnih spletnih platformah in socialnih omrežjih ter
skupaj razmislimo o njihovem delovanju in namenu. Predlogo spletnega profila po
navodilih učenci izpolnijo in nanjo nalepijo tudi izbrane listke s kompetencami.
Ob izpolnjevanju profila se z učenci pogovarjamo o varnosti na spletu in skrbni
izbiri osebnih podatkov, ki jih delimo na spletu. Na predlogi spletnega profila so
tudi vprašanja, na katera učenci pisno odgovorijo. Ob koncu delavnice vsak učenec
drugim v razredu predstavi svoj profil, sošolci pa imajo čas, da ga izprašajo o
podrobnostih, ki jih še dodatno zanimajo.

namen

• Spoznavanje širokega nabora kompetenc.
• Prepoznavanje razlike med veščinami in kompetencami.
• Razmišljanje o podatkih, ki jih delimo na spletu, in s tem
povezani digitalni varnosti.

cilji

• Spoznavanje lastnih kompetenc.
• Ustvarjanje lastnega »spletnega« profila na papirju.
• Razmislek o lastnih kompetencah in kako jih želimo predstaviti
drugim.
Notranji ali zunanji prostor.

prostor

materiali in
potrebšcine

• List A4 z natisnjeno predlogo spletnega profila.
• Manjši listki z natisnjenimi kompetencami.
• Manjši prazni listki.
• Barvice, svinčniki.
• Škarje, lepilo.

NAVODILA
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priprava

dejavnosti

Učencem pred delavnico pripravimo uvod o prednostih in pasteh
spletnih platform ter socialnih omrežij. Znova se pogovorimo
o kompetencah, ki jih potrebujemo za opravljanje določenega
poklica ali dela.
• Učenci prisluhnejo kratkemu uvodu o delovanju in namenu
spletnih platform in socialnih omrežij, varnosti in obnašanju na
spletu ter o pomenu kompetenc.
• V učilnici na tla razmestimo natisnjene listke z naborom
različnih kompetenc.
• Vsak učenec iz nabora listkov izbere pet tistih, ki ga najbolje
opisujejo.
• Na prazen listek vsak učenec zapiše dodatno kompetenco, ki je
morda med natisnjenimi ni našel.
• Učencem razdelimo natisnjeno predlogo spletnega profila
na listu A3, ki jo izpolnijo in nanjo prilepijo izbrane listke s
kompetencami.
• Ob zaključku delavnice vsak učenec predstavi svoj ustvarjeni
»papirni« spletni profil.
2 šolski uri

trajanje

predlogi
vprašanj
za delo

• Kaj so veščine in kaj so kompetence?
• Katere spletne platforme poznamo? Čemu služijo?
• Katera socialna omrežja največ uporabljaš? S kakšnim
namenom?
• Zakaj je smiselno izdelati lastni spletni profil? Čemu?
• Ali morda že imaš svoj spletni profil in kaj na njem objavljaš?
• Razmisli o tem, kateri poklic bi želel opravljati ter katere
kompetence bi za to potreboval.
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Ali veš?
LinkedIn je spletno
socialno omrežje, kjer
se posameznik lahko
povezuje s strokovnjaki
s svojega področja, širi
svojo socialno mrežo
znotraj svoje stroke ali
zunaj nje, naveže stik
s kadri v določenem
podjetju in ustvarja
svoj strokovni ugled na
spletu.

PRILOGA
Predlogo spletnega
profila poišči med
prilogami na zadnjih
straneh tega priročnika.

UCENJE
SKOZI ŽIVLJENJE
»Pravi poklic je tisti, ki ga opravljaš s strastjo. Ki ni zgolj služba. Ki je poslanstvo.
In da, mislim, da te poklic pokliče.«
Tatjana Pintar
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STROKOVNI
CLANEK

ŽIVLJENJE SE RIMA NA UCENJE
Z idejo (in teorijo) vseživljenjskega učenja sem se prvič srečala v študentskih letih.
Nekaj let pred mojim rojstvom so ta termin prvič zapisali v evropskih dokumentih,
na Slovenskem pa se je pojavil sredi 90-ih let. Prej o pojmu vseživljenjskega učenja
ni bilo veliko govora.
Formalno pridobljena izobrazba je pomenila vstopnico za zaposlitev in nič več.
Dokaj tradicionalno dojemanje poklicnega izobraževanja je bilo prisotno tudi
pri nas doma. Trije otroci v enostarševski družini smo zrasli z nujo, da bi čim
prej 'prišli do kruha'. V 80-ih se je od odraslih kot dobronameren nasvet slišalo
tudi: »Uči se, uči, da ti ne bo treba delati.« O veščinah, znanjih in spretnostih,
kompetencah, ki jih posameznik pridobiva tako formalno kot neformalno,
se ni dosti razmišljalo. Niti o tem, da bi človeku (in družbi) koristilo dodatno
znanje in izkušnje, ki jih človek tekom let pridobi poleg svoje osnovne profesije.
Organiziranega učenja v odraslosti nismo poznali.
Danes pa nas vsakdan vsak dan priganja k vseživljenjskemu učenju. Saj vidimo,
kam nas vodi že samo tehnološki napredek. Formalne kvalifikacije in vse ostale
spretnosti in znanja zdaj postajajo vse bolj cenjeni, prepoznani in iskani. Človek
ne bi verjel, kako je – tudi med učitelji – dobrodošlo, da imajo 'dodano vrednost'
– da je učiteljica španščine prostovoljna gasilka, da je glasbenica vešča izdelave
filmov, da je učitelj likovne umetnosti vaditelj teka na smučeh … Pa tudi drugod.
Kako pozitivno prispeva h klimi (in posledično rezultatom), da je računovodkinja
odlična slaščičarka, da zdravstveni delavec v prostem času igra harmoniko, da je
kemičarka, zaposlena v farmacevtskem podjetju, licencirana odbojkarska trenerka.
Slišim lastnike podjetij, ki pri svojih zaposlenih iščejo in ovrednotijo neformalna
znanja, izkušnje. Pravijo celo: »Mene ne zanima papir, ampak kaj človek zna, kakšen
je kot oseba!« In to je res. V vsakem poklicu je pomembno, kakšen je človek kot
oseba.

Tatjana Pintar je
univerzitetna diplomirana
pedagoginja in
profesorica slovenščine.
Na Osnovni šoli Gorje
deluje kot pomočnica
ravnateljice, učiteljica
slovenščine in mentorica
gledališkega kluba. Svoje
poslanstvo je našla v
vsakodnevni kreativni
krepitvi vedoželjnosti in
navdušenja v učencih.

Kako se oseba zgodi?
V prvi sapi bi zase rekla, da se je pri meni oboje kar zgodilo – tako poklic kot oseba.
A če bolje pogledam nazaj, vidim, da sem od nekdaj imela tiho željo postati pedagog
in da so bili okoli mene ljudje, ki so to prepoznavali in nežno usmerjali. Formalno
in neformalno izobraževalno pot sem tako nezavedno prepletala v eno.
Kot mladostnica sem s prijatelji sooblikovala počitniški program za preživljanje
prostega časa. Bilo je novo v tistih letih, da bi mladi izvajali brezplačne počitniške
dejavnosti za osnovnošolce. Nas pa je kar vleklo v delo. Verjetno tudi to, da je bilo
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novo, pa zanimivo, drugačno … Da smo čutili, da spreminjamo svet ... Začeli smo
dobesedno iz nič – 'brez papirjev' pa tudi brez pravega znanja in izkušenj, iz čiste
želje in z neverjetnim navdušenjem. Dvajset let smo tako vsako poletje izvajali
dnevna varstva, mini tabore in zaključni festival. S časom in s pomočjo odraslih,
ki so imeli za nas posluh, smo programu postavili jasen okvir. V goste smo vabili
strokovnjake različnih področij. Na naših izletih smo tako izvajali neformalno
poklicno izobraževanje: geolog je razlagal fosile, zeliščarica zelišča, nogometni
trener pravila nogometa, picopek nas je učil peči pice … V posameznem poletju se je
pri nas zvrstilo tudi do 150 otrok, ki so preko nas prihajali v stik z ljudmi, ki so svoj
poklic resnično živeli. Takrat še nismo niti slutili, da poleg njih veliko pridobivamo
tudi mi – študentje, ki smo program vodili in organizirali. Naša srečanja so bila
medgeneracijsko naravnana – čeprav tudi tega pojma takrat še nismo poznali. Učili
smo se ob delu, in to nam je še danes ostalo. Moje življenje je zaradi dela v mladosti
postalo učenje. Dvajset poletij bogatih življenjskih, osebnih in pedagoških izkušenj,
takih, ki mi jih v sto letih ne bi dala nobena fakulteta.
Nas poklic (po)kliče?
Pravi poklic je tisti, ki ga opravljaš s strastjo. Ki ni zgolj služba. Ki je poslanstvo.
In da, mislim, da te poklic pokliče.
Nujno je, da pedagogi zaupamo v ta klic, a hkrati razumemo svojo vlogo. (Po)klic
namreč ne najde tistih, ki sedijo v kotu in čakajo. Naloga usmerjevalcev učnovzgojnih procesov je zato dvojna: predajanje in odkrivanje znanja ter odpiranje
možnosti, da se mladi 'nalezejo' strasti.
Kje začeti?
Prvi, ki izžareva lastno poklicno strast, je učitelj. Učitelj naj bo širok, odprt za
učenje, pogumen pri odkrivanju novih metod, zgled v sodelovanju z drugimi
učitelji in željan prepletanja svojega predmetnega področja z drugimi. Učitelj naj
živi navdušenje ob svojem predmetu in otroke zavestno 'izpostavlja' strastnim
ljudem drugih poklicev. Takrat se lahko poklic 'zgodi' in pokliče.
Ko ga doživiš skozi človeka, ko te nagovori njegov entuziazem. Ko je pred teboj
navdušena medicinska sestra, dirigent, šivilja, arhitekt, plesalka, knjižničarka
ali navdušen učitelj … te navdušenje prevzame. Več kot je pristnih stikov, bolje
prepoznaš svoje talente, jih postaviš v ospredje in jih začneš negovati. Zato je
nujno, da učitelji odpiramo vrata in okna učilnic ter vanje spuščamo življenje.
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Da odkrivamo nove pristope za nove čase in učenje čim večkrat odpeljemo iz
učilnic. Da ga umeščamo v življenje.
Ni vedno lahko. Sistemska naravnanost našega pouka, razkosanega na posamezna
področja in zaprtega v posamezne učilnice, nepovezanost in popredalčkanost
znanja tak pristop ves čas zavira. Pa ne samo sistem, tudi ljudje. Učitelji, pri katerih
je strast ugasnila …
A na drugi strani pedagoška strast zažari, kadar se učitelji povežemo v
medpredmetne projekte, ko stopimo čez okvire, ko učence ne le poučujemo in
ocenjujemo, pač pa usmerjamo in spremljamo. Če imamo pri načrtovanju in delu z
otroki ves čas v zavesti, da je ob pridobljenem znanju še kako pomembno, kakšen
bo ta človek kot oseba … Takrat učitelji znamo spodbujati in ovrednotiti vsako
delo, talent, izkušnje in rast učencev tudi zunaj šolskih okvirov. Takrat znamo
nagovoriti močna področja in jim dajemo krila. Takrat jih zbudimo. V posameznike
in skupino vrnemo vedoželjnost in zanetimo navdušenje za učenje. Za vse življenje.
In naša strast takrat z visokim plamenom gori ...
In tako se zgodi, da učenje živimo vse življenje.
Tatjana Pintar
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NAVDIH

