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TRENDI RAZVOJA UPORABE IKT V SVETOVALNI 
DEJAVNOSTI

povečana dostopnost

povečana interaktivnost

razpršen izvor



IZHODIŠČA UPORABE IKT V SVETOVALNI 
DEJAVNOSTI

• Covid je pospešil digitalni prehod in storitve svetovanja, 
ki so se morale prilagoditi izvajanju storitev na daljavo.

• IKT postaja vgrajena sestavina storitev in 
ne le eden od načinov izvajanja storitev.

Vir: Lifelong guidance policy and practice in the EU: 
trends, challenges and oportunities



RAZSEŽNOSTI UPORABE IKT TEHNOLOGIJE V 
SVETOVALNI DEJAVNOSTI

informativna

• orodja IKT se 
uporabljajo za 
zagotavljanje 
informacij

komunikacijska

• IKT kot 
sredstvo za 
komunikacijo 
med 
posamezniki

sodelovalna

• IKT kot 
sredstvo za 
olajšanje 
interaktivne 
komunikacije 
in izmenjavo 
informacij

transformativna

• poudarek na 
preoblikovanju 
ponudbe 
svetovanja

Vir: Lifelong guidance policy and practice in the EU: 

trends, challenges and oportunities



DIGITALIZACIJA V SVETOVALNI DEJAVNOSTI V IO

e spremljanje svetovalne dejavnosti

svetovalni pripomočki in orodja v e obliki 

svetovanje po različnih internetnih orodjih



SPREMLJANJE SVETOVALNE DEJAVNOSTI V IO

• Digitalizacija spremljanja svetovalne dejavnost v IO kmalu po začetku 
delovanja svetovalnih središč za IO (2003).

• Razvoj posebne aplikacije za vnos in spremljanje svetovancev 
in vseh svetovalnih storitev/ posodabljanje in razvoj novih, 
sodobnejših aplikacij. 

• Danes: aplikacija za spremljanje svetovalne dejavnosti v IO, 
ki omogoča:

• spremljanje dejavnosti na ravni svetovalcev, organizacije, javne službe 

• ena od podlag presojanja in razvijanja kakovosti in 

• podlaga za načrtovanje svetovalne dejavnosti v IO.



SVETOVALNI PRIPOMOČKI IN ORODJA

• Postopna vpeljava e vprašalnikov za vrednotenje temeljnih kompetenc in drugih 
e orodij (med 2011 in 2019).

• Digitalizacija svetovalnih pripomočkov
• urejene tri zbirke pripomočkov: za načrtovanje in razvoj kariere, 

učenje učenja ter ugotavljanja in dokumentiranja, 

• digitalizacija najpogosteje uporabljenih v zadnjih 10 letih.

• Spodbujanje uporabe e pripomočkov iz drugih 
svetovalnih omrežij 

• E svetovanje, VKO točka…



SVETOVANJE PO INTERNETNIH ORODJIH

• Postopno vpeljevanje različnih internetnih orodij v svetovalno dejavnost 
(prvi začetki v 2016, intenzivneje v 2020 zaradi covida).

• Povečana uporaba različnih mobilnih aplikacij in družbenih omrežij.
• Večinoma za namen informiranja, promocije, manj kot način svetovanja.

• Porast svetovanja po internetnih orodjih od marca 2020 dalje.

• Delež svetovanja na daljavo raste.
• Izvajanje po različnih internetnih orodjih.

• Danes že uveljavljen način svetovalne dejavnosti v IO.

https://www.acs.si/digitalna-bralnica/svetovanje-po-internetnih-orodjih/


IZZIVI UPORABE IKT V PRIHODNOSTI

• Omogoča večjo dostopnost. 

• Vendar IKT orodja niso vsem enako dostopna, zato je izziv, 
kako jih približati vsem skupinam odraslih.

• IKT ne more nadomestiti osebnega stika: usklajevanje IKT 
načinov z drugimi načini informiranja in svetovanja.

• Omogoča fleksibilnost odraslih in svetovalcev, vendar je 
potrebno biti tudi tu pozoren na urnik in dostopnost.

• Svetovalec mora biti usposobljen za uporabo IKT orodij in 
tudi sodelovati pri nastanku in razvoju orodij.
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