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Robert Porzak

Uvod
Globalizacija in prihod novih tehnologij sta povzročila mnoge spremembe v svetu in tudi na
področju dela ter kariere. Trendi zaposlovanja se tako hitro spreminjajo in vse težje jih je napovedati. Povpraševanje po določenem poklicu se lahko spremeni v roku nekaj let. Tako je tudi
Mednarodna organizacija dela že leta 2007 prepoznala, da je Mednarodna standardna klasifikacija poklicev iz leta 1988 zastarela, še posebej na področjih, na katera je močno vplival razvoj
informacijske tehnologije (npr. računalništvo, telekomunikacije, pisarniško delo…). Digitalizacija,
mediji in razvoj spleta so tako ustvarili potrebo po novih poklicih ter ukinjanju drugih, zastarelih
poklicev.
Karierno svetovanje posledično postaja vse večji izziv ter vse bolj zahteven poklic. Hitre
spremembe na trgu dela namreč vse bolj vplivajo na delo znanstvenikov, statistikov in svetovalcev, ki sodelujejo pri kariernem odločanju mladostnikov ter odraslih. Mladostniki so tako npr.
soočeni z izbiro novih poklicev, ki še nekaj let nazaj niso bili niti znani. Odrasli pa morajo stalno
osvajati nove spretnosti, zahtevane za rokovanje s tehnologijami in prilagojene zahtevam delodajalcev. Ljudje vse večkrat tekom kariere menjajo svoje izobraževalno področje in zaposlitev.
Izbira poklicnega področja je tako le ena od odločitev, ki jih bo posameznik sprejel, vendar pa
obstaja znotraj nje veliko kariernih možnosti. Strokovnjaki tako stalno iščejo in razvijajo nove
metode ter orodja, ki bodo efektivno podpirala njihovo delo v kariernem svetovanju. Med njimi
je tudi predstavljen vprašalnik CAT.
Odločanje o karieri je proces, ki se odvija v več fazah, tekom izobraževalne in delovne poti
ter je eden najpomembnejših dejavnikov posameznikovega razvoja. Ta priročnik je namenjen
tako kariernim svetovalcem, ki so v podporo ljudem tekom tega procesa. Priprave na izvedbo
projekt Karierno drevo je delono financiralo EU sredstev “Karierno drevo – CaT s strani Erasmus+
Strategic Partnerships (grant 2014-1-PL01-KA200-003345).
Priročnik vsebuje enajst poglavij, v katerih je vzpostavljen pregled sodobnih idej kariernega
svetovanja ter pripomočkov, ki se pri tem uporabljajo. Prva štiri poglavja predstavita teoretično
ozadje kariernega svetovanja. Naslednja tri poglavja opisujejo splošne kompetence, potrebne za
kaerierno svetovanje. Zadnjih pet poglavij pa se osredotoča na znanja, tehnike in pripomočke, ki
jih uporabljajo karierni svetovalci.
Karierno svetovanje sloni na mnogih klasičnih in sodobnih teoretskih konceptih. Priročnik
tako že v prvem poglavju predstavi teoretična ozadja kariernega svetovanja, ki izvirajo iz različnih
psiholoških teorij ter psihoterapevtskih pristopov, ki izvirajo iz njih (npr. psihodinamski pristop,
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sistemska teorija, koginitivno – vedenjska terapija in sodobno narativno karierno svetovanje).
Nadalje, v drugem poglavju, naslovi kompetence kariernih svetovalcev, ki so sestavljene iz osebnostnih lastnosti, ključnih spretnosti ter poznavanja različnih svetovalnih orodij. Ključno interesno področje za osebe v procesu poklicnega svetovanja so informacije o poklicih. Metodologija
razvrstitve poklicev in opis splošnih skupin poklicev je predstavljena v drugem poglavju. Struktura
ISCO-08, kjer so glavne skupine poklicev in ravni usposobljenosti opisane skupaj s strokovnimi
interesi na podlagi izobraževalnih kategorij ISCED. Predstavljeni in analizirani so glavni dejavniki,
ki vplivajo na poklicne odločitve, vključno z vrednotami, osebnostjo, temperamentom in kognitivnimi zmožnostmi v tretjem poglavju. Svetovalci se lahko poslužujejo različnih slogov kariernega
svetovanja katera so predstavljena v drugem poglavju na podlagi raznolikih psiholoških ozadij.
Priročnik se osredotoča na model strokovnjaka v primerjavi z modelom »laisse faire«.
Peto poglavje naslovi komunikacijo ter pri tem analizira potek in sestavine učinkovite komunikacije v karierni orientaciji in svetovanju. Vključuje tudi primere optimalnih izjav, ki služijo
povečevanju občutka razumljenosti in preseganju komunikacijskih ovir. Primeri izjav, ki podpirajo razumevanje in pomagajo preprečiti komunikacijske ovire, so predstavljeni kot pomembna
orodja, ki so koristna med poklicnim vodenjem. Šesto poglavje govori o vrstah diagnoz, ki jih
lahko prepoznajo svetovalci pri svojem delu. Opisani so modeli diagnoz, možnosti klasifikacije
posameznikovih lastnosti, potek ocenjevanja oz. prepoznavanja teh stanj in njihov pomen ter
vzrok. Navedeni dejavniki in stanja so opisani v kontekstu glavnih vprašanj, ki jih svetovalec
zastavi svetovancu, to so sledeča: »Kaj zmoreš, kaj hočeš in kaj znaš«. Sedmo poglavje vsebuje
teorije in tehnike motivacije, vključno s socialnimi in demografskimi dejavniki, ki vplivajo na
motiviranost posameznika. Dodatno so predstavljena motivacijska orodja, ki so lahko v pomoč
pri kariernem svetovanju.
Naslednja štiri poglavja predstavljajo različne oblike in tehnike poklicne orientacije.
V poglavju osem so opisane teorije in orodja za razvoj kompetenc in socialnih spretnosti, model
pogovornega svetovanja. V devete, poglavju je opisan proces pridobivanja povratne informacije
in tehnike za pridobivanje teh informacij. Praktične vaje kariernega svetovanja pa so na voljo
v desetem poglavju in v enajstem kjer so predstavljene še tehnike dela s klienti, glede na njihovo
sprejemljivost do svetovanja.
Na področju kariernega svetovanja je na voljo veliko teoretičnih informacij, praktičnih
raziskav, metod in tehnik dela. Kljub temu pa karierni svetovalci včasih še vedno ne morejo
zagotoviti vseh potrebnih informacij in optimalnega svetovanja, saj je povpraševanje po le-tem
čedalje večje. Tudi sami smo bili kot psihologi in svetovalci na področju karierne orientacije ter
coachinga soočeni s podobno težavo, zato smo želeli z našim znanjem ter izkušnjami prispevati k razvoju področja kariernega svetovanja. Projekt je podprt s strani Erasmus+. Za sodelovanje in podporo se zahvaljujemo mnogim znanstvenikom in svetovalcem iz Slovenije, Španije,
Turčije, Velike Britanije in ZDA, ki so s svojimi prispevki pripomogli k mednarodni uporabnosti
tega priročnika.

Del I
Vloga in pomen kariernega
svetovalca v svetovalnem
procesu

Robert Porzak

Poglavje 1. Opredelitev kariernega svetovanja
v procesu svetovanja

Razumevanje kariernega svetovanja
Po svetu je prepoznanih mnogo opredelitev kariernega svetovanja (Parsons, 1909; Dawis,
1996; Nauta, 2010; Savickas, 2011; Yesilyaprak, 2012).
Nekateri avtorji tako poudarjajo, da je karierno svetovanje v svojem bistvu podobno ostalim
vrstam svetovanja. (Niles, Hyoyeon In, & Amundson, 2014; Swanson & Fouad, 1999). Spet drugi
se s to idejo ne strinjajo (Spengler, 2000). V Veliki Britaniji se je karierno svetovanje npr. razvijalo
povsem ločeno od psihološkega svetovanja. Drugje, to je v Severni Ameriki, pa je psihološko
svetovanje zajemalo tudi karierne tematike (Robertson, 2015). Karierno svetovanje je opredeljeno kot „pomoč pri soočanju s svojimi poklicnimi izzivi” (Schiersmann et al., 2012, s. 19). Razlika
med kariernim in psihološkim svetovanjem je v njunem fokusu. Karierno svetovanje se tako
osredotoča na tematike, povezane s kariero, npr. karierni razvoj, sprememba kariere… Pri čemer
pa domneva o jasni in pričakovani delovni poti, ki je veljala še nedavno, ne drži več, kar močno
vpliva na delo kariernih svetovalcev. Ti so namreč pri delu s klientu tako soočeni s še širšim
naborom kompleksnih težav (Westergaard, 2012).
Karierno svetovanje je, podobno kot druge oblike svetovanja, v svoji osnovi povezano
z glavnimi smermi v psihologiji (glej Sliko 1) ter pristopi, ki izvirajo iz njih. To so npr. na osebo
osredotočena terapija, psihodinamski pristopi, sistemska teorija, motivacijski intervju, kognitivno – vedenjske metode, socialno – kognitivni pristop, konstruktivizem in narativno karierno
svetovanje (Kidd, 2006; McMahon in Patton, 2001).
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Biološki in nevropsihološki
pristop
(Wilson, Goldstein, Broca,
Łuria, Milner )

Psihodinamski pristop
(Freud, Adler, Erikson)

Behaviorizem
(Skinner, Watson, Rotter)

10
Kognitivni pristop
(Piaget, Bandura,
Wygotski)
Slika 1.

Humanistični pristop
(May, Rogers,
Maslow, Frankl)

Glavni pristopi v psihologiji. Podatki iz Kidda, 2006; McMahon in Patton, 2001.

V pričetku 20. stoletja se je zanimanje za psihologijo izredno povečalo. Hkrati je postajala
vse bolj izrazita tudi težnja po razumevanju psihologije kot znanosti, kar je zahtevalo objektivne in uporabne rezultate ter je vodilo k nastanku behaviorizma, ki je take rezultate lahko
tudi zagotovil. Behaviorizem se namreč osredotoča na vidno človeško vedenje, ki ga razume
kot odnos med dražljajem in odgovorom. Behavioristična perspektiva v kariernem svetovanju
je vidna v poučevanju učencev ter klientov pri določenih spretnostih in znanjih, potrebnih za
razvoj kariere. Cilj je tako prepoznati in razviti kompetence, ki bodo posamezniku omogočile
učinkovito delovanje doma in v skupnosti (Arthur in Nicholls, 2014).
Kognitivni pristop v kariernem svetovanju je osnovan na delu psihoterapevta Aarona Becka
(Beck,1970). Karierni svetovalci tako skušajo vplivati na klientovo zaznavo lastnih zmožnosti ter
zunanjih okoliščin, saj verjamejo, da ustrezna zaznava lastnih izkušenj in sprememba odnosa do
zunanjega sveta, vodita do pravilnih kariernih odločitev (Sheward in Branch, 2012). Podoben
pristop je značilen za t. i. »trait – factor« teorije, ki pravijo, da je pri kariernem odločanju
pomembna prileganje posameznikovih sposobnosti in spretnosti določeni situaciji.
Nasproten pogled behaviorizmu ter kognitivnemu pristopu, ki vedenje pojmujeta kot
zunanje in mehansko, ponuja psihodinamska perspektiva, ki se osredotoča na nezavedno.
Vendar pa je potrebno opozoriti, da tudi psihodinamski pristop pojmuje vedenje, enako kot
behaviozirem, na determinističen način, le da ga v tem primeru določajo nezavedni vzgibi
(Sheward in Branch, 2012).
Opisana pristopa, ki sta zelo dolgo dominirala v psihologiji, lahko razložita mnoge vidike
vedenja, vendar pa ne moreta razložiti dejanj, usmerjenih k doseganjem ciljev, ki ne morejo biti
zares doseženi. Na tem področju je namreč bolj uporabna humanistična psihologija, ki izvira iz
celostnega razumevanja posameznika. Tako razloži tudi koncepte kot so npr. samozavedanje,
namensko vedenje in poudarja pomen svobodne izbire vedenja. Humanistična psihologija meni,
da je potrebno razvijati tako zdrave posameznike kot tudi ljudi z različnimi težavami in motnjami. V svoje razumevanje se trudi vključiti vse koncepte posameznikovega doživljanja, ki so
pomembni za vsakodnevno življenje. Humanistična perspektivna v karierni orientaciji se od
ostalih pristopov razlikuje v svojem razumevanju cilja svetovanja. Pravi namreč, da je namen
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kariernega svetovanja podpirati posameznikovo motivacijo za razvoj in doseganje želenih ciljev
(Chen, 2001).
Pristopi kariernega svetovanja, ki so osnovani na Superjevem konceptu razvoja življenja
(Super, 1978) in kariere ponujajo alternative pristopom, ki slonijo na tradicionalnih teorijah.
Ti pristopi izstopajo po svoji relacijski, kontekstualni in pomenski komponenti. Vseeno pa se še
danes večina prakse v kariernem svetovanju osredotoča na klasični pristop podajanja ustreznih
informacij (Amundson, Borgen, Iaquinta, Butterfield in Koert, 2010).
Proces kariernega odločanja je po enem od zelo zanimivih modelov tega procesa, sestavljen iz petih delono prepletajočih procesov, ki so ključni za učinkovito karierno odločanje. To so:
uvod (začetek, spodbuda), raziskovanje, odločanje, priprava in implementacija (vidno na sliki 2).
Vsi procesi karierne orientacije zajemajo tri glavne naloge: (1) vzpostavljanje učinkovitega svetovalnega odnosa; (2) ugotavljanje obstoječe motivacije za načrtovanje kariere in (3) poudarjanje
pomena načrtovanja kariere. Navedene naloge so namenjene povečanju klientovega zavedanja
procesa načrtovanja kariere. Pomembno je namreč, da klient zaupa svoji intuiciji pri odločanju,
saj je nejasnost inherenten del in hkrati ovira kariernega svetovanja (Magnusson, 1995).