NA POTI DO ŽIVLJENJSKE STRASTI
Izvedba intervjuja: Center arhitekture Slovenije

Na kratko se predstavite – izberite tri besede, ki vas najbolje opišejo.
delavna, radovedna, potrpežljiva
Zakaj ste se odločili za svoj poklic in kaj vas je do tega pripeljalo?
Kako ste ga dosegli?
Prihajam iz umetniške družine. Pri nas doma je bila kultura od nekdaj spoštovana.
Veliko smo se pogovarjali o tem, zakaj je pomembno, da imaš umetnost rad ter
ljubezen do kulture dosledno neguješ. Umetnost sem dojemala kot nekaj, s čimer
se diha in kar se počne s strastjo – toda ob tem sem tudi dobro razumela, da je, če
se želiš z njo preživljati, predvsem trdo delo. Glina je v moje življenje prišla, ko sem
bila stara 12 in je mama domov pripeljala peč za keramiko.
Katere so najpomembnejše veščine, za katere menite, da vam pri delu, ki ga
opravljate, pomagajo?
Poleg izhodišča, ki sem ga dobila preko svoje mame, mi je prav prišel tudi študij
likovne pedagogike. So pa tudi take veščine, ki so prepuščene izkušnjam, ki jih
pridobivamo skozi različne prakse skozi življenje. Tudi dela v ateljeju se ne da
priučiti po vnaprej napisanih korakih, temveč gre za dolg proces treniranja in
učenja skozi napake. Velik del obrti predstavljajo tudi bolj dolgočasna, a nič manj
pomembna opravila: logistika in organizacija, vodenje marketinga, pakiranje,
izdajanje računov, naročanje zalog.

Hana Karim je
profesorica likovne
umetnosti in
ustanoviteljica svoje
blagovne znamke.
Čeprav si je kot otrok
želela postati kiparka,
se danes srčno posveča
unikatnemu oblikovanju
keramičnih izdelkov.

Kje ste naleteli na največje ovire in izzive? Kako ste se z njimi spopadali?
Prav ta občutek za pravilno organizacijo mi kdaj še vedno rad nagaja. Zdi se mi, da
mladim samozaposlenim škodi, da takšne podlage ne prejmemo že med študijem.
Velikokrat sem naletela na birokratske izzive in informacije, ki sem jih izvedela
bodisi prepozno oziroma sem dobila vtis, da se zanje sklepa, da bi jih morali vsi
samozaposleni samoumevno vedeti. Bilo bi veliko manj stresno za vsakogar, ki se
odloča za samostojno poklicno pot, da bi prejel osnovno znanje o podjetništvu, še
preden se ga zares loti.
Kaj bi radi sporočili mladim, ki se odločajo za svojo poklicno pot?
Potrpežljivost je pomembna sestavina življenja, potrpežljivost z drugimi in s samim
s sabo. Morda vas sanjska služba ne čaka takoj po končani fakulteti. In s tem ni nič
narobe. Vsaka delovna izkušnja vas utegne pripraviti na boljše priložnosti.
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Katera veščina se vam pri tem zdi najpomembnejša? Katera pa v vsakdanjem
življenju? Kateri trenutek v vašem delu bi označili za trenutek zmagoslavja?
Kmalu po zaključku študija sem naletela na svojo prvo ustvarjalno krizo. Težko
mi je bilo govoriti o tem, se spopadati s tem, da morda nimam več kaj povedati
s svojim ustvarjanjem. Takrat sem oblikovala keramični nakit in to je bil
edini umetniški jezik, ki sem ga poznala. Prišla sem do točke, na kateri sem si
morala priznati, da me nakit ne navdihuje več in da s tem ni nič narobe. A ta
življenjski dogodek je čisto po slučaju sovpadal še z enim – selila sem se v svoje
prvo stanovanje in sem si zaželela svojih krožnikov in skodelic. In ravno iz te
popolnoma osebne potrebe se je razvila moja poklicna pot, ki ji sledim še danes.
Koliko različnih poklicev oz. različnih del ste zamenjali?
Že od svojega študija sem kar naprej zatopljena v keramiko. Vmes sem se
preizkusila kot grafična oblikovalka ter organizatorka kulturnih dogodkov,
ljubezen do nastopanja pa me je kdaj pa kdaj pripeljala na kak oder in pred radijski
mikrofon.
Koliko različnih vlog v tem trenutku opravljate (starš, direktor, delavec,
vrtnar ... )?
Znotraj ateljeja sem se zares preizkusila v čisto vsaki vlogi – od tajnice do čistilke.
Imam pa srečo, da so se mi v ateljeju pridružili pomočniki, ki so prevzeli del nalog
in pripomogli k temu, da se je seznam mojih vlog skrajšal. Ta razbremenitev je
bila potrebna, saj pogosto samozaposleni zapademo v rutino neprestanega dela ali
pa vsaj razmišljanja o delu. To, da si urnik izbiraš sam, lahko pomeni tudi, da si
neprestano v službi.
Ali ste za svoj poklic pridobili formalno izobrazbo?
Sem, med študijem likovne pedagogike smo obravnavali osnovne umetniške
pristope, ki so pomagali širiti obzorja predvsem o umeščanju lastnega dela v
umetniški kontekst. Prav med študijem sem se začela bolj intenzivno posvečati
keramiki in keramičnemu nakitu, ekspresivno vizijo sem v tistem času najlaže
pretopila v kip-objekt, ki se ga lahko nosi kot dekoracijo. O tem sem pisala tudi v
svoji diplomski nalogi. Po študiju sem izkušnje iskala predvsem v tujini, šla sem na
krajša izobraževanja k mojstrom keramike na Dansko in v Belgijo.
Katere izkušnje ali izobraževanja so vam še koristila za vaš poklic?
Med študijem sem se veliko posvečala prostovoljnemu delu, pomagala sem
organizirati kulturne dogodke, ljubiteljsko sem učila umetnostno zgodovino,
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preizkusila sem se v pisanju in nastopanju. Morda te izkušnje nimajo neposredne
povezave s sedanjim poklicem, a naučile so me veliko, predvsem iznajdljivosti,
pomembne na vsakem začetku poti, kadar so sredstva okrnjena in je treba iz
malega narediti veliko.
Kaj bi danes, kot oseba z izkušnjami, sporočili svojemu mlajšemu jazu v
8. ali 9. razredu?
V tem trenutku morda že poznaš svojo strast in prav mogoče je, da si o njej
premisliš. Morda tudi naslednja odločitev ne bo še tista prava. In s tem ni nič
narobe.
Kako ste vi na koncu osnovne šole razmišljali o svojem starejšem jazu?
Kaj je bil vaš sanjski poklic?
V osnovni šoli sem rada nastopala in pisala, želela sem si postati radijska ali TV
voditeljica. Predstavljala sem si, kako vodim resne oddaje, intervjuje in soočanja.
Potem sem si želela postati galeristka, potovati po svetu, se spoznavati z umetniki
in organizirati njihove razstave.
Ali se morda spomnite, pri kateri starosti ste začeli razmišljati o poklicu?
Potem ko sem kot dijakinja preživela nekaj poletnih služb, sem sklenila, da si v
življenju želim početi nekaj, pri čemer bom sam svoj šef. Takrat si še zdaleč nisem
predstavljala, da je to pravzaprav velik izziv, a tej intuiciji sem ostala zvesta. Tudi
to spoznanje mi je pomagalo pri iskanju svoje poklicne poti.
Ali bi z mladimi, ki stopajo na poklicno pot, lahko delili kakšno anekdoto iz
svoje poslovne poti?
Ko sem bila še zelo majhna, sem si želela postati kiparka. Ker so starši umetniki, so
mi vsi govorili, da bom zagotovo pristala v umetnosti tudi sama. To mi je šlo zelo
na živce, zato sem se dolga leta posvečala vsemu mogočemu, le ustvarjanju ne. Na
koncu sem vseeno tu. Včasih imaš bolj prav, ko še ne veš veliko!
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DELAVNICA
Zasnova in avtorstvo
delavnice: Center
arhitekture Slovenije,
program Igriva
arhitektura.

CURRICULUM VITAE ALI
ŽIVLJENJEPIS
Na delavnici se bomo naučili napisati svoj življenjepis ali tako imenovani
curriculum vitae (CV). CV najpogosteje potrebujemo pri iskanju službe.
Pravilno sestavljen življenjepis pomaga potencialnemu delodajalcu
razumeti, kdo smo in kaj znamo ter mu pomaga ugotoviti, ali smo primerni
za razpisano delovno mesto. Na delavnici bomo pokukali v prihodnost in
poskusili sestaviti življenjepis svoje poklicne prihodnosti.
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Z učenci se pogovorimo o pomembnosti izbire poklica, saj ta vpliva na naše
življenje v prihodnosti. Z izbiro poklica je povezana smer izobrazbe, saj določenih
poklicev ne moremo opravljati brez ustreznega izobraževanja. Kaj želimo početi v
življenju in na katerem področju delovati, je treba dobro razmisliti že dovolj zgodaj.
Na to, ali bodo določeni poklici v prihodnosti sploh še obstajali, seveda vplivajo
različni dogodki v svetu in okoli nas. Ko izbiramo svojo poklicno pot, poskusimo
kar se da najbolje razumeti čas, v katerem živimo, in sprejeti vse spremembe, ki jih
ta čas prinaša. Potrebe po poklicih se ves čas spreminjajo. Pojavljajo se novi poklici,
zaradi določenih dogodkov pa se pojavi tudi potreba po že znanih poklicih ali celo
tistih, ki so skoraj že pozabljeni.
Učencem v nadaljevanju predstavimo pomen in namen curriculum vitae (CV).
Življenjepis je opis življenja v točkah, ki utegnejo zanimati profesionalnega
partnerja ali bodočega delodajalca. Praviloma vsebuje naslednje podatke: ime
in priimek, kraj in datum rojstva, kraj bivališča, pridobljeno izobrazbo, delovne
izkušnje, kompetence, poklicne izpopolnitve, specifična znanja, priznanja, lahko
pa tudi hobije ter dolgoročne cilje in vizije. Življenjepis mora biti sestavljen čim bolj
skrbno in pregledno. Po obliki je to samostojna listina, ki se priloži prošnjam za
zaposlitev ali osebni predstavitvi zaključenemu krogu ljudi. Vedno se po obliki in
vsebini prilagodi osebi ali ustanovi, ki ji je namenjen.
Učencem pokažemo različne primere življenjepisov, v katerih so v zaporedju
predstavljeni pomembnejši podatki in dosežki posameznika. O primerih
življenjepisov se pogovorimo in učence spodbudimo, da razmislijo o svojem
življenjepisu in želeni izbiri zaposlitve, za katero bodo življenjepis pripravili.
Učenci najprej pripravijo svoj življenjepis, ki naj zajema vse resnične dosežke
učenca, pridobljeno formalno ter neformalno izobrazbo, hobije, delovne izkušnje
ter različna znanja, nato pa učenci pripravijo še življenjepis prihodnosti. Ta naj
vsebuje njihove želje, poklicne sanje in službe, ki jih želijo opravljati. Ta življenjepis
naj bo refleksija sebe v prihodnosti – čez 5, 10 ali 20 let, v katerega učenci strnejo
svoje želje in sanje o poklicu prihodnosti. Učencem pomagamo izpostaviti tako tista
znanja in veščine, ki so ovrednotena z oceno ali s priznanjem, kot tista, ki niso.

namen

cilji

• Razmišljanje o svoji bodoči izobrazbi in poklicu.
• Ocenjevanje svojih dosedanjih uspehov, dosežkov.
• Spoznavanje postopka izdelave svojega prvega življenjepisa.
• Spoznavanje življenjepisa: kaj to je, čemu je namenjen in kako je
sestavljen.
• Spoznavanje vsebine življenjepisa, ki se prilagaja glede na
namen uporabe.

NAVODILA
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Notranji prostor (učilnica).
prostor

materiali in
potrebšcine

priprava

dejavnosti

• 2-krat papir formata A4 s predlogo, ki jo najdete v prilogah na
koncu priročnika.
• Svinčnik.
• Radirka.
Učencem predstavimo različne primere življenjepisov za različne
namene.
• Z učenci se pogovarjamo o različnih poklicih in o izobrazbi, ki jo
ti poklici zahtevajo.
• Učenci razmišljajo o svojih dosežkih in kompetencah, ki jih je
smiselno navesti v življenjepisu (ti so lahko »strokovni«, kot na
primer znanje angleškega jezika, ali pa »življenjski«, kot na primer
znanje šivanja).
• Učenci po razmisleku napišejo življenjepis sedanjosti, nato pa še
domišljijski življenjepis prihodnosti.
1–2 šolski uri

trajanje

predlogi
vprašanj
za delo

• Kaj sploh je poklic?
• Koliko različnih poklicev poznamo?
• Ali se poklici nekoč in poklici danes razlikujejo?
• Kakšna je povezava med poklicem in službo? Ali je to vedno
enako?
• Kakšno izobrazbo in kompetence je treba imeti za določen poklic
ter na kakšne načine lahko do njih pridemo?
• Na kakšne načine iščemo službo?
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ali veš?
Curriculum vitae v
latinščini pomeni »potek
življenja«, pogosto
skrajšano v življenjepis.
To je kratek pisni
povzetek poklicne poti,
kvalifikacij in izobrazbe
nekoga. Življenjepis
ali curriculum vitae se
okrajšano označuje
kot CV.

PRILOGA
Predlogo življenjepisa
poišči med prilogami
na zadnjih straneh tega
priročnika.
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DELAVNICA
Zasnova in avtorstvo
delavnice: Center
arhitekture Slovenije,
program Igriva
arhitektura, skupaj z
arhitektko Matejo Kovač.

OBCUTI PROSTOR
Delovni prostor in z njim povezano zadovoljstvo pomembno vplivata na
zadovoljstvo pri delu. Za opravljanje dela v različnih poklicih potrebujemo
različne delovne prostore, a večina dela je še vedno opravljenega sede, ob
mizi. Najpomembnejši dejavniki fizičnega delovnega okolja so velikost
delovnega prostora, naravna osvetlitev, hrup, vizualna in zvočna zasebnost,
razgled na naravo in prisotnost zelenih rastlin. Izpostavljeni dejavniki so
učencem preko zaznavnih nalog predstavljeni v petih sklopih.
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1. SVETLOBA – NARAVNA OSVETLITEV
1A. Dejavnost: branje
Učenci dobijo nalogo, da za svojimi mizami preberejo dva odlomka nekega besedila.
Učiteljica zagrne zavese ali spusti žaluzije. Prvi odlomek preberejo v delno
zatemnjenem prostoru. Učiteljica odgrne zavese in dvigne žaluzije. Drugi odlomek
preberejo ob primerno osvetljenem prostoru.
1B. Dejavnost: delo na računalniku
Učenci dobijo nalogo, da na računalniku rešijo tri naloge. Med nalogami se bo miza,
ki je umeščena v bližini okna, premikala in bo postavljena v treh postavitvah. Pri
prvi postavitvi bo miza obrnjena stran od okna in bodo učenci s hrbtom obrnjeni
proti oknu. Svetloba jim bo svetila v ekran. Pri drugi postavitvi bo miza obrnjena
proti oknu in bo svetloba svetila učencem v oči. Pri tretji postavitvi bo miza z
računalnikom postavljena pravokotno na okno in bo svetloba prihajala s strani,
kar je idealna postavitev računalniške mize.
Po koncu dejavnosti se pogovorimo z učenci, kako je svetloba vplivala na njihovo
nalogo. Kdaj so lažje opravili nalogo? Kako imajo osvetljeno svojo sobo? Kako so
zadovoljni z osvetlitvijo v svoji sobi? Katera od postavitev jim je najbolj ustrezala.
Katera jih je najbolj motila? Kaj jih je motilo? Kako imajo doma postavljeno
računalniško mizo?
2. HRUP
2A. Dejavnost: risanje
Učenci dobijo nalogo, da v kratkem času (10 minut) narišejo risbo, ki prikazuje
njihova občutja ob poslušanju glasbe. Učiteljica zavrti dve pesmi. Prva pesem je
umirjena in sproščujoča, predvajana z zmerno glasnostjo. Druga pesem je divja in
hrupna, predvajana glasneje.
2B. Dejavnost: Poskus in delo v skupini
Učenci dobijo nalogo, da se razdelijo v štiri skupine, določi se zapisnikarja
posamezne skupine. Nato se vsi učenci čim bolj mešano (ne v skupinah) posedejo po
celotni učilnici. Sedaj dobijo nalogo, da svojim članom skupine povedo, kam bi šli
na naslednji šolski izlet. Zapisnikar predloge napiše na list. Če so se učenci dobro
pomešali po prostoru, bo komunikacija otežena, hrup pa bo vse večji.
Po koncu dejavnosti preberemo predloge za izlet ter jih vprašamo, če so lahko
dobro sodelovali s člani svoje skupine. Ali so vsi slišali vse predloge? Kako bi lahko
izboljšali sodelovanje v skupini? Ali je bil ustvarjeni hrup moteč ali ne? Ali je bila
kakšna razlika med prvo in drugo pesmijo. Ob kateri pesmi so lažje ustvarjali?
Ali opazijo kakšno razliko med prvo in drugo risbo? Kakšne barve so uporabili za
posamezno risbo? Kakšno glasbo radi poslušajo ob likovnem ustvarjanju?

!