Uvod
Slika 2.

Raziskovanje

Odločanje

Priprava

Implementacija

Ključni koraki v procesu načrtovanja kariere, podatki iz Magnusson, 1995.

Nekatere karierne odločitve in izražena interesna področja so pogosto videna kot nezavedna, saj je človeško vedenje in odločanje zelo kompleksne proces. Sodobni modeli kariernega
svetovanja sprejemajo razlago, da so odločitve in interesi lahko nezavedni, in so v tem podobni
psihodinamski modelom, ki se pojavljajo v psihoterapiji. Vendar pa sodobne razlage vse bolj
poudarjajo kompleksnost vedenja in medsebojno povezanost ljudi, s čimer postaja zagovarjanje posamične psihološke perspektive v svoji osnovi obliki vse manj uporabno. Teorije kariernega svetovanja so tako vse bolj sistemske in eklektične, kar pomeni, da vključujejo več različnih
pristopov (Dyer, Pizzorno, Valach L. in Young RA, 2010).
Narativno karierno svetovanje je primer konstruktivističnega pogleda na kariero, saj gre za
pretežno verbalen proces, v katerem sta svetovalec in klient v dinamičnem ter sodelovalnem
odnosu. Osredotočata se na opredeljevanje in uresničevanje klientovih ciljev, pri čemer svetovalec uporablja širok nabor različnih tehnik in procesov. Cilj svetovanja je povečati klientovo razumevanje samega sebe, kariere, skrbi, ki jih pri tem občuti ter načinov vedenja, ki jih je zmožen
izvesti. Hkrati pa želi tako svetovanje pripomoči k informiranemu odločanju klienta, ki pa sam
prevzame odgovornost za svoja dejanja (McMahon, 2017). Konstruktivističen pogled pripisuje
odnosu med svetovalcem in klientom bistven pomen. Svetovanje namreč doživlja kot proces
ustvarjanja pomena, v katerem klient s pomočjo svetovalca ustvari svojo življenjsko zgodbo.
Ta proces ni samo verbalen, temveč lahko svetovalec uporablja tudi vizualne in prostorske
tehnike, kot npr. življenjski potek, krogi življenjskih vlog, razvrščanje kart, zemljevidi ciljev,
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družinske konstelacije (vendar ne v stilu Hellingerja) in vodena fantazija (McIlveen in Patton,
2007).
Sistemski pristop postaja vse bolj priljubljen ter je osnova nekaj dobrim praksam, ki so
se razvile na podlagi selekcijskih postopkov, v katere so bili vključeni mladi odrasli (McMahon,
2005). Dober primer je Nacionalni fond iniciative mladih odraslih iz ZDA (The National Fund’s
Young Adult Initiatives), ki analizira in skuša razumeti, kako lahko podjetja privabijo in pri delu
spodbujajo populacijo mladih odraslih. S pomočjo teh informacij skuša fond pomagati delodajalcem pri zaposlovanju in motiviranju mlade delovne sile v ZDA (Wagner, 2015). Podobno
prakso pri zaposlovanju mladih odraslih izvajata tudi nemški zavod za zaposlovanje in program
UK Employment Retention and Advancement (Spermann, 2015).
Hollandova teorija kariernega odločanja opredeljuje odločitev za kariero kot optimalno
ujemanje med osebo in okoljem, pri čemer loči šest glavnih osebnostnih tipov, to so realistični,
raziskovalni, umetniški, socialni, podjetniški in konvencionalni (Gottfredson in Johnstun, 2009).
Na podobni osnovi temelji teorija prilagoditve delu, ki pravi, da posamezniki delujejo najbolje,
ko se njihove vrednote ujemajo z nagradami, ki jih ponuja delovno okolje. Teorija prilagoditve
prepoznava sledeče pomembnejše vrednote: altruizem, dosežki, udobje, varnost, avtonomija in status http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=eaca24d4-e9f4-4d6f-bf0c-a42f37c5ddb5%40sessionmgr101&vid=0&hid=116&bdata=Jmxhbmc9cGwmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl - c48 (Swanson & Fouad, 1999).
Superjeva teorija po drugi strani zavzame razvojni pogled in poudarja pomen različnih
življenjskih faz, skozi katere gre posameznik v življenju, ter vlog, ki jih prevzame v odnosu do
okolja. Nazadnje je potrebno izpostaviti še socialno kognitivno teorijo kariere, ki se osredotoča
na kognitivne dejavniki, kot npr. samoučinkovitost, pričakovanja, učenje… (Bocanegra, Gubi
in Cappaert, 2016).

Kompetence kariernega svetovalca
Kompetenco so lahko opredeljene kot „zmožnost posameznikov, da izpolnjujejo kompleksne
zahteve v določenih situacijah, na podlagi ustreznih psihosocialnih virov na način reflektiranja”
(Schiersmann et al., 2012, s. 34). Opredelitev in klasifikacija kompetenc kariernih svetovalcev sta
odvisni od tega, kako razumemo pojem svetovanje, cilje ter domeno le-tega. Poklic kariernega
svetovalca se je namreč močno razvil v zadnjih nekaj desetletjih in splošno sprejete opredelitve
tega poklica ni. Prav tako niso empirično opredeljene kompetence, ki so zanj potrebne (Hatala
in Hisey, 2011).
Izpostavimo lahko eno od kvalitatnih študij iz področja kariernega svetovanja, v kateri so
avtorji raziskali, kako šolski svetovalni delavci zaznavajo kompetence, potrebne za karierno
svetovanje.
a) zmožni so pridobivanja in hitrega posredovanja ustreznih ter točnih informacij
b) so aktivni člani regijskih ali državnih organizacij iz področja svetovalnega dela
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c) svoja socialna omrežja znajo uporabiti pri strokovnem razvoju
d) kljub delovnim obremenitvam vzpostavljajo dobre odnose z učenci
e) pri svojem delu so pozorni na ranljive skupine učencev
f) spoštujejo in dobro predstavljajo poklic šolskega svetovalnega delavca
(Morgan, Greenwaldt in Gosselin, 2014):
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Teorija razvoja kariere

Spretnosti
individualnega
in skupinskega
svetovanja

Individualno /
skupinsko ocenjevanje

Posredovanje
informacij / virov

Vodenje programov
in implementacija
programov

Konzultacije

Poznavanje dela
z različnimi
uporabniki

Supervizija

Etični in pravni
pomisleki
Slika 3.

Raziskovanje /
evalvacija

Tehnologija

Področja minimalnih kompetenc kariernega svetovalca v ZDA (NCDA). Podatki NCDA –
Nacionalnega združenja za razvoj kariere, 1997/2009.

Kljub pomanjkanju jasne opredelitve vloge in kompetenc kariernih svetovalcev je v uporabi
mnogo poglobljenih priročnikov, ki opisujejo korake in metode karierne podpore (Bonk in drugi,
1973; Ettinger, 1991). Med njimi so tudi taki, ki so namenjeni samo kariernemu svetovanju
deklet in žensk (Birk in drugi, 1985; Cooga PA in Chen CP, 2007). Številni avtorji se namreč strinjajo, da je znanje nujni pogoj za učinkovito karierno načrtovanje, saj izboljšuje naše zavedanje
in razumevanje sebe ter drugih. Z uporabo teoretsko podprtih metod lahko karierni svetovalci
podpirajo razumevanje učencev ter jim nudijo podporo (Baryla-Matejczuk, 2013; Brammer
in MacDonald, 1998).
Zahteve po opredelitvi kompetenc izhajajo iz globalizacije. V pričetku 20. stoletja so namreč
vsi strokovnjaki iz področja kariernega svetovanja morali biti pozorni predvsem na dva trenda.
Prvi je bil vse večja potreba po raznoliki delovni sili, drugi pa povečano mednarodno ekonomsko
sodelovanje (Evans in Larabee, 2002). Multikulturne kompetence so tako še danes nujne za
učinkovito delo na področju kariernega svetovanja, kar je še posebej vidno na območju Evropske
unije. Tako so kompetence iz področja multikulturnega kariernega svetovanja vse pomembnejši
element izobraževanja kariernih svetovalcev, v nekaterih izobraževanjih so celo glavna tematika
(Hays, 2002). Hkrati pa še vedno ne obstaja večdimenzionalni in multikulturni pripomoček, ki bi
te kompetence podpiral pri delu kariernih svetovalcev.
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Poleg strokovnih kompetenc naj bi imeli karierni svetovalci, v skladu z izpostavljenimi
teoretičnimi ozadji, tudi določene osebnostne lastnosti. Tako je npr. po humanistični perspektivi
razvoj klienta možen le, če svetovalci popolnoma sprejmejo kliente, pri čemer jim ne dopuščajo
popolne svobode pri izbiri vedenja, temveč jih motivirajo za prehajanje lastnih omejitev ter lotevanje izzivov. V kolikor je to v okviru svetovanja doseženo, klient ne potrebuje zunanjih navodil,
temveč se bo zmožen ravnati v skladu s svojimi potrebami, pri čemer bo imel občutek vrednosti in tudi zunanje odobritve. V skladu s tem naj bi popolni svetovalec imel sledeče lastnosti:
prepričanje, da je vsak posameznik v osnovi dober; spoštovanje dostojanstva ljudi, potrpežljivost, samozavedanje, iskrenost do samega sebe in samokontrola (Crisp, 2010).

Prepričanje
v dobro v ljudeh

Samokontrola

Spoštovanje
posameznikovega
dostojanstva

Iskrenost
do samega sebe

Potrpežljivost

Samozavedanje

Slika 4.

Osebnostne lastnosti kariernih svetovalcev. Podatki iz Crips, 2010.

Brammer (1977; Brammer in MacDonald, 1998) npr. meni, da lahko svetovanje podpira
posameznikov razvoj, v kolikor ima svetovalec sledeče lastnosti: empatija, toplina in skrb, odprtost, pozitiven odnos in spoštovanje, neposrednost in naslavljanje specifičnih tematik (specificity). Pri tem je osnovni pogoj za učinkovito zunanje spodbujanje razvoja zaupanje in vera
v klientovo zmožnost ter voljo do razvoja. Poleg tega mora svetovalec pokazati še utemeljeno
samozavest pri svojem delu ter sam prevzeti odgovornost za ustvarjanje pogojev za razvoj, kar
stori z izkazovanjem razumevanja, vzpostavljanjem občutka udobja… (Brammer in MacDonald,
1998; Snyder, Shapiro in Treleaven, 2012, s. 713–716).
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Nekateri avtorji pravijo, da naj bi bil odnos med svetovalcem in klientom osnovan na
občutkih medsebojne naklonjenosti, spoštovanja in zaupanja, saj šele tak odnos omogoča odprtost za komunikacijo in spremembe. Opisan odnos lahko svetovalec spodbuja, tako da je klientu
naklonjen, je empatičen, topel, vendar se vseeno zaveda svoje avtoritete (Goldberg, 1998).

Veščine kariernih svetovalcev
Raziskave kažejo, da uporabljajo karierni svetovalci podobne spretnosti, kot svetovalci iz
drugih področij. Na kliente se odzivajo na podoben način, vendar pa z drugačno intenzivnostjo,
kot je to značilno za druge tipe svetovanj. Karierni svetovalci tako pri svojem delu v največji meri
dajejo informacije (42%), nato sledi direktivno svetovanje (18%), parafraziranje (14%) in zaprta
vprašanja (9%). Navedene metode predstavljajo skupno 83% dela kariernih svetovalcev.

17%

informiranje
direktno svetovanje

9%

42%

patafraziranje
postavljianje zaprtih vprašanj

14%
drugo

18%
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Tipični načini svetovalcev , ki se uporabljajo v komunikacijskem procesu.
(Nagel, Hoffman&Hill, 1995).

Karierni svetovalci so zgoraj prikazane tipe odgovorov izbirali v podobni meri kot svetovalci
iz ostalih področij (razlike med različnimi tipi svetovalcev so se gibale v območju ene standardne
deviacije). Karierni svetovalci tako uporabljajo podobne metode kot npr. psihodinamski psihoterapevti (npr. Rogers, Perls in Ellis), strokovnjaki za duševno zdravje; vodje skupin, ki niso strokovnjaki iz področja svetovanja; odvetniki družinskega prava, gostitelji psihološko naravnanih
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oddaj… (Nagel, Hoffman in Hill, 1995). Opisana podobnost dela je rezultat treninga svetovalcev,
v katerega so ponavadi vključeni spretnosti kot npr. aktivno poslušanje, izkazovanje empatije,
meditacija, sprejemanje odločitev, samoregulacija in gradnja sodelovalnega odnosa (Smaby in
Peterson, 1994).
Klasična tipologija spretnosti svetovalcev deli spretnosti v tri skupine (Brammer in MacDonald, 1998; Nystul, 2016), ki vsebujejo še določene podskupine spretnosti (slika 6). Glavne
skupine spretnosti svetovalcev so sledeče: sposobnost razumevanja, sposobnost vzpostavljanja
udobja in premagovanja težav v odnosu ter sposobnost spodbujanja pozitivnih dejanj in vedenjskih sprememb.
A. Spretnosti, povezane z razumevanjem in komunikacijo, lahko razvrstimo v sedem skupin:
1.	 Spretnosti poslušanja: posvečanje pozornosti sogovorniku, parafraziranje, razjasnjevanje, preverjanje pravilnosti razumevanja
2.	 Spretnosti vzdrževanja pogovora: neposredno in posredno nadziranje teme pogovora,
osredotočanje pogovora na določeno temo, postavljanje odprtih vprašanj
3. Sposobnost zrcaljenja: zrcaljenje e čustev, izkušenj in vsebine pogovora, še posebej informacij, predstavljenih s strani sogovornika
4. Sposobnost povzemanja misli in čustev, ki jih izrazi sogovornik
5. Sposobnost konfrontiranja: prepoznavanje lastnih čustev, opisovanje in deljenje čustev,
podajanje povratne informacije, vzpostavljanje kontakta z lastnim telesom in čustvi,
povezovanje
6. Sposobnost interpretacije: uporaba interpretativnih vprašanj, fantazij in metafor
7. Sposobnost podajanja informacij: posredovanje za klienta pomembnih informacij, podajanje, podajanje nasvetov na podlagi lastnih izkušenj, podajanje rešitev in predlogov,
kako reševati težave.
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Razumevanje

Vzpostavljanje mentalne
sproščenosti ter preusmerjanje stiske posame
znika v njegov/ njen
razvoj

Spodbujanje po itivnih
ukrepov in vedenjskih
sprememb

17

poslušanje
podpora
obvaldovanje
(vzdrževanje) pogovora
reflektiranje

posredovanje/ukrepanje
v primeru stiske

reševanje
problemov
in sprejemanje
odločitev

povzemanje
osredotočenje
Interepretiranje
informiranje
Slika 6.

napotovanje k drugim
specialistom

doseganje
sprememb
v vedenju

Veščine svetovalca po kategorijah, podatki iz Nagel, Hoffman,& Hill, 1995.