OPOMBA
Vse dejavnike v
prostoru (svetloba, hrup,
merilo, bližina ...) naj
učitelj spremeni brez
dodatnega pojasnjevanja
učencem. Če učencev
na spremembe ne bomo
posebej opozorili, jih
bodo med opravljanjem
dejavnosti zares zaznali.
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3. ZUNANJI DEJAVNIKI
3A. Dejavnost: Pouk na prostem
Učenci z učiteljem v okolici šole poiščejo najprimernejši prostor za delo na prostem.
Pozorni naj bodo na zunanje dejavnike, ki vplivajo na izbiro primernega prostora.
Pri izbiri naj upoštevajo tudi hrup s ceste, bližino zelenja in velikost prostora.
Po koncu dejavnosti vprašamo učence, ali jim je bil pouk na prostem všeč in ali jih
je kaj motilo. Kaj jim je bilo všeč pri pouku na prostem? Ali so se lahko osredotočili
na snov?
4. MERILO
4A. Dejavnost: Po meri učenca (človeka)
V učilnici potrebujemo mizo in stol v dveh velikostih. Ena miza naj bo velika,
druga majhna, prva je namenjena učencem 9. razreda, druga učencem 1. razreda.
Prav tako naj bo en stol velik, drugi majhen. Učenci naj se drug za drugim
poskusijo usesti za manjšo mizo in stol ter napišejo par stavkov na list papirja. Po
sedenju za majhno mizo naj se usedejo za veliko mizo in napišejo par stavkov na
list papirja.
4B. Dejavnost: Merjenje in risanje
Učenci z merilnimi pripomočki določijo svoje mere za optimalno delo ob mizi. Na
list papirja narišejo in napišejo velikost in višino mize, višino stola, tloris mize z
oddaljenostjo do stola in do drugega učenca.
Po koncu dejavnosti se pogovorimo z učenci, kako pomembna sta merilo in
razmerja za naše vsakdanje delo. Sprašujemo jih, kdaj so lažje opravljali nalogo?
Ali imajo lahko mizo manjšo, kot je njihov zvezek? Razmišljajo naj o oddaljenosti
stola od mize in kakšna je zanje optimalna oddaljenost. Kako visok stol in mizo
potrebujejo? Ali je lahko ista višina stola za večje in manjše učence? Ali jim
trenutna oddaljenost med posameznimi mizami ustreza? Ali bi si želeli večjo ali
manjšo? Ali bi lažje pisali stoje ob dvižni mizi?
5. BLIŽINA – VELIKOST DELOVNEGA PROSTORA
5A. Dejavnost: Poizkus – preblizu?
V učilnici se ob običajnem pouku za eno uro usedejo trije učenci za mizo za dva
(oziroma dva učenca za mizo za enega).
5B. Dejavnost: Poizkus – predaleč?
V učilnici se ob običajnem pouku za eno uro usede en učenec za mizo za dva
(oziroma dva učenca za mizo za tri). Preostali učenci se enakomerno razporedijo po
učilnici po tleh.
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Po koncu dejavnosti vprašamo učence, ali so opazili kakšno razliko od običajnega
pouka. Kaj jim je bilo všeč in kaj jih je motilo? Ali so lahko opravljali vse naloge med
poukom? Ali so lahko sodelovali med seboj? Ali jim je razdalja, bližina ustrezala?
Kakšne občutke so imeli ob tej razporeditvi? Ali se jim je zdelo nenavadno, da so bili
nekateri učenci »izpostavljeni«, saj so sedeli za mizo?

namen

cilji

• Ob zaznavanju prostora za ustvarjanje/delo učenec razmišlja o
svojih občutkih, željah in odnosu do prostora.
• Seznanjanje s prostorom.
• Občutenje prostora in vplivov na zadovoljstvo ob posamezni
dejavnosti.
• Oblikovanje prostora za kvalitetno delo in ustvarjanje.
• Spoznavanje dejavnikov prostora in njihovega vpliva na
zadovoljstvo z delovnim prostorom.
Notranji prostor (učilnica) in zelenica pred šolo (gozd).

prostor

materiali in
potrebšcine

• Barvni kolaži.
• Svinčnik in škarje.
• Šolska miza in stol
• Računalnik.
• Meter ali merilo, svinčnik.
• Zvočnik.

priprava

Z učenci se pogovorimo o delovnem prostoru in dejavnikih, ki
vplivajo na zadovoljstvo. Dejavniki so naravna osvetlitev, hrup,
ozelenitev, vizualna in zvočna zasebnost, razgled, oddaljenost miz
in velikost prostora.

dejavnosti

Ob koncu posamezne dejavnosti ali sklopa dejavnosti naj učenci
narišejo miselni vzorec, ki predstavi dejavnost, ki so jo opravili
ter opišejo posamezne dejavnike delovnega prostora.
30 min/dejavnost

trajanje

NAVODILA

SLEDIM
SAMEMU SEBI
»V korenu besede poklic je klic.
Če nas nekaj v življenju kliče, je najbolje, da se na (po)klic odzovemo.«
Tilen Praprotnik
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STROKOVNI
CLANEK

MOJA ZANIMANJA SO MOJE
PREDNOSTI
V življenju sem srečal mnogo zanimivih ljudi, od nobelovcev do svetovnih in
olimpijskih prvakov ter zvezdnikov na različnih področjih. Eden od tistih, katerih
zgodba me je najbolj pritegnila, je Jo Nesbø. Večina tega znanega Norvežana
pozna kot pisca kriminalk, nekateri ga poznajo po njegovih mladinskih zgodbah.
Le malokdo pa ve, da je svojo pot začel kot prvoligaški igralec nogometa. In jo
potem, ko je moral zaradi poškodbe prekiniti kariero, nadaljeval kot pevec in
kitarist v rock bendu. Pa še nekoliko pozneje (in vzporedno z rokovsko kariero)
kot ekonomist in borzni posrednik. Danes je pisatelj z nizom svetovnih uspešnic,
prevedenih v več kot 50 jezikov, ki se še vedno znajde tudi na odru s kitaro v roki
… in je za nameček še vrhunski ljubiteljski športni plezalec.
Zgodbe, kakršna je njegova, me vedno znova prepričajo, da so naša zanimanja
med najpomembnejšimi močmi v življenju in da se lahko v vsakem človeku
skriva množica potencialov. To, kateri se bodo prebudili in razvili, katera
zanimanja bomo gojili, kaj od tega ohranili, kako nas bodo ta zanimanja
opremljala za življenje in s koliko strasti bomo opravljali svoje delo in preživljali
svoj prosti čas, odločilno vpliva na to, kako srečni in zadovoljni bomo.
Katera zanimanja bomo razvili in negovali v svojih zgodnjih letih, je seveda
močno odvisno od naših staršev, vrstnikov, vzgojiteljev, učiteljev in okolja. Potem
pa to sčasoma, ko odraščamo, vedno bolj postaja odvisno od nas samih. Od naše
radovednosti, volje, vztrajnosti, tudi pripravljenosti, da stvarem, ki se nam zdijo
zanimive in vredne, posvetimo napor in čas.
Večina tistih, ki me poznajo na daleč, v meni vidi psihologa, ki tu in tam napiše
kakšno knjigo in rad govori o šoli in šolstvu. Tisti, ki me poznajo bolje, ker so se
naše življenjske poti tesneje prekrižale, bi me morda opisali kot pripovedovalca,
ki je tudi psiholog. Kot nekoga, ki se ljubiteljsko ukvarja z vrtnarjenjem,
mizarstvom, kulinariko, petjem, sprehajanjem psov, potovanji, branjem in
pisanjem, zgodovino, varjenjem piva in ustvarjanjem mila, destiliranjem
hidrolatov, športom in še s čim. Moj poenostavljeni opis bi bil, da strašno rad
počnem vse, kar se mi zdi zanimivo. In da se mi zanimivo zdi marsikaj.

Doc. dr. Kristijan Musek
Lešnik je psiholog in
avtor številnih knjig
in člankov s področja
vzgoje in izobraževanja.
Med drugim si s svojim
delovanjem prizadeva za
izboljšanje slovenskega
šolskega sistema.

Tudi zato, ker me je zanimalo toliko stvari, sem srednjo šolo končal sicer uspešno,
a niti približno ne tako uspešno, da bi se danes lahko vpisal na fakulteto, ki
mi je dala diplomo, magisterij in doktorat (zato me verjetno še toliko bolj žuli
vtis, da danes ob prehodu iz srednje šole na študij fakultete in univerze, ki
bi morale tradicionalno biti prostori širjenja obzorij in odpiranja vrat, toliko
mladim zapirajo vrata k smerem in znanjem, ki jih zanimajo). Preveč stvari me
je zanimalo, da bi se v tistih letih ukvarjal le z učenjem. Po šoli sem do teme s
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prijatelji igral košarko, zvečer sem pisal pesmi in zgodbe, šel v kino, poslušal
glasbo, ali pa – kar mi res ni šlo od rok – poskušal igrati bas kitaro.
Ker me je zanimalo toliko stvari, sem ob koncu srednje šole, brez izdelane jasne
ideje, kam naprej, kolebal med študijem matematike, psihologije in primerjalne
književnosti. Nič kaj originalnega ni bilo v tem. Moj oče je psiholog, mama
matematik, ded, ki me je najbolj navdušil za knjige, pa slovenist. Tudi eno leto
premora in neprostovoljnega življenja v mornarici mi ni pomagalo do bolj
jasnega odgovora. Tako sem začel s študijem matematike (lažje se je bilo vpisati,
ker ni bilo sprejemnega izpita) in končal pri psihologiji. Tudi med študijem me
je zanimalo marsikaj drugega in sem še vedno počel kup drugih reči. A zgodilo
se je še nekaj: psihologija se mi je zdela vedno bolj zanimiva. Še bolj kot prej. Po
eni strani sem rad delal z ljudmi, po drugi strani me je vedno zanimalo, kako
smo narejeni in kako delujemo, po tretji strani pa sem spoznal, da lahko znanje
psihologije uporabljaš na ogromno različnih področjih.
Verjetno sem psiholog postal zaradi svoje družine. Družina mi je dala še
nekaj: podporo moji radovednosti in priložnosti, da sem razvijal množico
različnih zanimanj. Mislim, da je prav to vplivalo na to, da sem počel in se
naučil toliko stvari. Še kot študent sem začel učiti na Gimnaziji Vič. Nadaljeval
sem na današnji Fakulteti za varnostne vede Univerze v Ljubljani in bodočim
kriminalistom predaval psihologijo. Tega pravzaprav ne bi smel, a ker so mojega
šefa zanimale druge reči, je predavanja prepustil sveže pečenemu mulcu. In
sem ugotovil, da to precej rad počnem. Začela me je zanimati tudi forenzična
psihologija, poligrafiranje in še kaj. A ko sem odkril, da šefu ni dosti mar za to,
kaj zanima mene, pač pa da me potrebuje, da počnem zanj tiste stvari, ki niso
zanimale njega, sem se začel ozirati naprej in čez meje psihologije. Najprej sem
skoraj postal tekstopisec v marketinški agenciji, potem pa nekaj let v založbi
urednik za otroško, mladinsko in strokovno literaturo.
A vendarle me je nekaj vedno vleklo nazaj v bolj psihološke vode, še posebno
k vprašanjem, povezanim s človekovo osebnostjo, razvojem, motivacijo in
šolstvom. Danes mi v življenjepisu piše, da sem predavatelj in predstojnik Centra
za pozitivno psihologijo na Primorski univerzi in predsednik Strokovnega sveta
RS za splošno izobraževanje.
A če me kdo vpraša, kako se vidim sam, bi rekel, da sem nekdo, ki je hotel postati
pisatelj, potem pa imel neznansko srečo, da sem v življenju počel ogromno
zanimivih stvari in nekje spotoma postal še psiholog, ki rad razmišlja in govori
o šoli in šolstvu, saj verjamem, da je prav od let, ki jih otroci in mladi preživijo v
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šoli, najbolj odvisno, koliko svojih potencialov bodo razvili, koliko zanimanj bodo
našli in s katerimi življenjskimi veščinami, od optimizma, vztrajnosti, poguma do
hvaležnosti, se bodo podali v svet.
Če me kdo vpraša, kaj bi bil moj nasvet otrokom in mladim, bi rekel takole:
ostanite radovedni, ostanite ustvarjalni, odkrivajte svoja zanimanja in strasti in
jim sledite. Ne verjemite tistim, ki gledajo vaše omejitve, pač pa tistim, ki slutijo
in podpirajo vaše potenciale. Ne živite scenarijev, ki jih pišejo za vas drugi (tudi
najbolj ljubeči in skrbni starši imamo to navado), raje sanjajte in pišite svoje. Nič
ni narobe tu in tam pogledati nazaj, a je dobro imeti pogled usmerjen naprej.
Namesto da tarnate nad svetom, ki vam ga prepuščamo starejši, se ga aktivno
trudite izboljšati. Ko vas bo potegnilo v kolesje različnih vlog, od kariere do
starševstva, nikdar ne pozabite na svoja zanimanja, strasti in hobije. Če ne bodo
verjeli psihologu, bodo pa morda verjeli nekomu, ki kuha z začimbami, ki jih sam
pridela; tu in tam s prijatelji po rekreaciji popije pivo, ki ga je sam zvaril; včasih
pozno v noč piše strokovne knjige, včasih pa zgodbe za mulce; in zvečer po tem,
ko s tistimi, ki jih ima najraje, sprehodi in poleže pse, še sam zaspi v postelji, ki jo
je sam zrisal in sestavil ... in naslednji dan počne in se uči česa novega.
Če me pa kdo vpraša o poklicih prihodnosti, bi rekel takole: mislim, da bodo
na eni strani izjemno pomembni poklici na področjih tehnike, digitalizacije,
umetne inteligence, na drugi strani pa vsi tisti poklici, ki se ukvarjajo z ljudmi
in s kakovostjo življenja. V enih in drugih bodo uspešni, zadovoljni in srečni
predvsem tisti, ki bodo znali tehnično znanje in empatijo združevati s svojimi
zanimanji in strastmi. Vsi skupaj bomo pa kot družba toliko bolj uspešni, če bomo
znali otrokom in mladim pomagati prepoznati njihove potenciale ter prebuditi in
negovati radovednost, vztrajnost in veselje do ustvarjanja.
doc. dr. Kristijan Musek Lešnik
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NAVDIH

RAZISKOVALEC
Nedelja, kmalu bo ura tri popoldan, sedim na okenski polici in zrem skozi okno
osmega nadstropja pediatričnega oddelka bolnišnice v Šempetru pri Gorici.
Tako sem preživel ogromno nedelj v času svojega osnovnošolskega izobraževanja.
Čakajoč, kdaj bom zagledal mamo, daleč spodaj na ploščadi pred bolnišnico. Njen
obisk po dolgem bivanju v bolnišnici zaradi hude astme, ki je minila šele po mojem
40. letu. Astma, ki je želela oblikovati moje življenje.
Govorili so, naj ne tečem, pa sem zato le skakal po kamnih v potoku blizu svojega
doma. Velikokrat sem seveda tudi padel v vodo, zelo mrzlo vodo. Se posušil in jih
večkrat, ves premražen, slišal. A vsemu navkljub mi je bilo skakanje po kamnih
in potoku neznansko všeč, zato sem to počel znova in znova. Vzporedno z igro v
potoku sem razvijal tudi svoj čut za raziskovanje. Ure in ure sem lahko preživljal
na kraju, kjer sem našel kakšen ostanek iz prve svetovne vojne in izkopaval iz
zemlje različne predmete, od bajonetov do metkov različnih vrst. Počasi, a vztrajno
in predvsem varno, sem v času svojega odraščanja, izkopal na stotine metkov,
italijanskih, avstrijskih ... več deset bajonetov, čelad, ogrodij pušk in še bi lahko
našteval. Zelo sem si želel postati arheolog. Raziskovalec!
A me je tok raziskovanja odnesel drugam. V mojem rojstnem kraju je bila na reki
Soči hidroelektrarna, kjer je na bližnjem jezu kot jezovničar delal tudi moj oče.
Morda se je prav zaradi te posebnosti kraja večina mojih osnovnošolskih sošolcev
vpisala na srednjo šolo za elektrotehniko. Tja sem se vpisal tudi sam. Srednješolsko
obdobje so poleg učenja krojile tudi odsotnosti zaradi bolezni. Luknje v znanju so
me privedle celo do ponavljanja drugega letnika.
Vendar se je vsemu navkljub zgodilo …
… zgodili so se moji dobri prijatelji iz sosednjega kraja, s katerimi smo skupaj
preplesali in prepeli stotine ur.

Alen Kofol je specialni in
rehabilitacijski pedagog
ter ravnatelj Osnovne šole
Srečka Kosovela Sežana,
strokovno izpopolnjevanje
nadaljuje na doktorskem
študiju Inkluzivne
pedagogike. Verjame, da
so spremembe gonilo
razvoja.

… in zgodila so se letovanja v mladinskem zdravilišču na Debelem rtiču, kjer sem
kot vzgojitelj vodil raznolike skupine otrok, tudi otrok s posebnimi potrebami. In
prav oni so dokončno zaznamovali mojo poklicno pot. V drugem letniku srednje
šole sem tako odkril, kaj hočem študirati. Želel sem postati profesor defektologije,
želel sem delati z otroki s posebnimi potrebami.
Srednjo šolo sem zaključil s skoraj odličnim uspehom in postal elektrotehnik
– energetik. Z opravljenima dodatnima diferencialnima izpitoma sem se tudi
lahko vpisal na takrat še študij Defektologije, na Pedagoško fakulteto Univerze v
Ljubljani, in ga v rednem roku zaključil. Takrat se je začela moja pot, pot šolnika,
učitelja, svetovalca, ravnatelja in inšpektorja za šolstvo. Ves ta čas pa me ob delu še
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vedno osrečujeta petje in ples. Prepevati in nastopati v muzikalih nisem prenehal
nikoli, saj so spoznanja, ki jih tu črpam, izjemnega pomena tudi za moje delo. Prav
s sodelovanjem v muziklih sem spoznal, da so vsi ustvarjalci predstave enako
pomembni za uspešen končni izdelek: navdušiti gledalce in s tem pravzaprav tudi
samega sebe. Zelo podobno je namreč tudi z delom v šoli, kjer danes kot ravnatelj
Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana želim delovati v smeri, ko je za optimalno
delovanje šole pomemben prav vsak posameznik, ki v šoli deluje in sooblikuje
vsakdan posameznega otroka. Tkanje niti in harmonije med zaposlenimi v šoli
pomeni oblikovanje vzpodbudne šolske skupnosti, kamor vsi zaposleni, učenci
in njihovi starši radi prihajamo. Zakaj? Ker verjamem, da lahko le takšna šolska
skupnost navduši učenca za učenje, iskanje znanja in veščin, ki jih bo potreboval
v življenju. Samo tako se potenciali, ki jih učenec nosi s seboj, odkrijejo, razvijejo in
zrcalijo v njegovi življenjski ali strokovni poti.
Na odru nastopamo zato, da v gledalcih vzbudimo občutke, jih zapeljemo v svetove
nad našim in pripeljemo do sanj. Poučujemo zato, da v učencih vzbujamo občutek
vrednosti, željo po znanju in spretnostih, da jih zapeljemo v svetove, v katerih
odkrivajo podobe prihodnjega življenja, ter jim pomagamo spreminjati njihove
sanje v resničnost.
Poučevanje v vse bolj globalnem svetu je res prineslo velike spremembe v
pristopih poučevanja in učenja. Bistvo pa ostaja enako: naučiti, da je učenje nekaj
lepega, za kar se je potrebno in vredno truditi. Učenci 21. stoletja so morda res
opremljeni z različnimi sodobnimi znanji, a so hkrati prav zaradi njih še bolj
krhki v svetu globalne potrošnje. Ena izmed nalog osnovne šole je zato, da skupaj
s starši vzpostavljamo kritičen odnos do novega in naprednega, kar ta družba
tako zelo odprto ponuja. V tem smislu pomeni delovanje v šolstvu neprestano
izpopolnjevanje, iskanje in posodabljanje znanja in vedenja, ki ga moramo vsi
delujoči v šoli nadgrajevati, preoblikovati in vključevati v svoje vrednostne sisteme
in nato v poučevanje. Biti moramo vedno bolj fleksibilni in odzivni. Biti moramo
nenehni raziskovalci, potrpežljivi in vztrajni.
Nisem dovolil, da bi moje hibe oblikovale moje življenje, moje življenje je vedno
oblikovala želja po raziskovanju in želja biti človek. Skakanje po kamnih v potoku,
petje, ples in delo z otroki in za otroke me še vedno razveseljujejo, v tem uživam
še danes. Res je, nisem postal arheolog, sem pa postal raziskovalec, raziskovalec
dobrega in navdihujočega.
Alen Kofol
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DELAVNICA
Zasnova in avtorstvo
delavnice: Center
arhitekture Slovenije,
program Igriva
arhitektura.

KDAJ SI NAZADNJE NAREDIL
NEKAJ PRVIC?
Kot majhni otroci smo neprestano izpostavljeni odkrivanju novih stvari.
Raziskujemo in preizkušamo, tako pridobivamo nove izkušnje in usvajamo
znanje, ki nas oblikuje v toku življenja. Ko odrastemo, pa vse bolj stremimo
k rutini in ponavljanju znanih vzorcev svojega vsakdana. Zvedav pogled na
svet, ki smo ga imeli kot otroci, postaja vse bolj usmerjen. Za naše duševno
in fizično zdravje pa je pomembno, da se ves čas učimo novih stvari,
raziskujemo neznana področja in s tem pridobivamo nove izkušnje.