B. Veščine, povezane z vzpostavljanjem mentalne sproščenosti in izkoriščanjem izzivov in stisk
posameznika za spodbujanje razvoja je mogoče razvrstiti v štiri kategorije:
1.	 Sposobnost podpirati: vzpostavitev stika, pomirja in sproščujoče.
2.	 Sposobnost, da posreduje v primeru stiske: navdihujoče upanje, tolažilno, nadzor.
3. Zmožnost osredotočenja: prepoznavanje prednosti, pregled razvojnih izkušenj, ob sklicevanju na „maksimalno izkušnje».
4. Sposobnost, da prepozna svoje omejitve in napoti posameznika k drugim strokovnjakom
in, če je potrebno - pomaga pri vzpostavljanju stika.
C. Sposobnost za spodbujanje pozitivnih ukrepov in vedenjskih sprememb, jih je mogoče
razdeliti v dve kategoriji:
1.	 Sposobnost reševanja problemov in sprejemanje odločitev: identifikacijske probleme, ki
analizirajo probleme, pretvarjanje probleme v cilje, preiskovalnim možnosti in posledice,
ki načrtujejo vnaprej, posploševanja preizkušene rešitve in jih raztezajo da vključuje tudi
druge življenjske situacije.
2.	 Doseganje sprememb v vedenju: modeliranje, nagrajevanja, desenzibilizacijo (BRAMMER,
1977; BRAMMER & MacDonald, 1998; Johnson & Johnson, 1992; Nystul, 2016).
Poseben del komunikacijske dejavnosti svetovalca je pogosto povezan s povratnimi informacijami. Svetovalci dajejo in sprejemajo povratne informacije. Povratna informacija je „prenos
vrednostnih korektivnih informacij o akciji, dogodku ali procesu v prvotni ali obvladujoče
vir.” Natančneje, pozitivne povratne informacije, se osredotoča na prednosti, ki lahko krepijo
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vedenje. Popravni povratne obravnava vedenja, ki imajo neželene posledice, in čeprav jo je
mogoče zaznati v času, kot je nevarna, lahko ta povratne spodbujanje sprememb (Swank &
McCarthy, 2013).
Svetovalci dejavnost karierne orientacije izvajajo predvsem v šolah. V šoli je institucionalni
okvir mladinske karierno svetovanje, ki temelji na sodelovanju svetovalec na učitelja. Analiza
rezultatov študije, opravljene med starši prosili za njihovo pričakovanje svetovalec dejavnosti
sortiranje pokazala devet splošnih tem, ali kategorije teme, ki so v interesu staršev srednji šoli
otroke: starševskih veščin, Adolescent Self-upravljanje, samozavedanje in esteem, Akademska
priložnosti in poklicne izbire, Medsebojni odnosi in spretnosti, Emotional Wellness, telesno
zdravje in dobro počutje, roditeljskih / Osebje Komunikacija in tehnologija varnost in uporaba
(Grubbs, 2013). akademske možnosti VODILNA študentov in poklicne izbire razumeti v smislu
načrtovanja kariere zajema večino veščin zgoraj navedenih. Bi morale potrebe šolski svetovalec
bolje zadovoljiti staršev delno kariero različna oblikovanja v njegovo / njeno dejavnost načrt
staršev tudi poklicna izobraževanja in posvetovanja kurikula in intervencije.

Orodja in pripomočki svetovalca
Kariera svetovanje lahko razumemo kot proces zagotavljanja učinkovitih orodij za boljše
razumevanje svetovali osebe. Značilno kompleta orodij vsebuje raziskave samoocenjevanje,
vprašalnikov in testov pomagajo prepoznati counselee virov in meja, splošne in lokalne vire
informacij o trgu dela, sheme vaj, orodja za usposabljanje v skupini, osebni coaching orodja
in mnogih drugih instrumentov. Orodja se uporabljajo v neposrednem medosebnih odnosov,
vendar pa obstaja nekaj posrednih načinov podpiranja svetovancev. Uporaba računalniško
podprtega komuniciranja in orodij družabnih medijev povečala eksponentno in njihova uporaba
ustvarja nova področja potreb in nove modele medosebni odnosi. Orientacije zdravniki lahko
zahtevajo sposobnosti za uporabo IKT kot vir, kot medij za komunikacijo in za materialni razvoj.
V kariernih storitev, socialnih medijev je hitro postal toliko nuja kot priložnost in usposobljenosti
za delo v tem novem načinu je območje večji pomen. Za mnoge, socialnih medijev je preprosto
zbirka spletnih orodij, ki se uporabljajo za izmenjavo informacij, komunicirajo in se družijo med
seboj. V širšem smislu je socialni mediji opredeljena kot proces, kjer posamezniki in skupine,
razvoj skupnega razumevanja in pomenov z vsebino, skupnosti in Web 2.0 tehnologije. Kettunen
in sodelavci razvrščeni kompetence praktikov za socialne medije v poklicnih storitev v štiri kategorije sposobnosti za uporabo socialnih medijev na: dali informacije, zagotavljanje poklicne
storitve, raziskovanje s sodelovanjem kariere, in za sodelovanje careering (Kettunen, Sampson,
in Vuorinen, 2015) . Prvi dve kompetence jasna in široko uporabljajo uporabi IKT s svetovalci.
Kompetenco izkoristiti družbene medije za raziskovanje s sodelovanjem kariere se pojavi, ko je
poudarek na metode, tehnike in aktivnosti, ki spodbujajo sodelovalne procese na poti učenja
med člani strokovnega skupine. Medtem ko je v preteklih kategorije socialnih medijev delovala
zgolj kot alternativni kanal, tu delavci dojemajo socialni mediji kot interaktivni delovni prostor
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in sestavni del kariernih storitev (Kettunen in sod., 2015, s. 49–50). Avtorji naglas, da je usposobljenost za socialne medije v kariernih storitev, sposobnost izkoristiti družbene medije za sodelovanje careering, kjer delijo znanje in smiselno sodelovanje gradnja na poklicnih vprašanjih
potekala z in med člani skupnosti. Pristop zdravniki do socialnih medijev je sistemsko usmerjena, kar pomeni, da je poudarek na ponovni razmislek organizacijsko kulturo kariernih storitev,
kot tudi ideologijo in metode pridobivanja izkušenj in usposabljanja (Kettunen et al., 2015, s.
50–51).
samo-ocenjevalni vprašalniki
vprašalniki in testi za prepoznavajne virov in ovir posameznika
konfrontiranje

splošini in lokalni viri informacji o trgu dela
vaje
pripomočki za delo v skupini
pripomočki v individulanem coachingu
drugo

Slika 7.

Skupine orodij in pripomočkov svetovalcev.

Obstaja veliko zanimivih spletnih orodij za karierne svetovalce, ki temeljijo na teorijah intelektualnih sposobnosti, eno- ali večdimenzionalnih. Primer takšnih orodij je lahko MIDAS – na
več inteligenc Razvojna Ocena lestvice, ki jo zastopata C. Branton Shearer razdelana. Orodje je
naslovljena na 10-14 let starih otrocih in temelji na povezovanju teorije več inteligence v karieri
svetovalnem procesu. To je dokazano z orodjem avtorjev in nekaterih drugih znanstvenikov, ki
bi lahko stranke dobijo izboljšanje procesa in izboljšanje osebnega razvoja zahvaljujoč uporabi
večdimenzionalne vidika odločanja kariere na inteligenco (Bordei, 2015). Podoben primer je
spletna Test več inteligenc (TMI-TUW) orodje za 7-16 let starih otrok, ki temeljijo na Gardner
teoriji. Orodje omogoča oceno intelektualni potencial in podpira načrtovanje izobraževalne
in pravočasno poklicno orientacijo (Poleszak, Porzak, Kata, in Kopik, 2014). Ta orodja so se izkazali za zelo koristne, vendar je treba imeti v mislih, da je treba rezultate kompleksnih in zgodnje
ocene razumeti kot nalepke, ampak kot izhodišče za nadaljnje raziskovanje. To je obvezno za
primerjavo informacije, ki jih MIDAS ali TMI dobil lestvice z informacijami, pridobljenimi iz
drugih virov, kot so šolske evidence, hobiji ali poglobljenih intervjujev z učenci in dobro oseb,
kot so starši, učitelji ali drugih referenčnih oseb.
Svetovanje se lahko podprejo, ne samo z orodji informacijske in komunikacijske tehnologije, vendar je mogoče storiti v celoti na spletu, brez neposrednega osebnega stika. Internetne
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storitve odpre nov svet možnosti pri zagotavljanju storitev, ki povečujejo učinkovitost kariernih
storitev, in hkrati povečati prepoznavnost stroke in tiste, ki se ukvarjajo v njem. Nekater avtorji in
izvajalci zdravljenje spletne svetovalnice in na osnovi spletne-storitve, kot razčlovečeni in zaradi
tega ni sprejemljivo. Z druge strani se trdi, da je pozoren na uporabnika pri razvoju zagotavljanja
storitev in stranko centered, številni argumenti o dehumanizing tehnologijo je mogoče v veliki
meri odpraviti. Razumevanje, da je nujno treba prilagoditi uporabniške izkušnje je prav tako
močan z informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), sistemov, saj je z face-to-face svetovanje, svinec ponuditi možnost bolj učinkovitih in uporabnih sistemov (Bright, 2015).
Koristne tehnike in orodja, ki omogočajo spletno karierno svetovanje, razvit na podlagi
splošnega modela cybercounselling, so prisotni v svetovalni praksi, saj približno 20 let. Kariera
cybercounselling se lahko zagotovi na primer kot pošiljanje e-pošte, oglasne vkrcanje, klepetalnica razprave, računalniško podprto ali simuliranih pogovor in pošiljanje sporočil SMS (Nystul,
2016). Obstaja tudi razlaga in ocenili tehnike premagovanja odsotnost glasom in neverbalnih
elementov komunikacije v pisni cybercounselling, besedilu Prisotnost tehnike. Prisotnost tehnike
so: Čustvena Kadriranje, Opisna Neposrednost, Opisna posnetkov in čas prisotnosti. Čustvena
Kadriranje zaposluje uporabo oglatih oklepajev, kjer smo pisali o notranji non-opazovanih misli
in občutke. Opisna Neposrednost zagotavlja stranki posreduje informacije o svetovalcem je
opaziti, neverbalno obnašanje do naročnika. Opisno posnetkov je uporaba opisnega jezika, da
bi stranka ustvariti miselno sliko, ki so pomembne za svetovanje okolje. Opisi pisarni svetovalca
je, vreme in kontekst skupnosti so nekatere značilne podobe, ki so lahko pomembni. Čas Prisotnost vključuje pisno težka, interakcija med stranko in svetovalcem je v sedanjosti. Tehnika je še
posebej pomembno v asinhroni svetovanje (Murphy in Mitchell, 2009). Raziskave primerjavo iz
oči v oči in spletno svetovanje s strankami iz istega vira napotitev pomeni, da ni bistvenih razlik
v merilih rezultatov. Zdi se verjetno, da prisotnost tehnike igrajo pomembno vlogo pri pomanjkanju razlike v rezultatih med dvema načinih (Murphy in Mitchell, 2009).
Vse veščine poenostavitvi in sposobnosti ter uporaba orodij, opisanih zgoraj, se jih nauči
vsak, ki želi, da to storijo razviti. Izboljšanje je dejal veščine je mogoče le z dolgotrajno psihološko usposabljanje in je podprto z uporabo dobro pripravljenih, izobraževalnih multimedijskih
gradiv. Treba je poudariti, da pristojnosti poklicni svetovalec bo le donos želene rezultate, ko je
ta povezan z aktivnim sodelovanjem in pripravljenostjo olajšanega osebe. Naslednja poglavja te
knjige vsebuje opise izbranih orodij in tehnik zgoraj omenjenih.
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Poglavje 2. Splošne skupine poklicev
Poklici se hitro spreminjajo in število in struktura zaposlitvenih možnosti v družbi postaja
vse bolj zapletena. Okvir, v katerem se sprejemajo poklicne odločitve, je dinamičen (Magnusson,
1995). Opisujemo lahko skupine poklicev, vendar opis ene sodobne stroke traja kot veljaven, ne
več kot nekaj let. To je še posebej vidno, na primer med strokovnjaki za informacijsko tehnologijo (IT) v podjetjih in družbah z odprtim znanjem. Učinek sodelovanja zaposlenih v zunanjih
skupnostih znanja, ki je zelo priljubljen med informatiko in številnimi mladimi, to okrepi (Huang
& Zhang, 2016). Sposobnost, določena za nekatere poklice, je mešanica dveh poklicev ali se
dinamično spreminja, tako kot oblikovalec spletnih strani ali tržnik, ki se ukvarja s spletnimi
trendi, to so informatika in grafika ali modeli, sociologi in prodajalci, ki so usposobljeni za izkoriščanje internetnih orodij.
Drugo vprašanje izhaja iz izbire med službo in kariero. Služba, razumljen kot delo, ki ga
oseba redno opravlja za zaslužek, je na splošno enostavno določiti opis preprostih nalog. Kariera,
opredeljena kot zaposlitev ali poklic, ki jo nekdo naredi že dolgo, zahteva razvoj in spreminjanje
ne samo položajev, temveč včasih poklici in poklicne naloge bolj zapletene. Oseba ima običajno
več delovnih mest v svoji karieri. Prav tako je lažje spreminjati delovna mesta na istem področju
dela, ki opredeljujejo kariero. Prehod na kariere je težji in lahko zahteva, da se oseba začne
na dnu lestvice v novi karieri. Nekateri učitelji postanejo ravnatelji v šolah in nekateri inženirji
postanejo vodje tovarn. Istočasno pa je za tipičnega inženirja, ki postane učitelj in nato glavni
v šoli, lahko veliko težje in obratno. Opis kakršne koli poklicne poti v smislu poklica je lahko
zavajajoča in je razvrstitev kariere nemogoča. Še več, obstaja veliko opredelitev istega poklica,
odvisno od države. Analizirati je treba opredelitve poklicev in strokovnih skupin ob upoštevanju
vseh zgornjih omejitev in povezav med različnimi vidiki poklicev, ki jih je treba opisati.