SLEDIM SAMEMU SEBI | 105

Vseživljenjsko učenje je pojem, ki vse bolj označuje način našega življenja in
dela, ki nas spodbuja k vsakodnevnemu prilagajanju, učenju in medsebojnemu
sodelovanju. Ne glede na poklic, ki ga bomo opravljali, so ljudje, ki so sposobni
prilagajanja ter povezovanja, bolj uspešni. Vseživljenjsko učenje in prilagajanje
novim situacijam na trgu dela pa ne pomeni le možnosti menjave poklica oz.
prekvalifikacije. Vsakodnevno se moramo učiti tudi v okviru izbranega poklica,
za katerega smo se že izšolali, tako pa se lahko dan za dnem izboljšujemo in
smo s svojim znanjem konkurenčni. Zunanji vplivi bodo v prihodnje še toliko
bolj narekovali raznolikost in večplastnost na trgu dela, ki kličeta po vse večji
sposobnosti prilagajanja, s ciljem biti uspešni.
Zmožnosti za vseživljenjsko učenje in prilagajanje niso samoumevne. Moramo jih
krepiti. Le tako bomo pripravljeni odzivati se na raznolike situacije, brez strahu
pred izzivi, ki nam jih prinaša vse bolj spremenljiva poklicna pot. Pomembno je,
da se kdaj podamo tudi na pot, ki nam predstavlja izziv – s tem se naučimo nekaj
novega, pridobimo nove izkušnje, predvsem pa urimo svoje veščine prilagajanja in
sprejemanja, zaradi katerih nam bo v prihodnje lažje ohranjati lastno ravnovesje.
V kratkih praktičnih delavnicah se bodo učenci preizkusili v novih stvareh in
neznanih situacijah.

namen

cilji

• Spoznavanje, da je vsako novo doživetje lahko nova izkušnja in
znanje, ki ga lahko uporabimo v prihodnje.
• Spodbujanje učencev k širitvi lastnega znanja in obzorij.
• Učenje opazovanja in preizkušanja novih situacij ali stvari.
• Spoznavanje pomena pridobivanja novih izkušenj za bodoče
življenje.
• Spoznavanje pomena vseživljenjskega učenja in prilagajanja
novim situacijam.
• Učenje koncepta postavljanja ciljev ter začrtovanja poti, da bi
pridobili nove izkušnje.
Učilnica, okolica šole ali doma.

prostor

materiali in
potrebšcine

• Listi A4.
• Natisnjena predloga za pripravo akcijskega načrta, ki jo najdete
v prilogah.
2 šolski uri

trajanje

NAVODILA
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priprava

dejavnosti

Pred delavnico učenci svojce povprašajo o njihovih poklicnih in
življenjskih poteh. Kakšno izobrazbo imajo? Zakaj so se odločili
za poklic, ki ga opravljajo ali so ga opravljali? Kakšna je bila
njihova pot do poklica? Katera veščina jim je najbolj koristila pri
poklicu? Katere izkušnje, izobraževanja, neformalna znanja so jim
služila za opravljanje poklica? Ali opravljajo poklic, za katerega
so se izšolali, ali jih je poklicna pot zanesla na druga strokovna
področja? Povprašajo naj jih za nasvet pri izbiri poklicne poti in
morda za kakšen namig, kaj jim je izbiro poklicne poti najbolj
olajšalo. Za katero veščino bi rekli, da je najpomembnejša? Učenci
naj o tem povprašajo tri svojce, zgodbe na kratko zapišejo in
prinesejo na delavnico.
1. del – TEGA ŠE NIKOLI NISEM POSKUSIL
Izvedemo niz kratkih delavnic, ki naj trajajo do 10 minut. Učence
spodbudimo, da se preizkusijo v nalogah, ki jih morda še nikoli
niso naredili. Predlogi delavnic:
• Z neprekinjeno črto in z obema rokama hkrati nariši svoj
portret.
• Izziv »špageti in penice«
Učenci se razdelijo v skupine po pet učencev. Vsaka skupina
dobi 20 špagetov, lepilni trak, vrvico in penico (»marshmallow«).
Cilj delavnice je, s pomočjo špagetov, vrvice in lepilnega traku,
postaviti penico najvišje, kar se da. Čas je omejen. Zmaga tista
skupina, ki ima penico ob izteku časa postavljeno najvišje.
• Iz papirja formata A4 izdelaj predal ali škatlico – ali si že kdaj
ustvaril uporabni predmet iz le enega kosa papirja?
• Poznaš razmerja svojega telesa? Izmeri se in preveri, če trditve
držijo: razpon tvojih rok je enak tvoji višini, dolžina tvojega
obraza je enaka dolžini tvoje dlani, tvoje stopalo ima enako
dimenzijo kot tvoja nadlaht, razdalja med tvojima očesoma je
enaka širini posameznega očesa, dvakratni obseg zapestja je enak
obsegu vratu.
2. del – IZDELAL BOM SVOJ AKCIJSKI NAČRT
Drugi del delavnice je namenjen spodbujanju pridobivanja novih
izkušenj. Učenci naj se ob glasbi sprostijo in razmislijo, kaj je tisto,
kar si zares želijo narediti in česar do sedaj še nikoli niso. Kakšen
izziv bi si radi postavili? Ko razmislijo, je čas, da ustvarijo svoj
akcijski načrt. Učencem razdelimo liste A4 s predlogo akcijskega
načrta (predlogo najdete na zadnjih straneh priročnika). Želja
učenca s pomočjo načrta postane dosegljiva, izbrani izziv naj
učenci v prihodnje tudi izvedejo.
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NASVET
Nekaj primerov izzivov
ali želja: odšel bi na
potovanje brez navigacije,
pomagal bi starostnikom,
sedel bi na avtobus v
neznano, nekomu bi
napisal pismo in ga
poslal po pošti, posadil bi
drevo ali rožo, naučil bi
se novega hobija ...

PRILOGA
Predlogo akcijskega
načrta poišči med
prilogami na zadnjih
straneh tega priročnika.
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DELAVNICA
Zasnova in avtorstvo
delavnice: Center
arhitekture Slovenije,
program Igriva
arhitektura.

POKLIC PRIHODNOSTI
V PROSTORU PRIHODNOSTI
Izbira poklica je pomembna odločitev v našem življenju. Kako vendar
izbrati poklic, če pa še ne vemo, kaj nas čaka v prihodnosti? Potrebe po
določenih poklicih se bodo v prihodnosti zagotovo spremenile, poklic, ki
je iskan danes, še nima zagotovljenega obstoja v prihodnosti, ko se bodo
devetošolci prvič srečali s trgom dela. Zato je pomembno, da izhodišča za
karierno pot postavimo glede na svoje želje in ambicije ter sposobnosti.
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Prostor nas vzgaja že od otroštva in na podlagi občutkov, izkušenj, ki smo jih v
nekem določenem prostoru dobili, smo razvili svoje prioritete, strahove, znanja
in posledično tudi sposobnosti. Zato je pomembno, da to povezavo poznamo,
saj nam bo ta pomagala, da bomo resnično spoznali, katero področje nas veseli,
kakšne sposobnosti imamo in v kakšnem okolju se dobro počutimo. Le vsota teh
treh elementov nas bo pripeljala do uspešne izbire poklica. V delavnici bomo po
razmisleku izdelali maketo delovnega prostora prihodnosti. Maketa bo s skupkom
različnih materialov predstavljala delovni prostor poklica, ki si ga v prihodnosti
želimo opravljati.
Primer: Tine zelo rad preživlja čas v naravi, gozdu. Veseli ga odkrivanje neznanih
poti in rad se giblje, je aktiven. Po duši je raziskovalec. Tine je tudi zelo brihten, še
posebej rad ima zgodovino. Je organiziran, vedno naredi domačo nalogo, da potem
lahko odkoraka v gozd, kjer preživi večino svojega časa. Družbe ne mara, zato ima
ozek krog prijateljev, v naravi bi preživel vsako prosto minuto.
Tine naj najprej razmisli, kje bi raje delal – v zunanjih ali notranjih prostorih. Ali si
lahko predstavlja, da bi bil cele dneve zunaj in tam opravljal svoje delo? Že odgovor
na to vprašanje lahko zelo natančno določi področje, ki bi Tineta zanimalo – je to
terensko raziskovanje, kot je na primer arheologija, ali pa bi delo raje opravljal v
pisarni, kjer si lahko svoj delovni prostor uredi tako, da se bo v njem dobro počutil
–postane raziskovalec zgodovine, učitelj …

namen

cilji

Spoznavanje odnosa med poklicem ter prostorom, v katerem se
določen poklic opravlja.
• Razmišljanje o svojem idealnem delovnem prostoru.
• Razmišljanje o možnih poklicih, področjih, na katerih bi se
učenci radi izobraževali.
Učilnica, notranji prostor.

prostor

materiali in
potrebšcine

• Trša podloga dimenzij 35 × 50 cm.
• Šeleshamer ali trši papir za izdelavo opreme/pohištva.
• Kolaž papir, barvni šeleshamerji.
• Tekstil, lesene palčke, zelenje
• Škarje in olfa nož.
• Lepilo za papir in les, lepilni trak.

NAVODILA
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priprava

dejavnosti

Učence pred izvedbo delavnice spodbudimo, da razmišljajo o
prostoru, v katerem se dobro počutijo, in o prostorih, v katerih
najraje preživljajo svoj prosti čas. Razmišljajo naj tudi o tem, kaj
je tisto, kar jim je v teh prostorih tako zelo všeč, in kaj jim vzbuja
prijetne občutke. Ali te lastnosti lahko prenesemo tudi v kakšen
drugi prostor ali so značilne le za tisto okolje? Razmišljajo naj tudi
o prostorih, v katerih se počutijo manj prijetno, in ugotavljajo naj,
zakaj je temu tako.
Delavnico začnemo z uvodnim predavanjem o različnih
delovnih prostorih ter njihovih povezavah s poklici. Jasno nam
je, da gozdar dela v gozdu, zdravnik v bolnišnici, gradbenik na
gradbišču, arhitekt v pisarni, pilot na letalu. Ampak ali našteti
poklici svoje delo opravljajo samo v teh prostorih? Se morda
njihovi delovni prostori spreminjajo? Če se njihov delovni prostor
spreminja vsak dan, pomeni, da je delo, ki ga opravljajo, zelo
dinamično. Učence povprašamo, ali imajo radi razgiban vsakdan
ali jim je ljubše delati na enem mestu, kjer je delovno okolje točno
takšno, kot si ga želijo. Napačnega odgovora seveda ni, saj smo si
v svojih željah in dojemanju prostora zelo različni.
Učenci nato razmislijo, kakšno je njihovo idealno delovno okolje,
delovni prostor ter kakšen poklic si želijo v njem opravljati. Ko
pridejo do rešitve, svojo idejo narišejo na list A4. Narišejo skico
prostora ter naštejejo elemente, ki so jim v tem prostoru najbolj
pomembni in nepogrešljivi za njihovo delo. V nadaljevanju
delavnice na trdo podlogo dimenzij 35 × 50 cm izdelajo maketo
svojega idealnega delovnega prostora.

2 šolski uri
trajanje

predlogi
vprašanj
za delo

• V kakšnem delovnem prostoru se dobro počutimo?
• Ali čas raje preživljaš v zunanjosti ali notranjosti?
• Ali imaš raje dinamiko in te ne moti, če se tvoj delovni prostor
čez dan spreminja, ali si raje ustvariš svoj delovni kotiček, ki je
takšen, kot si želiš?
• Kako je prostor povezan s poklici?
• Ali bi lahko predstavil delovno okolje tistega poklica, ki si ga
želiš opravljati?
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ALI VEŠ?
Prostor je vse, kar nas
obdaja, je zunanji in
notranji. Na delovnem
mestu preživimo kar
tretjino svojega dne,
zato je pomembno,
da se zavedamo,
kako prostor vpliva
na naše počutje in
delovno učinkovitost.
Nekateri ljudje
namreč ne morejo
preživeti veliko časa
v zaprtih prostorih,
zato je smiselno, da
se osredotočijo na
poklice, ki se izvajajo
zunaj, v naravi, in
seveda obratno.

PRILOGE
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priloga k
delavnici

SEZNAM KOMPETENC

Delavnica Ugankarska
igra vlog, stran 52.

AMBICIOZNOST

ODKRITOSRČNOST

BRIHTNOST

OPTIMIZEM

BITI RAZUMEVAJOČ

ORGANIZIRANOST

BITI VREDEN ZAUPANJA

POSLUŠNOST

DRZNOST

PREDANOST

DELAVNOST

PRILAGODLJIVOST

HITROST

PRIPRAVLJENOST POMAGATI

ISKRENOST

RADODARNOST

IZNAJDLJIVOST

RESNOST

IZVIRNOST

SRČNOST

JASNOST

STRPNOST

KRITIČNOST

ŠALJIVOST

MIRNOST

TEKMOVALNOST

MOTIVIRANOST

TOČNOST

NATANČNOST

USTVARJALNOST

OBČUTLJIVOST

VEDROST

OBZIRNOST

ZNATI SODELOVATI

ODKRITOST

ZANESLJIVOST

ODLOČNOST

ZGOVORNOST
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OBLIKUJ SVOJO VIZITKO

priloga k
delavnici
Delavnica Oblikuj svojo
vizitko, stran 56.

OBLIKUJ SVOJO VIZITKO

Priloga je pomanjšana na
60 % pravih dimenzij format A4. Za pravilno
razmerje prilogo
ustrezno povečajte.

NAVODILA ZA IZDELAVO PRVE PRAVE VIZITKE

VIZITKE SO STANDARDNE DIMENZIJE 90 × 50 mm
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SPREDNJA STRAN - PREDSTAVITVENA STRAN

ZADNJA STRAN - INFORMATIVNA STRAN

•

je grafično privlačna

•

•

vsebuje logotip, sliko, ki predstavlja podjetje, družbo
ali posameznika

vsebuje podatke, informacije o podjetju, posamezniku,
ki ga predstavlja

•

vsebuje kontaktne podatke: naziv podjetja ali
posameznika, elektronski naslov, telefonsko številko,
profil(-e) na socialnih omrežjih, naslov spletne strani

PODLOGA ZA IZDELAVO VIZITKE 180 × 100 mm
Podloga za vizitko je zaradi lažje ročne izdelave za 50 % večja od standardne dimenzije. Razmerje ostaja isto.

100 mm

180 mm
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priloga k
delavnici
Delavnica Moj prvi
poslovni spletni profil,
stran 74.

MOJ PRVI POSLOVNI
SPLETNI PROFIL

Prilogi sta pomanjšani
na 60 % pravih dimenzij
- format A4. Za pravilno
razmerje prilogi ustrezno
povečajte.
Prva priloga je primer
izpolnjenega spletnega
profila. Druga priloga
je podloga v pomoč pri
izpolnjevanju.

Špela Novak
raziskovalka na Institutu »Jožef Stefan«, Slovenija
področje geologije
Slovenija
Poveži se

Sporočilo

•

Naravoslovnotehniška fakulteta
- oddelek za geologijo, Univerza v
Ljubljani, 2013–2015

•

Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana
2015–2018

O sebi
Špela je diplomirana mlada raziskovalka na področju geologije. V svojih raziskavah se ukvarja
s področjem geologije in proučuje slovenske meteorite. Zaradi narave svojega dela veliko časa
preživi v naravi, kjer odkriva nove meteorite, ki jih nato preučuje v laboratoriju. Za svoje delo je
prejela več nagrad.

Delovne izkušnje
•

Institut Jožef Štefan, 7 let
Študentsko delo, 2011–2015
Mlada raziskovalka - doktorski študij na področju geologije, 2015–2018

•

Center odličnosti, nanoznanosti in nanotehnologije, Ljubljana
4 leta zaposlena na razvojnem področju Centra, 2018–

Znanja
•
•
•
•

Jeziki: slovenščina, angleščina, italijanščina, hrvaščina
Računalniški programi: Microsoft Office, Microsoft Word
Javno nastopanje, pisanje strokovnih besedil
Interdisciplinarno sodelovanje, povezovanje

Interesi in interesna področja
•
•
•
•

šport
narava
družina
umetnost
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Poveži se

Sporočilo

O sebi

Delovne izkušnje

Znanja

Interesi in interesna področja
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priloga k
delavnici
Delavnica Curriculum
vitae - Življenjepis,
stran 88.
Prilogi sta pomanjšani
na 60 % pravih dimenzij
- format A4. Za pravilno
razmerje prilogi ustrezno
povečajte.
Prva priloga je primer
izpolnjenega življenjepisa
z namigi, navodili. Druga
priloga je podloga v
pomoč pri izpolnjevanju.

CURRICULUM VITAE
ALI ŽIVLJENJEPIS
OLIVIJA NOVAK
O S N OV N O Š O L K A
FOTOGRAFIJA

KONTAKTNI PODATKI
031 653 722
olivija.novak@gmail.com
IG: @olivija.novak, FB: Olivija Novak

MOJE LASTNOSTI

NAMIG: Med kontaktne podatke lahko dodaš tudi profile socialnih omrežij ali
spletne strani, preko katerih te drugi lahko kontaktirajo in izvejo več o tebi.

Prijatelji me opišejo kot pozitivno osebo, ki ima dober občutek za soljudi. Sama bi se opisala kot vedoželjna oseba,
ki jo zanima veliko stvari in je vedno pripravljena na nove izzive in izkušnje. Najbolje me opiše naslednjih pet
lastnosti: optimistična, radovedna, motivirana, natančna, skrbna.
NAMIG: Izpostavi nekaj, kar te dela edinstvenega, kjer si dober, kar te motivira, lahko dodaš tudi kakšen motivacijski rek, ki te
navdihuje.

IZOBRAZBA
2010–2015 Vrtec Kranj
2015–2021 OŠ Simona Jenka
Kranj
2019 opravljen osnovni
kuharski tečaj
2020 opravljena nižja glasbena
šola: violina
NAMIG: Dodaj tudi svojo
neformalno izobrazbo.

IZKUŠNJE
Poleti leta 2020 sem se udeležila šolske izmenjave na jugu Španije, kjer
sem bivala pri družini in spoznala novo kulturo, navade, običaje ter
vadila španščino.
Veliko ročnih spretnosti ter rokodelskega znanja sem se naučila pri
dedku, ki je mizar in ima svojo delavnico s pohištvom. Tam mu že od
majhnih nog rada pomagam in se učim.
Že 5 let treniram odbojko, ki me uči sodelovanja z ekipo, discipline ter
borbenosti.

MOJI HOBIJI
igranje violine
preživljanje prostega časa v
naravi
potovanja, odkrivanje novih
krajev in kultur
odbojka, smučanje
NAMIG: hobiji so pomemben del
tvojega znanja - izpostavi jih!

OSTALA ZNANJA
angleščina, španščina
socialna omrežja: TikTok,
Instagram, Facebook
sestavljanje videoposnetkov
ter vsebin za splet
NAMIG: Tuji jeziki, računalniški
programi, ročne in športne
spretnosti.

NAMIG: Dodaj tudi svoja znanja, ki niso del šole in si jih osvojil(-a) preko
svojih hobijev oziroma izkušenj v vsakodnevnem življenju.
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FOTOGRAFIJA

KONTAKTNI PODATKI

MOJE LASTNOSTI

IZOBRAZBA

MOJI HOBIJI

OSTALA ZNANJA

IZKUŠNJE

120 | KREATIVNOST + ODGOVORNOST = PRIHODNOST

priloga k
delavnici
Delavnica Kdaj si
nazadnje naredil nekaj
prvič?, stran 104.
Prilogi sta pomanjšani
na 60% pravih dimenzij
- format A4. Za pravilno
razmerje prilogi ustrezno
povečajte.

KDAJ SI NAZADNJE NAREDIL
NEKAJ PRVIC?
AKCIJSKI NACRT
KDAJ SI NAZADNJE NAREDIL(-A) NEKAJ PRVIC?

MOJ IZZIV

KORAKI DO URESNICITVE
1. POSTAVI SI ČASOVNI OKVIR

Časovni okvir te bo spodbudil, da svojo energijo usmeriš k opravilu naloge. Postavi si časovne roke in se jih skušaj čim
bolj držati.