Metodologija razvrstitve poklicev
Obstaja veliko klasifikacij, povezanih s trgom dela. Med najpomembnejšimi je Mednarodna
standardna industrijska klasifikacija vseh gospodarskih dejavnosti (ISIC). ISIC je mednarodna
referenčna klasifikacija proizvodnih dejavnosti. Njen glavni namen je zagotoviti vrsto kategorij
dejavnosti, ki jih je mogoče uporabiti za zbiranje in poročanje statističnih podatkov glede na
take dejavnosti (ISIC, Rev.4, 2008). ICNPO je klasifikacija, ki se priporoča za določitev sektorja
nepridobitne institucije v Priročniku o neprofitnih institucijah v sistemu nacionalnih računov.
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Izobraževalne ustanove so razvrščene v skladu z Mednarodno standardno klasifikacijo izobraževanja in usposabljanja (ISCED) na podlagi vrste programov, ki jih zagotavljajo. UNESCO je razvil
klasifikacijo ISCED, da bi olajšal primerjave statistike izobraževanja in kazalnikov v posameznih
državah na podlagi enotnih in mednarodno dogovorjenih opredelitev. Leta 2011 je državo
članico UNESCO uradno sprejela revizijo ISCED (ISCED 2011, 2012).
Mednarodna organizacija dela ustvarja in uresničuje Mednarodno standardno klasifikacijo
poklicev (ISCO). ISCO zagotavlja sistem za razvrščanje in združevanje poklicnih informacij, pridobljenih s statističnimi seznami v anketah, pa tudi iz administrativnih evidenc. Je ena od glavnih
mednarodnih klasifikacij, za katere je odgovorna ILO. Standardi ISCO so bili ustanovljeni kot del
mednarodnih družin ekonomskih v socialnih klasifikacijah. Prva različica ISCO je bila sprejeta leta
1957 z njo mednarodno konferenco o statistiki dela (ICLS) v znani kot ISCO-58. Naslednje različice so bile sprejete v priljubljenih kot ISCO-68 v ISCO-88. Zadnja različica razvrščanja, ki velja
v trenutku priprave te besedila, je znana kot ISCO-08 (sprejeta leta 2007). Oblikuje strukturo,
definicije in korespondenčne tabele med poklici. Zagotavlja podlago za primerjavo statistike
poklicev za različne države in posredovanje drugih poklicnih informacij, na primer za zaposlovanje ali sprejemanje delavcev migrantov. Prav tako služi kot model za države, ki razvijajo nacionalne poklicne klasifikacije ali revidirajo svoje obstoječe. Obstajajo številne nacionalne poklicne
klasifikacije, ki temeljijo na podobnih od teh ISCO verzij v njegovih metodologijah. Primarne
enote, ki se uvrščajo v ISCO, tako delovna mesta. Delovna mesta so razvrščena v ISCO na podlagi
vrste opravljenega dela, ki je v nalogah, ki jih je treba izvesti (ISCO-08, 2012).

Zaposlitve, poklici, ravni usposobljenosti in specializacije
Osnovna metodologija klasifikacije poklicev v večini kategorij je pripravljena s podporo
Mednarodne standardne klasifikacije poklicev (ISCO) in Mednarodne standardne klasifikacije izobraževanja (ISCED). Za razumevanje takšnih kategorij je potrebno poznati nekaj osnovnih definicij, ki jih ponuja klasifikacija ISCO-08. V ISCO-08 je delo opredeljeno kot „niz nalog
in dolžnosti, ki jih je posameznik opravil ali bi moral biti narejen, tudi za delodajalca ali samozaposlene osebe”.
Poklic se nanaša na vrsto opravljenega dela na delovnem mestu. Zasnova poklica je opredeljena kot „niz delovnih mest, za katera je glavna naloga in dolžnosti značilna visoka stopnja
podobnosti”. Oseba je lahko povezana s poklicem prek glavnega opravila, ki ga trenutno opravlja, drugo zaposlitev, prihodnje delo ali delo, ki je bilo prej. Poklic je razdeljen na ISCO-08 10
glavnih skupin, vidnih na sliki 8.
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1. Managerji
2. Profecionalci
3. Tehniški in sorodni poklici
4. Uradniki
5. Poklici za storitve, prodaja
6. Kmetovalci, gozdrarji, ribči, lovci
7. Poklici za neindustrijski način dela
8. Upravljalci načrtovalci in sestavljalci strojev in naprav
9. Poklici za preprosta dela
10. Vojaški poklici
Slika 8.

Glavne skupine poklicev. Podatki iz ISCO-08, 2012.

Spretnost je opredeljena kot sposobnost opravljanja nalog in dolžnosti določenega delovnega mesta. Za potrebe ISCO-08 se dve razsežnosti spretnosti uporabljajo za razporeditev
poklicanosti v skupine. To so stopnja znanja in spretnosti. Raven spretnosti je opredeljena kot
funkcija kompleksnosti in obsega nalog in dolžnosti, ki jih je treba opraviti v poklicu. Specializacija na področju spretnosti se obravnava glede na zahtevano znanje, orodja in stroje, materiale,
ki so delali na ali z; ter vrste proizvedenih proizvodov in storitev (ISCO-08, 2012).
Podroben opis spretnosti, ki jih nudi ISCO-08, je razdeljen na štiri ravni, opisane na sliki 9.
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1. stopnja: izvajanje preprostih in rutinskih fizičnih nalog, ki zahtevajo uporabo
orodij kot so lopata ali preproste električne naprave kot so sesalec. Zadložitve,
ki jih izvajajo so čiščenje, kopanje,
fizično dvigovanje in prenašanje materialov, sortiranje, ročno skladiščenje
blaga (v časih v okvirih mehaniziranega
postopka), vožnja vozil brez motorja in
obiranje sadja in zelenjave.

2. stopnja: operiranje z strojno mehanizacijo in elektronsko opremo, vo opremo.,
vožnja različnih vozil, vzdrževanje in popravila električne in mehanske opreme, upravljanje, urejanje in shranjevanje informacij.
Sposobnost razumevanja informacij kot so
varnosta opozorila, pisanje poročil o delovnih nalogah, izdelava preprostih izračunov. Večina poklicev zahteva napredno
uporabo jezika in sposobnost računanja,
ter dobre komunikacijske veščine.

3. stopnja: kompleksne tehnične in
praktične veščine, ki zahtevajo natančno
zazanavanje dejanskega stanja, pozavanje
specifičnih tehničnih in drugih postopkov.
Zagotavljanje skladnosti z zahtevami za
zdravje, varnost in podobnimi regulativami priprava podrobnih ocen o kvaliteti
in ceni specifičnih projektov, koordinacija, nadziranje, kontorlo in organizacija
aktivnosti drugih delavcev. Poklici na tej
razvni zahtevajo visko znanje uporabe
jezika, numeričnih sposobnosti in dobro
razvite medosebne komunikacijske
sposobnosti.

4. stopnja: kompleksno reševanje
problemov, sprejemanje odločitev in kreativnost glede na obsežna teoretična in fakultativna znanja na specializiranem področju.
Analiza in raziskave na določenem področju
diagnoza in zdravljenje bolezni, predaja
znanj drugim in konstruiranje mehanskih
dellov in oblikovanje procesov za izgradnjo in
proizvodnjo. Dodatno napredno znanje rabe
jezikov in numerične sposobnosti, odlične
sposobnosti komuniciranja. Razumevanje
kompleksnih pisnih virov in predstavitev
kompleksnih idej v različnih medijih kot
so knjige, rabele slike, poročila, in ustna
prezentacija.

Slika 9.

Stopnje znanja in spretnosti. Podatki iz ISCO-08, 2012.

Večje skupine poklicev so povezane z nivoji usposobljenosti. Opis temelji na statističnih
podatkih, vendar obvešča o možnih pričakovanjih. Za nekatere skupine so ravni spretnosti bolj
dosledne, kot pri osnovnih poklicih in za druge so preusmerjene, tako kot za oborožene sile:
• Vodstvo: 3 + 4
• Strokovnjaki: 4
• Tehniki in sodelavci: 3
• delavci s področja pisarniške podpore, storitveni in prodajni delavci, usposobljeni delavci
iz kmetijstva, gozdarstva in ribištva, delavci s plovili in z njimi povezani trgovci, upravljavci
naprav in strojev ter sestavljavci: 2
• Osnovni poklici: 1
• Poklici oboroženih sil: 1 + 2 + 4
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Izobraževalne poti
Koncept spretnosti se uporablja predvsem na najvišji (glavni skupini) ravni razvrstitve, pri
čemer je večji poudarek prvemu od teh operativnih ukrepov, naravi opravljenega dela, ne pa
formalnim in neformalnim potrebam po izobraževanju in usposabljanju je spremenljiv, kar je
prikazano na sliki 10.
ISCO stopnje
usposobljenosti

ISCO raven izobrazbe

4

6 druga stopnja tercialne izobrazbe (vodi v napredne raziskovalne kvalifikacije)
5a prva stopnja tercialne izobrazbe, I. stopnja izobrazbe (srednje dolgo trajanje)

3

5b prva stopnja tercialne izobrazbe (kratko srednje dolgo izobraževanje)

2

4 po sekundari, ne tercialna, stopnja izobrazbe
3 višja sekundarna stopnja izobrazbe
2 nižja sekundarna stopnja izobrazbe

1

1 osnovna stopnja izobrazbe

Slika 10. Stopnje usposobljenosti ISCO in ustrezne ravni izobraževanja ISCED. Podatki ISCO-08, 2012
in ISCED, 2011.