2. PREDVIDI OVIRE IN JIH PRESKOČI

Kakšne ovire te omejujejo pri dosegu cilja/izziva? Ovir je lahko več vrst: finančne, časovne, psihološke, fizične.
Predvidi jih in opiši (korak za korakom), kako se jih boš lotil in jih preskočil.

3. POIŠČI POMOČ IN NOVE INFORMACIJE

Ko nekaj narediš prvič, je velika verjetnost, da tavaš v neznanem. Za pomoč povprašaj svoje bližnje in morda ti
pomagajo na poti do cilja. Napiši seznam stvari, za katere potrebuješ pomoč.
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SLOVAR IZRAZOV
AMBICIJA – Močno hotenje, želja po uspehu, po uveljavitvi.
CURRICULUM VITAE – Kratek pisni povzetek poklicne poti, kvalifikacij in
izobrazbe nekoga. Življenjepis ali curriculum vitae se okrajšano označuje kot CV.
DEJAVNIKI FIZIČNEGA DELOVNEGA OKOLJA – Elementi, ki vplivajo na delovno
okolje in naše počutje v njem. Najpomembnejši dejavniki fizičnega delovnega
okolja so velikost delovnega prostora, naravna osvetlitev, kakovost zraka, hrup,
vizualna in zvočna zasebnost, varnost, razgled na naravo in prisotnost zelenih
rastlin.
DELEŽNIK – Posameznik ali skupina, ki ima moč odločanja o področju ali ga
področje kakor koli zanima.
ERGONOMIJA – Veda, ki se ukvarja z raziskovanjem človekovih telesnih in
duševnih zmožnosti in z ustreznim prilagajanjem delovnih obremenitev.
GRAFIČNI ELEMENTI – Osnovni gradniki celostne grafične podobe. Grafičnih
elementov je več vrst, med osnovne spadajo tipografija, barve, linije, oblike,
teksture, velikost.
IMPROVIZACIJSKA IGRA VLOG – Igra, pri kateri s pomočjo improvizacije
uprizorimo izbrano situacijo, osebo, dogodek. Improvizacija je spontano
ustvarjanje ali uprizarjanje, brez priprave. Je ustvarjanje nečesa iz česarkoli, kar
je v tistem trenutku na voljo.
IZKUSTVENO UČENJE – Način, kako se povežeta teorija in praksa. Bistveno vlogo
pri tem ima osebna izkušnja, saj je za izkustveno učenje značilno, da se najbolje
učimo, če nekaj naredimo sam.
IMPROGLEDALIŠČE – Oblika gledališča, pri kateri igralci delujejo spontano, brez
dramskega teksta ali scenarija.
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KARIERNI CENTER – Mesto, kjer posameznik v vseh življenjskih obdobjih dobi
informacije in pomoč za karierni razvoj.
KARIERNA POT – Pot uveljavitve na nekem področju. Danes izraza kariera in
karierna pot uporabljamo nekoliko širše in predstavljata posameznikovo celotno
življenjsko pot – učenje, delo in vidike življenja.
KARIERNO IZOBRAŽEVANJE – Program načrtovanih dejavnosti, s pomočjo
katerih posameznik razvije predstave, znanja in veščine, ki mu omogočajo
ustrezno vodenje kariere v izobraževanju in delu.
KOMPETENCA – Izkazani sklop znanja, veščin, sposobnosti in tudi osebnostnih
lastnosti, vrednot, motivacije, samopodobe, čustev, vzorcev razmišljanja, da lahko
dejansko izvedemo določeno nalogo.
KRITIČNO RAZMIŠLJANJE – Sposobnost in pripravljenost vrednotiti trditve ter
objektivno presojati na podlagi dobro podprtih argumentov. Kritično razmišljanje
ne pomeni slepega sprejemanja vseh pridobljenih spoznanj, temveč njihovo
ustrezno vrednotenje.
MEHKE VEŠČINE – Veščine, ki močno vplivajo na primernost kandidata za
delovno mesto. So množica osebnostnih lastnosti, navad, odnosov in socialnega
čuta, zaradi katerih je posameznik dober delavec in sodelavec. Najpomembnejše
izmed njih so: komunikacijske spretnosti, obvladovanje stresnih situacij, timsko
delo in prilagodljivost.
MERILO IN RAZMERJE – Razmerje med narisano mero in naravno velikostjo.
V arhitekturnem žargonu merilo pogosto uporabljamo v izražanju primernosti
velikosti nekega predmeta, objekta v danem prostoru.
NEFORMALNO ZNANJE – Znanje, pridobljeno zunaj izobraževalnih institucij.
Običajno ga pridobivamo preko izkušenj, krožkov, prostovoljstva, druženja,
delavnic, tečajev.
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PANTOMIMA – Igra, v kateri izražajo igralci čustva in razpoloženje samo s
kretnjami, mimiko.
POKLICNO SVETOVANJE – Svetovalni proces, v katerem se posamezniku na
podlagi informacij pomaga sprejeti odločitev o poklicu.
PODJETNOST – Lastnost, značilnost podjetnega človeka. Je zmožnost
uresničevanja posameznikovih zamisli, ki vključuje: ustvarjalnost, inovativnost,
sprejemanje tveganja ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za dosego
konkretnega cilja. Pri teh aktivnostih in odločitvah nas morata usmerjati
poštenost in socialni čut, kar je pri vodenju delovne skupine oziroma podjetja zelo
pomembno.
PODJETNIŠTVO – Z ekonomskega vidika lahko podjetništvo opredelimo kot
ustvarjanje čim večje možne razlike med vrednostjo uporabljenih sredstev
in vrednostjo izdelkov in storitev. Ta razlika pripelje do dobička, ki ima v
podjetništvu precejšnjo težo. Na splošno podjetništvo pomeni proces ustvarjanja
nečesa novega in prevzemanje tako nagrad kot tudi tveganja. Je prizadevanje za
čim večji finančni uspeh ob tveganju.
PREKVALIFIKACIJA – Usposobitev za drugo delo, preusmeritev na drugo področje
dela.
SPLETNI PROFIL – Posameznikov prostor na spletni strani ali socialnih omrežjih.
Spletni profil posameznik lahko ureja in prek njega z javnostjo deli želene
informacije.
SPRETNOST – Lastnost človeka, ki je sposoben opraviti delo, nalogo z lahkoto,
brez spodrsljajev. Je tudi dejavnost, ki zahteva sposobnost dobrega, praktičnega
opravljanja nekega dela, naloge.
VEŠČINA – Lastnost, značilnost, ki se relativno trajno kaže pri človeku, zlasti v
odnosu do ljudi, okolja, glede na neko normo.
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VIHARJENJE MOŽGANOV (angl. brainstorming) – Način skupinskega iskanja
in oblikovanja novih idej. Najprej se opredeli problem, nato udeleženci iščejo,
izražajo možne kreativne rešitve, ki se jih sproti zapisuje.
VIZIJA – Predstava o tem, kakšna naj bi bila neka stvar v prihodnosti.
VSEŽIVLJESNKO UČENJE – Prostovoljna in samomotivirana dejavnost učenja
posameznika iz osebnih ali poklicnih razlogov v vseh obdobjih življenja.
VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA – Službe ali storitve, ki so
organizirane, da posamezniku v vseh starostnih obdobjih pomagajo sprejemati
odločitve o izobraževanju, usposabljanju in poklicu.
USTVARJALNOST/KREATIVNOST – Sposobnost s svojo dejavnostjo doseči, da kaj
nastane. Sposobnost za ustvarjanje del, ki so nova (izvirna in nepričakovana) ter
primerna (uporabna, se prilegajo omejitvam naloge).
ZAZNAVNE NALOGE – Naloge, ki jih opravimo s pomočjo zaznavnih kanalov
– čutil. Običajno uporabimo eno čutilo, ki mu posameznik daje prednost pri
sprejemanju in notranji predstavitvi čutnih vtisov iz okolja (vid, sluh, vonj, tip,
okus).
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»Nisem to, kar se mi je zgodilo – sem
to, kar se odločim, da postanem.«

»Močnejši si, kot se zdiš,
pogumnejši si, kot verjameš,
in bistrejši si, kot si misliš.«
Christopher Robin v
Medvedeku Puju

Carl Gustav Jung
švicarski zdravnik in psiholog

Prednost priročnika KREATIVNOST + ODGOVORNOST = PRIHODNOST je v
tem, da ne niza zgolj opisov poklicev, ampak se osredotoča na grajenje kompetenc,
ki bodo mladim koristile tako pri izbiri poklicev kot pri iskanju zaposlitve in
samem delu. Izkušnje številnih sogovornikov pomagajo premagati strah pred
izbiro poklica kot enim samim usodnim trenutkom brez povratka, z delavnicami pa
pridobijo zavedanje, da je pri poklicu pomemben dejavnik tudi okolje, v katerem
ga bodo opravljali.
Boštjan Gorenc, slovenski prevajalec in pisatelj, komik, igralec in podcaster
Priročnik za odkrivanje kompetenc in želja za poklicno usmerjanje v prihodnosti
na zanimiv in poučen način omogoča mladim, da spoznajo poklice, s katerimi
se bodo lahko ukvarjali v svojem življenju. Hkrati jim omogoča spoznati
svoje interese, sposobnosti in želje glede poklicnega delovanja. Koristil bo tudi
pedagoškim delavcem, ki se ukvarjajo s karierno orientacijo, in vsem, ki v državi
skrbijo za promocijo strokovnega in poklicnega izobraževanja.
izr. prof. dr. Janez Vogrinc, dekan Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani
Napovedovanje poklicev prihodnosti je nehvaležno delo. Razvoj tehnologij ter
novih poslovnih in družbenih modelov vse bolj in bolj spreminja razmere na trgu
dela in celo njegovo opredelitev. Nekaj pa je zagotovo, spremembe ustvarjamo
ljudje in na nas samih je, da si omogočimo, da v njih lahko tudi celostno zaživimo.
Priročnik, ki je pred vami, opozori na izjemno pomembno dimenzijo našega
razvoja – prostor. Prostor, kjer se razvija naša domišljija, kreacija, naš jaz, veščine
in kompetence ter zato tudi naš odnos do sveta. Naj vam bo v oporo in navdih.
Violeta Bulc, slovenska političarka, podjetnica in nekdanja evropska komisarka za promet