Poklice, razvrščene v skupine 1-4 in 0, so tipične za visoko usposobljene delavce in zahtevajo
višjo raven usposobljenosti kot poklicev, razvrščenih v skupine 5-9. Predlagani plimovanja med
stopnjo usposobljenosti ISCO in poklicno klasifikacijo s stopnjo izobrazbe ISDED ne predpostavljajo, da kompetence ostanejo enake skozi življenjsko dobo in so odvisne od poklica. Hipoteza,
da lahko vključevanje v kognitivno zahtevne dejavnosti preprečuje ali ovira starostno upadanje
kognitivnih sposobnosti, znano kot hipoteza „uporabi ali izgubi”, ni veljavna za starejše delavce.
Podatki, zbrani v 21 državah OECD o pismenosti, računalništvu in reševanju problemov, kažejo,
da je od 35 do 65 let v dveh skupnih kategorijah poklicev: skupina visokokvalificiranih delavcev
(glavne poklicne skupine ISCO od 0 do 4) in skupina Nizkokvalificirani delavci (glavne poklicne
skupine ISCO od 5 do 9) spoštovanje znanj s starostjo za približno 0,1 standardnih odstopanj
na desetletje za obe skupini, neodvisno od spretnosti, ki se uporabljajo pri delu (Albæk, 2016).
Vendar pa je ta razvrstitev koristna za mlade, ki začenjajo svoje poklicne poti.
Kategorizacija izobraževanja se uporablja za izobraževalno svetovanje, kar je pogosto
uvodni del poklicnega svetovanja učencev. Cilj je razvrstiti izobraževalne programe in njihove
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s tem povezane kvalifikacije po področjih izobraževanja in usposabljanja na podlagi vsebine
programa in ne značilnosti predvidenih udeležencev (ISCED-F 2013, 2014). Uporaba Mednarodne standardne klasifikacije izobraževanja in usposabljanja (ISCED) ni omejena na izobraževalno področje, ampak se izvaja na trgu dela, na primer za oceno povezanosti med strukturo
diplomantov po študijskih področjih in realnem bruto domačem proizvodu BDP na prebivalca.
Analiza, opravljena za 25 držav Evropske unije, Islandije, Norveške in Švice, kaže, da struktura
diplomantov po študijskih področjih povezuje z BDP na prebivalca, kar potrjuje pomen te razvrstitve (Potočnik in Tominc, 2013).
To je glavni predmet, ki določa področje izobraževanja in usposabljanja, v katerega je treba
razvrščati program ali kvalifikacijo. Predmet je dejansko, praktično in teoretično znanje, ki se
daje med programom in ki ga priznava povezana kvalifikacija. Obstaja 11 širokih področij, 29
ozkih polj in približno 80 podrobnih področij izobraževanja in usposabljanja v ISCED. Področja
so razvrščena glede na stopnjo izobrazbe. ISCED zagotavlja trimestne kodirne sheme za ravni
izobraževalnih programov in izobrazbe (ISCED-F 2013, 2014). Široka in ozka področja izobraževanja so našteta na sliki 11.
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00 Splošni programi in kvalifikacije
000 Splošni programi in kvalifikacije
001 Osnosni programi in kvalifikacije
002 Pismenost in računanje
003 Osebnostne lastnosti in razvoja
01 Izobrazba
011 Izobrazba
02 Umetnosti in humanizem
021 Umetnost
022 Humanistika (z izjemo jezikoslovja)
023 Jezikoslovja
03 Sociologija, novinarstvo in informatika
031 Znanost o družbi in vedenju
032 Novinarstvo in informatika
04 Poslovanje, administracija in pravo
041 Poslovanje in administracija
042 Pravo
05 Naravoslovje, matematika in statistikaa
051 Biologija in sorodne vede
052 Ekologija
053 Fizika
054 Matematika
06 Informatika in komunikacijska tehnologija (ICTs)
061 Informatika in komunikacijska tehnologija (ICTs)
07 Inženirstvo, proizvodnja in konstruiranje
071 Inženirstvo in inženirsko poslovanje
072 Proizvodnja in procesi
073 Arhitektura in gradbeništvo
08 Agrokultura, gozdarstvo, ribolov in veterina
081 Agrokultura
082 Gozdarstvo
083 Ribolov
084 Veterina
09 Zravstvo in zdravje
091 Zdravstvo
092 Zdravje
10 Storitve
101 Osebne storitve
102 Higiena in zdravje pri delu
103 Varnostne vede 1
104 Transportne storitve
Slika 11. Področja izobraževanja. Podatki iz ISCED-F 2013, 2014.

Usmerjenost je razumljena v ISCED kot poudarek na vsebini programov izobraževanja:
splošni ali poklicni. Orientacija in področja izobraževanja in usposabljanja sta dve različni razsežnosti v ISCED in jih ne smemo zamenjati. Poklicno izobraževanje je opredeljeno v ISCED 2011
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kot programi, ki so namenjeni učencem pri pridobivanju znanja, spretnosti in sposobnosti,
značilnih za določeno poklicno dejavnost, trgovino ali razred poklicev ali poslov. Splošno izobraževanje je opredeljeno v ISCED 2011 kot programi, ki so namenjeni razvijanju splošnih znanj,
spretnosti in kompetenc učencev ter spretnosti in pismenosti, pogosto za pripravo študentov
za bolj napredne izobraževalne programe na enaki ali višji ravni ISCED in za določitev temelj za
vseživljenjsko učenje.
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Poglavje 3. Dejavniki, ki vplivajo na poklicno
izbiro in izbor poklicev
Ko nas vprašamo o dejavnikih, ki vplivajo na izbiro poklicne poti, se najprej spomnimo: opis
delovnega mesta, usposabljanje in izobraževanje, poklicna perspektiva in plača. Toda, ko pogledamo globlje, obstajajo številni drugi dejavniki, ki lahko vplivajo na naše odločitve. Nekatere od
teh dejavnikov sestavljajo teorije, ki so bile kratko opisane v 1. poglavju in so razvrščene v tri
glavne skupine: deterministični in ustavni dejavniki, razvojne izkušnje, ki vplivajo na osebnost
in interese ter demografske in okoljske dejavnike (Gautam, Nigam, Mishra, 2016 Roe, 1957;
Schiersmann i in., Schmitt-Rodermund & Silbereisen, 1998). Pomembnost nekaterih dejavnikov
je odvisna od poklica (Schoon, Parsons, 2002). Pogosto analizirani dejavniki, ki jih avtor izbere
na podlagi pregleda publikacij za širši opis, so prikazani na sliki 12.

poklicni interesi

tipi osebnosti

osebnost in
temperament

znanja in
sposobnosti

Izobrazba in profesionalne izkušnje

življenjski cilji in
trenutna življenjska
situacija

kultura

socialno demografski
pogoji

Slika 12. Dejavniki, ki vplivajo na poklicne odločitve. Podatki iz Gautam, Nigam, & Mishra, 2016;
Roe, 1957; Schiersmann i in., 2012; Schmitt-Rodermund & Silbereisen, 1998.

Nekateri od teh dejavnikov so pomembni v različnih poklicih. Obstaja veliko poklicev, ki so
verjetno povezani z osebnostnimi lastnostmi in drugimi človeškimi lastnostmi bolj kot drugi.
Dejavnike, povezane z osebnostjo, pogosto uporabljajo avtorji novih izrazov, ki poudarjajo
kompleksen nabor osebnih lastnosti in / ali konteksta delovnega okolja. Primer bi lahko bila
čustvena delovna sila. Izraz „čustveni del” se nanaša na izražanje čustev, ki se pričakuje, da bodo
prikazani med poklicnimi interakcijami na poklicih, ki vključujejo zagotavljanje storitev (Hochschild, 2012). Izraz povezuje medosebne komunikacijske procese s specifičnimi delovnimi nalogami. Kljub takšni onesnaženosti ali morda zahvaljujoč se tat je izraz postal zelo priljubljen in je
prispeval k številnim študijam, ki analizirajo korelacije poklicnih odločitev. Predpostavlja se, da
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čustveno delo zahteva nadzor nad čustvi, tako da med interakcijami s strankami (bolniki, študenti,
gostje) kažejo čustvena stanja, ki ustrezajo zahtevam, ki jih določi delodajalec, in značilnosti
zaposlitve. Njegov namen je spodbuditi specifična čustva pri strankah, najpogosteje pozitivne,
in posledično za dosego ciljev, ki jih določi organizacija ali podjetje. Nevroticizem in ekstravertnost povezuje s čustvenim delom, obstaja velik pomen nevrotizma v nagnjenju k izražanju lažnih
občutkov. Nekateri avtorji so poročali tudi o pozitivni korelaciji med nevrotizmom in površinskim
delovanjem (Mróz & Kaleta, 2016).
Na drugi strani je nekaj poklicev, ki so iz iste večje skupine, imajo podobne izobraževalne
tečaje, vendar zahtevajo različne lastnosti. Primer je par zdravstvenih poklicev: delovna terapija (OT) in fizioterapija (PT). Kompetence, potrebne v teh poklicih, so v resnici zelo različne,
vendar je način opravljanja storitev delno podoben (Bazyk & Brandenburger Shasby, 2011;
Bazyk, Glorioso, Gordon, Haines in Percaciante, 2010; Fouche, Kenealy, Mace, & Shaw, 2014;
Lo, Osadnik, Leonard, & Maloney, 2015). Rezultati raziskav so pokazali podobnosti med OT in PT
v samozavesti vestnosti, ekstravertnosti in nevrotizma. Vendar so bile ugotovljene razlike med
obema skupinama glede lastnosti dogovorljivosti in odprtosti, pri čemer so OT-ji sami ocenili
višje od PT-jev na obeh lastnostih. Kar zadeva dve dodatni lastnosti asertivnosti in empatije, so
OT in PT ocenili PT, ki so večji od OT-jev v trdnosti, medtem ko sta oba OT in PT ocenili OT-jev več
kot PT v empatiji. V skupinah so OT ocenili, da so bolj empatični kot samoumevni, medtem ko so
se PT nagnjeni k enakopravnemu ocenjevanju tako v empatiji kot tudi v asertnosti (McCombie,
O’Connor, Schumacher, 2015). Podobno tudi specializacijo MBA izberejo študentje, ki upoštevajo osebnostne dejavnike in predvidene perspektive kariere. Ekstravertnost je na primer najpomembnejša pri trženju in HR specializaciji, kadar je potovanje povezano s prihodnjim poklicem
pomembnejše pri trženju. Računalniško znanje je zelo pomembno pri sistemih in specializaciji
na področju financ (Manna & Bhanot, 2016).
Prav tako je treba omeniti, da nekatere študije kažejo, da je poklicna neodločnost specifična in ne naključna pojavnost. Neodvisnost kariere je treba razumeti kot večplasten dejavnik.
Osebnost in poklicni interes sta močneje povezana z neodločljivostjo kariere, kot je bilo predlagano s preteklimi raziskavami (Burns, Morris, Rousseau, & Taylor, 2013).

Demografski in socialni dejavniki
Demografski dejavniki so dobro priznani kot pomembni za izbiro poklicne poti. Razlikovanje med moškimi in ženskami v svetu dela je morda najbolj vidno. Etiologije poklicnih spolnih
razlik smo že desetletja preučevali na področjih psihologije, poklicnega usmerjanja in svetovanja psihologiji (Weisgram, Bigler in Liben, 2010). Obstajajo različne razvrstitve demografskih
in socialnih dejavnikov, eden od njih je predstavljen na sliki 13. Nekateri viri vključujejo tudi
demografske lastnosti tudi podatke o generaciji, željah, hobijah, življenjskem slogu in več.
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Starost

Spol

Rasa

Etničnost

Stopnja izobrazbe

Zaposlitev

Poklic

Prihodek

Zakonski stanež

Velikost družine

Religija

Slika 13. Demografski in socialni dejavniki. Podatki Harona, Reicherja, Ribe, 2014; Hsiao, de Castro
Casa Nova, 2016; Weisgram, Bigler i Liben, 2010.

Dijaki z različnih spolov, starosti in etnične pripadnosti imajo bistveno drugačne poklicne
izbire in izberejo različne študijske programe. Študenti v ZDA imajo različne motive za vstop
v zdravstveno nego kot študenti v Južni Koreji. Ameriške študente se odločijo zaradi kurativnega
vidika poklica, na drugi strani pa je ekonomska varnost, ko so v Južni Koreji najpomembnejše
zaposlitvene možnosti in ustreznost za vrsto dela je manj pomembna. Obstaja tudi pomemben
vpliv javne slike zdravstvene nege, ki so jo ustvarili mediji pri izbiri te kariere omenjenih skupin
(Haron, Reicher, & Riba, 2014).
Povečanje šolskega časa in več let šolanja sta povezana tudi s poklicnimi odločitvami. Nove
generacije vstopijo na trg dela kasneje, saj mladi čakajo in preizkušajo poklice, ostanejo s svojimi
družinami in zapustijo zakonske zveze. Na izobraževalne in poklicne odločitve vplivajo značilnosti sodobne družbe (Bimrose & Mulvey, 2015). Ljudje verjamejo, da mlada odrasla oseba
nikoli ni pripravljena za poklicno kariero, pričakuje se, da bo pridobila nadaljnje znanje in izkušnje v dolgi prvi fazi poklicne kariere. To je problem generacij (Begu & Vasilescu, 2017, Bowlby,
McMullen, Razvoj človeških virov v Kanadi in Statistics Canada, 2002; Konstantinovski & Popova,
2016). Ta nova generacija, imenovana Gen Y, ki v zadnjih letih vstopa na trg dela, kaže nekaj
lastnosti, zaradi katerih se razlikuje od prejšnjih generacij. Gen Y sestavljajo mladi, ki si želijo
porabiti nove tehnologije, iščejo takojšnje izide in nagrade, hrepenijo po avtonomnosti in ravnotežju med osebnim življenjem in delom, so nagnjeni k večopravilnostnim nalogam, se rešujejo
na domače življenje in državljanske dolžnosti. Nekateri avtorji ne potrjujejo obstoja Gen Y-ja,
vendar lahko opisani sociološki trendi prisilijo mlade k odlašanju poklicne izbire in podaljšajo
njihovo izobrazbo, da bi omogočile odlašanje odraslosti (Hsiao & de Castro Casa Nova, 2016).

Poklicni interesi
Poklicni interesi pogosto opredeljujejo poklicno izbiro kot enega najpomembnejših dejavnikov, včasih kljub vsem oviram, ki prihaja iz drugih dimenzij (Gottfredson & Johnstun, 2009).
V študiji, v kateri je sodelovalo več kot 1 milijon ljudi v ZDA, je bilo pokazano, da so poklicni
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interesi pomembnejši od etnične pripadnosti in starosti. To je eden od odločilnih dejavnikov za
poklicno odločitev kljub oviram, ki prihaja iz drugih dejavnikov. Najpogostejša teorija poklicnih
interesov je oblikoval John Holland. Temeljna ideja teorije je, da ima večina ljudi kombinacijo
šestih tipov osebnosti, prikazanih na sliki 14.
Osebe, ki se zanimajo za aktivnosti, ki
zahtevajo motorične sposobnosti,
spretnosti, fizično moč. Takšne vrste
ljudi spadajo pod Realistični tip
osebnostiimajo praktično rešujejo
probleme ali so fizično vpleteni v
izvajanje dela. Ponavadi se izogibajo
dela kjer je potrebno imeti dobre
komunikacijske in medosebne
sposobnosti, rajši iščejo konkretne kot
pa abstraktne probleme.

R: Izvajalci (realistiki)
Radi delajo s
predmeti in stvarmi

Socialni tipi osebnosti preferira
aktivnosti, ki vključujejo promocijo
zdravja, izobrazbe ali se nagibajo k
dobremu počutju drugih kot je to
značino za učitelje, medicinsko osebje,
ali nudenje prve pomoči, ali nudenje
nasvetov. Radi imejo tesne stike in se
ukvarja z družbenimi problemi. Splošno
se izogibajo samostojnim aktivnosti ter
aktivnostim kjer je potreben fizični napor
ali intelektualno reševanje problemov.

S: Pomagač (socialen)
Rad dela z ljudmi

Glavna karekteristika za to skupino je
mišljenje in ne akcija, rajši imajo
organizacijo in razumevanje kot pa
dominiranje ali prepričevanje, so bolj
asiocialni kot socialni. Radi raziskujejo in
odkrivajo, opazujejo. Eksperimentirajo in
analizirajo, postavljajo vprašanja in
rešujejo probleme. Raziskovalni tip se
izogiba tesnim medosebnim stikom,
vodenju, prodaji ali prepričevanju drugih.

I: Misleci (raziskovalci)
preferirajo delo s
stvarm in idejami.

Nagibajo se k vodilnim vlogam.
Pripravljeni so na izzive in so
ekstrovertirani. Podjetniški tip uporabljajo
svoje sposobnosti za lastne cilje ne pa za
pomoč ostalim, navadno stremijo k moči
in nadvladi. Radi prepričujejo ljudi z
namenom prodaje stvari in idej. Na sploh
se izogibajo aktivnostim, ki zahtevajo
natančno opazovanje in raziskovanje.
Lahko so agresivni.

E: Prepričevalci
(Podjetniški)
Radi delajo s
podatki in ljudmi

Manifestacija močnega samoizražanja in
neposrednia interakcija z ljudmi skozi
umetniško izražanje so značilne za
Umetniški tip. Umetnški člani naše družbe
radi ustvarjajo stvari. Imajo bujno
domišljijo in so večinoma ektrovertirani.
Radi imejo kulturo, glasbo, gledališče,
radi komunicirajo, nastopajo ali se
izražajo, kreirajo in dizajnirajo.

A: Kreator (umetnik)
rad dela s pomočjo idej
in z ljudmi

Konvencionalni tip ima rad strukturo in
naloge, radi imajo podrobnosti. Ponavadi
so konzervativni in spoštujejo pravila in
regulative. Imajo dobro samokontrolo,
radi imajo moč in status. Convencionalni
tip ima rad strukturo in red, zato ima rad
delovna okolja z močno strukturo, radi
delajo s številkami, podatki ali napravami.

C: organizator
(Konvencionalen)
Rad deal s podatki in
stvarmi

Slika 14. Tipi osebnosti glede na poklice - Hollandova teorija (lastna zasnova na podlagi: Nauta,
2010).

Akronim, ki se običajno uporablja za kombinacijo poklicne osebnosti, je RIASEC. Za vsako
vrsto je značilna konstelacija interesov, prednostne dejavnosti, prepričanja, sposobnosti, vrednote in značilnosti. Koda rezultatov testa Holland, ki je običajno zgrajena kot prva črka treh tipov
RIASEC, ki jih oseba najbolj spominja, se lahko pridobi na podlagi ocen. Holland pa je poudaril,
da ima vsaka oseba vse vrste in priporoča, da za opis posameznikov priporoči uporabo vrstnega
reda vseh šestih vrst. Podobno lahko delovno okolje kategoriziramo po svoji nasičenosti s tipi
RIASEC, številko Hollanda pa se pogosto uporabljajo tudi za njihovo opisovanje (Nauta, 2010).
Klasična Nizozemska kategorizacija poklicnih interesov v smislu poklicne osebnosti
v mnogih državah podpira s klasifikacijo poklicne poti izobraževanja, kot je opisano v ISCED
ali v nacionalnih predpisih. Razmerje med poklicnimi interesi, ki so klasificirani po nizozemskih
vrstah in spolu v skupini mestnih mladostnikov, kaže, da imajo moški učenci večje realne interese, ženske pa imajo večje umetniške in družbene interese. Modeliranje strukturnih enačb je
razkrilo, da se moški običajno približujejo poklicnemu svetu s trdnostjo, željo po ustvarjanju

Poglavje 3. Dejavniki, ki vplivajo na poklicno izbiro in izbor poklicev
priložnosti in uporabo instrumentalne podpore. Ženske so običajno pristopile k poklicnemu
svetu, tako da so se prilagodile, izkoriščale svoje sposobnosti in sposobnosti, se aktivno pripravljale na prihodnost, raziskovale možnosti in uporabile čustveno podporo. Avtorji študije navajajo,
da mladostniki srednjih šol omejujejo spolni stereotipi glede njihovih interesov, pa tudi njihove
poklicne sposobnosti in motivacijske pristope. Avtorji priporočajo, da svetovalci, šolski administratorji in oblikovalci politik posredujejo, da bi premagali te učinke. Intervencija mora spadati
v dve kategoriji: (a) graditi na prednostih mladostnikov v poklicnih spretnostih in pristopih, ki
so jih že razvili, in (b) spodbuja mladostnike, da okrepijo druga znanja in spretnosti ter razvijajo
pristope, ki bi morda manjkali ali bi jih lahko napačno uporabili.
Ta ideja tudi odpravlja številne svetovalne modele. Predlagana smer, ki so jo predlagali
avtorji, poudarjajo, na primer, da posebno pozornost namenijo podpori ženskam na načine, ki
jih čustveno zadovoljijo, ker jih poslušajo, ko razpravljajo o svojih poklicnih interesih in karierni
usmeritvi. Tudi najstniki je treba spodbujati, naj razmislijo o tem, kako razviti veščine in pristope,
ki jih trenutno ne uporabljajo, tako da podpirajo njihovo socialno in delovno pripravljenost
z uporabo vaj na manjših skupinah, interaktivnih poklicnih svetovalnih sestankih ter raziskovanju okolij in delovnih nalog, povezanih z različnimi poklici identificirati istospolne in medsektorske okupacije, ki bi jih zanimali za raziskovanje (Turner, Conkel, Starkey, & Landgraf, 2010).
Ključ do uspeha pri svetovanju pri razvoju modela, ki ga opisujejo Turner in sodelavci, je gradnja
podpornih informacij o rezultatih diagnosticiranja in motiviranju povratnih informacij. Zelo
pomemben del je povezan z izbiro motivacijskih vaj, ki temeljijo na prepoznavanju trga dela. Te
kompetence so opisane v drugih poglavjih te knjige.

Osebnost in temperament
Osebnost je konceptualizirana kot stabilna lastnost osebe, ki napoveduje vedenjske,
čustvene ali izhajalne rezultate. Teorija sposobnosti za osebnostno delo (ki temelji na širšem
konceptu prilagajanja okolju in okolju) kaže, da so nekatera delovna okolja primernejša za posameznike z določenimi osebnostnimi značilnostmi. Ena od najpomembnejših konceptualizacij
teorije, primerne za osebnost in delo, je pristop velikih pet. Velika petina ponuja obetajočo
taksonomijo, prikazano na sliki 15, in ta model je lahko enostavno povezan z opisom poklicnih
zahtev. Podobno tudi Nizozemska in mnogi drugi avtorji menijo, da je izbira poklica izraz lastne
osebnosti. Raziskave dokazujejo, da so osebne značilnosti pomembni dejavniki poklicne izbire.
V zvezi s tem so identične osebnostne lastnosti različno nagrajene po poklicih (John & Thomsen,
2014).
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Nevrotizem

Ekstravertiranost

Odprtost

Strinjajoč

Vestnost

Posamezniki,
ki so nevrotični imajo
tendenco, da
doživljajo negativna čustva kot
so strak žalost,
sram, keza,
krivda in gnus.
Prav tako so
nagnjeni k
iracionalnim
idejam in slabo
prenašajo stres.

Posamezniki,
ki imajo visoko
izraženo ekstravertiranost so
družabni, radi
imajo ljudi,
množična
srečanja in
velike skupine.
So asertivni
aktivni in
zgovorni. Radi
imajo stimulacijo, razburjenje, imajo
veselješke
dispozicije.

Posamezniki, ki
so zelo odprte
narave imajo
aktivno domišljijo, občutek
za astetiko,
so pozorni
do notranjih
čustev imajo
radi raznolikost,
intelektualno
radovedni in
imajo svoje
mišljenje.

Posamezniki, ki
so izrazito strinjajoči so lahko
izredni altruisti.
Sočustvujejo
z drugimi in radi
pomagajo, in so
prepričani, da
bodo drugi njim
pomagali.

Posamezniki,
ki so vestni so
ciljno usmerjeni, imajo
močno voljo
in so odločni.
Tipično so vpleteni v načrtovanje, organizacijo in izvajanje
nalog.

Slika 15. Velika pet taksonomija. Podatki John & Thomsen, 2014.

Učinek osebnosti je pomemben, relativno velik in vztrajen pri vseh poklicih, ki se analizirajo, na primer v avstralski študiji. Učinki osebnosti so dovolj močni, da tekmujejo z različnimi
izobraževalnimi pooblastili. Ti učinki osebnosti vključujejo, vendar niso omejeni na menedžerje
manj prijazne in bolj antagonistične; delavci so manj vestnosti; in prodajalci bolj ekstravertirani
(Wells, Ham in Junankar, 2016). Obstajajo tudi dokazi o negativnem vplivu izbranih osebnostnih
lastnosti, ki se imenujejo Dark Triad (t.j., narcizem, psihopatija in makiavelijanstvo) glede vedenja
in posledično na delovno uspešnost (Jonason & Jackson, 2016).
Delo je temeljni del skoraj vsega življenja in možnost, da vplivajo na delo in vplivajo na
njegovo osebnost, je splošno sprejeto. Osebnostni ukrepi, ki so razvrščeni znotraj domen Big
Five, so povezani z različnimi merili uspešnosti dela in so veljavni za predvidevanje strokovnega
znanja. Vendar je treba upoštevati, da je najboljša korelacija povprečna za vestnost in uspešnost
le 0,22 (Mischel & Shoda, 1998). Socialne kognitivne teorije osebnosti poudarjajo kontekstualne
dejavnike, ki vplivajo na vedenje. Zlasti delo Mischela o situacijski moči in vedenju je spodbudilo
osredotočanje na pogoje, pod katerimi se bodo značilnosti verjetno manifestirale v obnašanju,
kar bi pripeljalo do razvoja teorije aktivacije čarovnika, ki določa pogoje, pod katerimi posamezniki izražajo svoje lastnosti, lahko pride do ustreznih situacijskih opozoril in njihovih učinkov.
Posebne lastnosti so izražene v obnašanju, kadar situacija ali kontekst omogoča svobodo izražanja lastnosti (t.j. situacija je šibka) in značilnosti situacije aktivirajo te specifične lastnosti.
Namen, da je usmeritev vpliva od osebnosti do dela le na eni strani in ne vzajemna, se s tega
vidika ne zdi nemogoča (Woods, Lievens, De Fruyt, & Wille, 2013). Proces dvosmernih vplivov je
treba upoštevati med poklicnim svetovanjem kot pomembnim dejavnikom, ki povečuje možnost
prilagajanja pri delu, tudi če osebnost svetovalca ni natančno prilagojena delovnemu mestu ali
profilu položaja.
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Strokovno in izobraževalno delo je povezano s temperamentnimi sposobnostmi, ki jih
nekatere teorije obravnavajo kot osebno, včasih pa so opisane ločeno. Obstajajo trdni dokazi,
da ima temperament pomembno vlogo pri delovanju. Na primer, ena od raziskav je pokazala,
da je strah med upravnimi in komunikacijskimi delavci nižji in je višji v skupinah računalniških
in pisarniških delavcev. Pri tistih brezposelnih osebah in doma je pogostost vožnje nižja in višja
v skupinah ljudi iz poklicnih skupin fitnesa in uprave. Nadzorovanje je bistveno nižje v umetnosti in višje pri poučevanju in zdravju skrbi. Jeza je nižja pri predmetih na področju poučevanja
in zdravstvenega varstva ter višje pri študijah ljudi in brezposelnih (Schmidt et al., 2010).
Uporabnost ocenjevanja osebnosti in temperamenta kot prediktorjev za delovno uspešnost
omejuje individualna težnja k samo-predstavitvi. Rezultati raziskav, opravljenih med vozniki, ki
so bili storilci kaznivih dejanj, ki so sodelovali pri prometnih nesrečah s smrtnimi poškodbami
v primerjavi z vozniki, ki niso bili nikoli vpleteni v prometne nesreče in poklicne voznike, kažejo,
da če se psihološki preizkusi o tem, ali je oseba lahko poklicni voznik ali vozniška vozila, trije
vprašalniki, ki ocenjujejo temperament in osebnost (FCB-TI, EPQ-R (S) in IVE), ne zagotavljajo
veljavne diagnoze poklicne sposobnosti voznikov zaradi visoke nagnjenosti voznikov k pozitivnemu samo-predstavljanju (Luczak & Tarnowski, 2014). Vendar pa se vprašalniki lahko uporabljajo pri svetovanju pri delu in pri presejanju, še posebej, če proces podpirajo dodatna orodja,
ki diagnostijo druge lastnosti.

Vrednote in odnosi
Edgar Schein je izjavil, da ima vsak od nas posebno usmerjenost k delu in da se vsi skupaj
približujemo določenemu sklopu prioritet in vrednot. Karierno sidro v Scheinovem modelu predstavlja edinstveno kombinacijo zaznanih poklicnih kompetenc, motivov in vrednot. Ljudje ponavadi
ostanejo zasidrani na enem področju in njihova kariera bo to ponovila na več načinov. Schein je
določil osem tem in pokazal, da bodo ljudje prednostno določali prednostne naloge za te (Klapwijk
& Rommes, 2009; Weisgram et al., 2010). Kratek opis posameznih kariernih sider je prikazan na
sliki 16.
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Tehnične/
Funkcionalne
kompetence

Takšne vrste ljudje so motivirani za opravljanje dela, ki jim gre do bro od rok in se
želijo razvijati in rasti na tem področju. Radi imajo naloge kjer lahko uporabljajo
svoje veščine.

Splešne managerske – vodstvene
kompetence

Takšen tip ljudi si želi voditi. Radi rešujejo probleme in se ukvarjajo z drugimi.
Uspevajo v odgovornosti. Da so uspešni potrebujejo tudi čustvene sposobnosti.

Avtonomija /
Neodvistnost

Takšni ljudje imajo radi občutek avtonomije in neodvistnosti. Izogibajo se organiziranim sistemom in radi delajo sami ali v situacijah kjer ni kontrole.

Varnost/stabilnost

Varnostno fokusirani ljudje imajo radi stabilnost in kontrolo kot primarni faktor
v življenju. Izogibajo se nesigurnim situacijam in radi poskrbijo zase in za lastno
življenje.

Podjetniška
kreativnost

Takšni posameznki so motivirani za kreiranje nekaj novega, kar je samo njihovo.
Podajajo nove ideje in poskušajo razviti nov pogled na stvari.

Storitveni /
Osredotočeni
na razlog

Storitveno orientirani ljudi radi pomaga drugim z uporabo lastn ih talentov. Radi
delajo v javnih ustanovah ali kadrovskem področju

Čisti izziv

Ljudje, ki jih žene izziv iščejo nove stimulanse. Motivira jih uspeh, napredovanje in
priznanje. So izredno ciljno sumerjeni in imajo razvit čut za napredek.

Življenski slog

Tisti, ki so osredotočeni na življenski stil gledajo na svoj celoten stil življenja. Svoj stil ne
balansirajo ampak ga integrirajo. Včasih si vzamejo dolge premore od dela kjer se lahko
posvetijo svojim strastem kot so jadranje ali potovanja.

Slika 16. Sidre v karieri v Scheinovem modelu. Podatki Klapwijka, Rommesa, 2009; Weisgram et al.,
2010.

Brownova teorija o karieri temelji na vrednotah, ki poudarjajo osrednji pomen vrednot
v poklicnem svetovanju in poklicni izbiri še močnejši od Scheinovega modela. Vrednote so
v Brownovem teoriji opredeljene kot kognitivne strukture, ki so osnova za samoevalvacijo
in vrednotenje drugih. Vrednosti imajo tudi afektivno dimenzijo, ki je primarna osnova ciljno
usmerjenega vedenja. Brown je kot temeljne značilnosti razumel kot bolj temeljne lastnosti kot
avtorji, avtor pa je predlagal, da bi bile skrbi za vrednote najpomembnejše pri kariernem svetovanju (Brown & And Others, 1996). Tovrstni model poudari življenjsko vlogo svetovanja zaradi
interakcije med življenjskimi vlogami in okupacijo. V tem modelu so tri vrste vrednosti: kulturne,
delovne in življenjske vrednote. Kulturne vrednote lahko razdelimo na pet kategorij družbenih
odnosov, čas, odnos do narave, dejavnost in samokontrola. Delovne vrednote so tiste vrednosti,
ki jih stranke pričakujejo za izpolnitev zaradi izbire in vstopa v poklic. Življenjske vrednote so tiste
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vrednote, ki jih stranke pričakujejo, da so zadovoljne zaradi odločitev, ki jih v svojih glavnih življenjskih vlogah, kot so delo, prosti čas, državljani in odnosi, pomenijo za njih pomembne (druge)
(Brown & Crace, 1996). Koncept bi lahko bil zelo koristen pri načrtovanju kariere, podpiranju
kariernega svetovalca pri iskanju s posvetovalno dejavnostjo, ki ustreza vrednotam, ki strukturirajo druge življenjske vloge na način, ki bo zadovoljil širšo perspektivo (Leong, 2008; VanVoorhis
& Protivnak, 2012).

Kognitivne sposobnosti
Narava inteligence, ustvarjalnosti in kognitivnih sposobnosti ter strukture intelekta so bili
razloženi na več načinov in še vedno niso odkriti. Charles Spearman je predlagal dvomestno
teorijo, ki deli inteligence v dve vrsti – splošno inteligenco (G) in specifične sposobnosti. Thurstone uporablja faktorsko analizo za pripravo večfaktorske teorije (Warne, 2016). Identificiral
je 7 posebnih duševnih sposobnosti, predstavljenih na sliki 17. Thurstone je poudaril, da ni
splošnega dejavnika inteligence, vendar je kasneje dokazal, da obstaja en sekundarni faktor, ki
se imenuje indukcija.

Verbalno
razumevanje
dojemanje
hitrosti

numerične
sposobnosti

razumevanje

Jezikovna
pretočnost

asociacije

prostorska
predstavitev

Slika 17. Thurstone model inteligence. Podatki iz Warne, 2016.

Verbalno razumevanje, numerične sposobnosti, jezikovna pretočnost, prostorska predstavitev, asociacije, razumevanje, dojemanje hitrosti,.
Guilfordova struktura intelektualnega modela človeških sposobnosti, ki je v preteklih
desetletjih razširila 150 različnih intelektualnih sposobnosti, organiziranih po treh dimenzijah:
operacijah, vsebini in izdelkih, je bila popularizirana kot prva kompleksna teorija kognitivnih
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sposobnosti. Model danes danes ni podprt. Gardnerova teorija več inteligenc je predlagala
obstoj osmih različnih vrst inteligence. Prav tako je predlagal, da se zaradi vrste inteligence nahajajo v določenih regijah možganov, se lahko izgubijo s poškodbo možganov (Baş, 2016). Obstajajo tudi zelo priljubljeni modeli Cattell in Wechsler, ki se uporabljajo v svetovno znanih testih
inteligence (Kubinger, Litzenberger, Mrakotsky, 2007). Njegov model je prikazan na sliki 18.

Verbalna
inteligenca

Matematična
inteligenca

Prostorska
predstavitev

Telesno kinestetična
inteligenca

Mišična
inteligenca

Medosebna
inteligenca

Medosebna
inteligenca

Naturalistična
inteligenca

Slika 18. Gardnerjeve vrste inteligence. Podatki iz Başa, 2016.

Verbalna intiligenca, matematična inteligenca, prostorska inteligenca, kinestetična inteligenca, glasbena inteligenca, medosebnma inteligenca, naturalistična inteligenca.
Obstaja tudi širok opis čustvene inteligence, ki jo opisujejo Salovey in Meyer in ga popularizira Goleman (Cho, Drasgow, & Cao, 2015). Opis čustvene inteligence kaže, da je to precej
kompetentnost, ne razporeditev in je sestavljena iz štirih sposobnosti, prikazanih na sliki 19.
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Empatija
–
Sposobnost
razumevanja perspektive
drugih

Samozavedanje
–
Sposobnost
razumevanja vpliva
in dinamične vloge
čustev

Motivacija
–
Sposobnost
izkoristiti čustva,
da se omilijo misli

Upravljanje
–
Sposobnost
kontrole in upravljanja
z lastnimi in tujimi u čstvi

Slika 19. Emocionalna inteligenca. Podatki iz Cho, Drasgow, & Cao, 2015.

Sposobnost razumevanja perspektive drugih
Sposobnost razumevanja vpliva in dinamične vloge čustev
Sposobnost izkoristiti čustva, da se omilijo misli
Sposobnost kontrole in upravljanja z lastnimi in tujimi čustvi
Transverzalne veščine, kot je kompleksno reševanje problemov (CPS), se obravnavajo kot
osrednje veščine / sposobnosti 21. stoletja. Empirične ugotovitve podpirajo pomen CPS za
zgodnje akademsko napredovanje in napredovanje v poklicnem življenju kasneje v življenju.
V pilotni študiji je bilo prikazano, da CPS in dejavniki dejavnikov inteligence ustrezajo posameznim nevro-kognitivnim lastnostim, kot so lokacija sive snovi in njegova debelina (Haier, Schroeder, Tang, Head, & Colom, 2010).
Študija v velikem nemškem avtomobilskem podjetju kaže, da lahko poleg splošne duševne
sposobnosti (GMA) predvidi napredovanje v službi s CPS. Nivo delovnega mesta udeležencev
v skladu z mednarodno klasifikacijo poklicev (ISCO-08) in številom dneva strokovne izobrazbe
kot približek prizadevanj za vseživljenjsko učenje se močno povezujejo v modelu strukturnih
enačb s CPS izven GMA (Mainert, Kretzschmar, Neubert, & Greiff, 2015).
Predstavljeni intelektualni dejavniki vplivajo na možnost doseganja uspehov v izobraževanju
in ravni usposobljenosti, ki je potrebna za opravljanje dela, ki je zanimiva za svetovalca. Njegovi
poklicni interesi, osebnost in vrednote tvorijo nagnjenost k pridobivanju spretnosti in končno
izbiro ene od poklicev. Demografske značilnosti moderirajo poklicne odločitve. Zahtevnost trga
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dela se povečuje in specifičnost poklica se zmanjšuje. Potrebno je spremljati spremembe na
trgu delovne sile in razvrstitvi poklicev, da bi svetovalci lahko izbrali pravo smer kariere, ki vodi
skozi ta zelo zapletena in dinamično spreminjajoča se ozemlja.
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Poglavje 4. Delovni stili kariernega svetovalca

Teoretsko ozadje delovnih stilov kariernega svetovalca
Osnova delovnih stilov kariernega svetovalca so psihološki koncepti, ki opredeljujejo
človeka. Psihološki koncepti človeka in načini razumevanja posameznikovega vedenja, ki obstajajo v psihologiji so znatno raznoliki ter medsebojno izključljivi. Kadar analiziramo njihovo
osnovo običajno izpostavimo značilnosti specifičnih predpostavk, pri čemer prikrijemo osnovne
podobnosti (Hall, Lindzey in Campbell, 1997). Znanstveniki in izvajalci niso soglasni pri obravnavanju posameznikov, prav tako so najbolj pomembna opazovanja povezana z dominantnimi
pristopi v psihologiji. Glavni pristopi so povezani z načinom razumevanja in opisovanja osebnosti
ter težijo k identifikaciji pomembnih dimenzij, ki definirajo edinstven način vedenja pri posamezniku (cf. Nalicki, 1999). Koncept lahko razumemo kot sistem hipotez in domnev, katerih
ne moremo vedno pojasniti kot celoto ali dejstvo. (Kozielecki, 1997, s. 15). Večina teoretskih
sistemov v socialni znanosti je razvrščenih v koncepte. Tovrstna definicija tega termina, zato
prikazuje posameznika predstavljenega s strani psihologov na področju psihoanalize, humanistične, kognitivne in vedenjske psihologije. Če želimo opisati delovne stile kariernega svetovalca
morajo biti tovrstni koncepti predstavljeni bolj podrobno.
Prvi koncept, in sicer psihoanaliza, je najstarejša med sodobnimi koncepti. Psihoanaliza
in psihoanalitska terapija izhajata iz predpostavk predstavljenih z delom Sigmunda Freuda.
Njegova opažanja o naravi človeka so rezultat kliničnih opazovanj. Sigmund Freud je človeško
vedenje videl kot deterministično oziroma vnaprej določeno. Menil je, da je vedenje določeno
z biološkimi instinkti, nagoni in preteklimi izkušnjami v življenju. Freudov (1935/2016) pristop
je temeljil na psihologiji notranjega osebnega konflikta med nagoni in instinkti. Po njegovem
mnenju je za razumevanje osnovnih motivov človeškega vedenja pomembno, da ne omejujemo zavesti, ker lahko najpomembnejše nagone, poželenja, zanikana čustva in misli najdemo
v podzavestni sferi. Psihoanaliza je prav tako razširila obseg možnih interpretacij vedenj. Predstavila je tudi problem obrambnih mehanizmov, pomembnost nezavednega in identificirala
mehanizme osebnostnih motenj, pri tem pa spodbudila razpravo znotraj veje psihologije osebnosti (cf. Hall idr., 1997).
Behaviorizem je postal alternativa za psihoanalizo, ki je bila orientirana v podzavest.
Predstavniki tega pristopa so človeško vedenje opredelili kot asociacijo, ki predstavlja odziv na
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dražljaj. Behavioristi so izhajali iz klasične psihologije, ki je izpostavila potrebo po analizi notranjih
izkušenj, ki je koristna pri analizi situacijskih faktorjev in okolja. Osredotočili so se na opazovanje človeškega vedenja. Radikalni behavioristi ne uporabljajo izraza osebnosti, pač predlagajo
specifični način predstavljanja skladnosti vedenja. Predstavniki tovrstnega pristopa menijo, da
dražljaji, ki imajo vpliv na organizem, igrajo vlogo (čustvenega) nagona in (kognitivnih) signalov
(cf. Hall idr., 1997). Prav tako so povečali pomen kontrole zunanje situacije pri vedenju. Analizirali
so kateri elementi zunanjega okolja imajo kontrolno funkcijo vedenja in kakšno bo bistvo tovrstnega vpliva. Po mnenju behavioristov spremembe v okolju povzročijo spremembe v vedenju.
Njihovi pogledi so naravno vezani na dejstva, da je proces učenja tisti, ki ima vpliv na osebnost.
Potrebno je poudariti, da so poskusi, da posameznik govori sam zase posebno težki znotraj
behaviorizma, ker lahko človek v polnosti obstaja in razvija vedenje (Nalicki, 1999, Tolman,
2000). V kontekstu kariernega svetovanja je pomembno opozoriti, da je znotraj teme izobrazbe,
glede na poglede behavioristov, tematika filozofskih študij vrednot izgubljena. Glede na pogled
behavioristov, znanost zahteva pravico pridobivanja informacij o smernicah človeškega vedenja
in izločanje idej o vrednotah. Vedenje mora biti naučeno in ne avtentično zaznano. V kolikor
želimo to doseči, je potrebno v učnem procesu ustvariti objektivno okolje, kjer bo s sistemom
kazni in nagrad zaželjeno vedenje okrepljeno, vedenje, ki ga želimo odpraviti pa bo oslabljeno.
Predstavniki behaviorizma pravijo, da človeških značilnosti kot sta občutek svobode ali dostojanstva ni. Skinner (1963/2000) je tovrstne značilnosti povezal z tveganim vedenjem, ker v življenju
posameznika vodijo v iracionalnost. Mehanizmi pomembnih okrepitev so nadomestilo za vrednote v individualnem in socialnem življenju. V kontekstu kariernega svetovanja behavioristični
koncepti (vključujoč socialno učenje) poudarjajo pomen okoljskih faktorjev in izkušenj pridobljenih v šoli in na delovnem mestu (Savickas, 1993).
Na osnovi kritike behaviorističnih predpostavk o okoljskem determinizmu in različnih
pristopih k pomenu nezavednega dela psihe, se je pojavila kognitivna psihologija. Predstavniki
te veje psihologije pravijo, da obstaja povezanost med okoljem in organizmom. Pri tovrstnem
pristopu je človeško delovanje opravičeno s sklicevanjem na kognitivne faktorje, kot so kognitivni stili, konstrukti, vzorci, pripisi, predstave, pričakovanja in prepričanja. Teme povzete znotraj
tega področja vključujejo problem dajanja pomena posameznikovim izkušnjam, ocenjevanju
dogodkov, drugih ljudi, samih sebe, vzpostavljanju ciljev, izbiranju strategij, ki so primerne dani
situaciji, subjektivni kontroli in samoregulaciji (cf. Nalicki, 1999, Tomaszewski, 1998). Poudarek
je na 1) racionalizaciji miselnih procesov, 2) kognitivnem procesu sebe ali učinkih tega procesa.
Kognitivisti menijo, da je posameznikovo delovanje odvisno od zaznavanja vedenja oziroma
delovanja drugega posameznika. Predstavniki kognitivne psihologije menijo, da je sprememba
v načinu razmišljanja pomembna pri spremembi posameznikovega sistema vrednot, in s tem
pri spremembi njihovega vedenja. V kognitivni psihologiji so posamezniki neodvisne entitete,
zaradi česar informacijo prejmejo, procesirajo in generirajo, pri čemer to tvori osnovo za njihovo
vedenje (Kozielecki, 1997).

Poglavje 4. Delovni stili kariernega svetovalca
Humanistična psihologija je najnovejši pristop v psihologiji, poimenovan »tretja sila«
psihologije, ki deluje kot upornica minimalističnemu in nepopolnemu načinu zaznavanja posameznika, ki ga na eni strani predstavlja behaviorizem, na drugi strani pa tradicionalna psihoanaliza (Maslow, 1978; Rogers, 1983). Humanistična psihologija se je pojavila in razvijala skozi
naraščajoča prepričanja o omejitvah behaviorizma in psihoanalize ter opisuje in pojasnjuje
specifičnost posameznikovega vedenja (potreba po podpori pri osebni rasti posameznika,
mentalnem zdravju, medosebnih odnosih; potreba po razvoju novih konceptov v psihologiji –
študija o posameznikovem doživljanju samega sebe kot predmet obstoja in vedenja) (Uchnast,
1983, s. 5). Humanistični pristop v psihologiji predpostavlja obravnavanje osebe v celoti, pri
čemer vzame v obzir posameznikovo zavest in namernost v njegovih dejanjih ter svobodo izbire,
ki je bila predhodno ignorirana (Porzak, 1995). V humanistični psihologiji je človek obravnavan
z vidika njegovega potenciala. Posameznika obravnavamo v procesu napredovanja, nastajanja
in izpopolnjevanja kot osebnosti. Prav tako je potrebno poudariti, da je znotraj humanistične
psihologije, razvoj viden kot osebna lastnina človeške narave. Na posameznika gledamo z vidika
njegovega potenciala, in sicer v procesu nastajanja, napredovanja in izpopolnjevanja kot določena osebnost (Rogers, 1959/1984).

Izbrane klasifikacije delovnih stilov kariernih svetovalcev
Ena od najpogosteje uporabljenih klasifikacij delovnih stilov kariernih svetovalcev je razdelitev svetovanja na usmerjeno, svetovanje, ki temelji na dialogu in liberalno svetovanje.

Posameznikov
koncept

Svetovalni
stil

Na Poljskem klasifikacija temelji na tipih svetovanja, ki so opisani s strani Alicja Kargulowa.
Tovrstna klasifikacija je posledica posvajanja enega izmed zgoraj omenjenih konceptov posameznika. Razlikovala je pet modelov: ekspert, informator, svetovalec, sodelujoč skrbnik in laissez
faire.
Zaradi konsistentnosti v pomenu uporabljenega koncepta se bo v naslednjih poglavjih
vedenje in mišljenje značilno za svetovalca imenovalo stil (Wisbey, 1972; „Stil” n.d.). Stil je
kombiniran in izražen v določenem (pogosto edinstvenem) in doslednem načinu. Klasifikacije
stilov izhajajo iz predpostavk o zgoraj opisanih človeških konceptih. Temeljijo na načinu zaznavanja vzroka težav pri osebah in kako se jih rešuje glede na ternutne glavne trende v psihologiji. Svetovalni slogi, ki so nastali kot posledica sprejetega človeškega koncepta, bodo opisani
v nadaljevanju.
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Usmerjeno svetovanje temelji na principih behaviorizma in predvidi prednost svetovalca
nad posameznikom. Svetovalec se počuti kot strokovnjak, ki bolj ve kaj posameznik potrebuje
in zaradi tega kontrolira, usmerja in predlaga smer vedenja. Na ta način lahko svetovalec nudi
že pripravljene rešitve, ki določajo smer in pot posameznikovega razvoja. Svetovalec vidi posameznika kot osebo, ki je nezmožna upravljati sama s seboj, ki ni dovolj neodvisna, da bi lahko
upravljala s svojo kariero. Zatorej je obvladovanje določenih aktivnosti sestavljeno iz poučevanja odzivov na dražljaje, ki predstavljajo strukturo tovrstne aktivnosti. Znotraj pristopa, ki je
razumljen kot nadrejen, je svetovanje razumljeno kot preprosta aktivnost, ki vključuje naloge,
vaje, itd. Prav tako tovrstno svetovanje poimenujemo kot pozitivno vodenje, ki predstavlja
pomoč pri spreminjanju vedenja. Svetovalci, ki posvojijo tovrstni stil dela, se zanašajo na principe, pravila učinkovitega delovanja in tudi na že pripravljene rešitve ter preizkušene kodekse
vedenja. Pri tem pristopu je pomembna zadostna pripravljenost svetovalca. Svetovalec mora
imeti sklop veščin in sposobnosti, ki so uporabne pri njegovem delu. Pomanjkljivost pristopa, ki
je osredotočen na opazovanje principov in pravil ter individualnega pristopa je, da ne posvečata
pozornosti reševanju unikatnih in nestandardnih situacij. Posledica tovrstnega pristopa je selekcija metod dela, ki so blizu behaviorizmu. Med drugimi te vključujejo pozitivno okrepitev, prepričevanje, pridobivanje informacij, predlaganje, ocenjevanje, pregovarjanje in podajanje smernic.
Usmerjeno svetovanje pri ustvarjanju diagnoze, prepričevanju posameznika o predlagani rešitvi,
pregovarjanju in usmerjanju uporablja usmerjena (direktivna) vprašanja. Znotraj tega odnosa,
ki ga tvorita svetovalec in posameznik, se slednji pouči o obstoječih možnostih, posluša nasvete,
postavlja vprašanja, izvaja naloge in vaje, opazuje usmerjanje ter spremlja napredek in rezultate. Zatorej je posameznik na nek način kontroliran in obravnavan instrumentalno. Celotni
odnos temelji na ciljih, ki so v večini postavljeni s strani svetovalca. Pri svetovalnem procesu
je pomembno nadzorovanje, ki traja skozi daljše časovno obdobje. Iz te perspektive, delo
s klientom v večjem obsegu, temelji na ponavljanju kompleksnih verižnih odgovorov. Predvideno je, da je smer vedenja večino pod vplivom zunanjega dražljaja. Učinkovito svetovanje
enačimo s ponavljajočim modelom delovanja, ki je nadzorovan s strani napotkov, ki zagotavljajo
pozitivno okrepitev (Kargulowa, 1990, 2010). Pomembno je dodati, da so pri behaviorističnem
pristopu k izobraževanju, učitelji pogosto obravnavani kot birokrati, ki marljivo izvajajo specifične postopke, kar se odraža na posameznikih (Pitsoe in Maila, 2012). Situacija je podobna
primeru svetovanja, kjer govorimo o kontroliranju objekta svetovanja. Posledično se tovrsten
pristop kaže pri shematičnih operacijah, reprodukciji vzorcev, izkušnjah in v zgodaj naučenem
vedenju drugih ljudi, ki je pogosto povezano z različnimi situacijami (Singh, 2005).
Vedenjske strategije dela temeljijo na teoriji učenja in se osredotočajo na opazovanje specifičnega vedenja. Učinkovite so predvsem takrat, kadar je cilj prilagajanje neprimernega vedenja
in učenje tistih vedenj, ki so bolj ustrezna v specifičnih situacijah. Osnova pri tem je sprememba
v vedenju, ki vodi do spremembe v občutjih in mislih, pri čemer je svetovalec zmožen oceniti
svojo učinkovitost zgolj skozi opazovanje specifičnih sprememb in učinkovitih pokazateljev.

Poglavje 4. Delovni stili kariernega svetovalca
Osnova za drug tip svetovanja je kognitivni koncept posameznika. Svetovanje, ki temelji
na dialogu se osredotoča na doseganje soglasja in iskanje skupnih alternativ ter s tem širjenje
pogleda na kontekst in celotno situacijo. Celoten svetovalni proces običajno vsebuje dialog
med svetovalcem in posameznikom. Svetovalec cilja k temu, da v posamezniku sproži kognitivni
motivacijo. Pri svojem delu svetovalec predvideva, da bo z podajanjem informacij posamezniku
omogočil, da predela določeno vsebino, ki bo povzročila, da si bo ustvaril lastno sliko o svetu.
Posameznikovo vedenje je uravnavano z informacijami, ki jih pridobiva iz zunanjega sveta ter
jih predela glede na predhodne izkušnje. Na ta način sam tvori lasten odnos do sveta. Skupaj
s posameznikom svetovalec išče informacije in poskuša definirati namen njegove pomoči. Glede
na raznolikost dosegljivih ciljev, se trudita identificirati glavni cilj, pri čemer bo možno doseči
ta cilje, glede na delo s svetovalcem. Svetovalec vodi dialog, postavlja vprašanja z namenom
boljšega razumevanja problema in pomoči posamezniku, da tudi sam razume problem. Vprašanja se uporablja za usmerjanje posameznika k uresničevanju specifičnih ciljev in za spodbujanje oblikovanja dolgotrajnih prepričanj. Namen tovrstnega sodelovanja je definirati, poimenovati in specificirati težavo ter preveriti ali je rešljiva v tovrstni svetovalni situaciji. Da bo stil
svetovanja, ki temelji na dialogu učinkovit se mora svetovalec izogibati ponujanju odgovorov,
združevanju vprašanj ali vprašanjem, ki so zapletena in nediskretna. Svetovalec interpretira
posameznikove izjave, razjasni težavne situacije, pokaže stvari z drugačne perspektive, dodeli
nov pomen in preokvirja. Uporaba interpretacije pri svetovalnem delu je razumljena kot proces
predstavljanja dogodkov na način, da je posameznik zmožen videti te dogodke z drugačne
perspektive. Konstruktivna interpretacija je zastavljena na način, da v ospredje postavlja določene hipoteze, ki jih obravnavamo s posameznikom, pri čemer ne vključujejo zgolj resnice
o njegovem življenju in vedenju. Svetovalec ne prelaga krivde na posameznika, vendar tudi ne
prevzame popolne odgovornosti. V procesu zanikanja poskušata doseči kompromis. Pogosto to
označimo kot tip intelektualne motivacije. Opozoriti je potrebno, da so strategije, ki temeljijo na
kognitivnem konceptu posebej uporabne pri sprejemanju določenih poučnih in profesionalnih
odločitev, prav tako tudi pri reševanju problemov in sprejemanju odločitev v drugih življenjskih
situacijah, pri čemer predvidevamo, da so pri sprejemanju možnosti in odločitev potrebne informacije o dejstvih, stališčih in prepričanjih. Refleksijo situacije naredimo, kadar se pokažejo novi
vidiki vedenja ter je potrebna inspiracija za vzpostavljanje novih ciljev. Tveganje, ki se pojavi pri
delu s klientom na kognitivni ravni je povezano z nepopolnim in neskladnim zaznavanjem. Zato
je na primer zmožnost postavljanja primernih vprašanj pomembna pri svetovanju, ki temelji na
dialogu (Kargulowa, 1990, 2010).
Osnova za liberalno svetovanje sta psihodinamski in humanistični koncept posameznika.
V širšem obsegu svetovanje temelji na ohranjanju občutka varnosti posameznika in doseganju
pravilne rešitve ali samostojno sprejemanje primerne odločitve. Poudarek je na načinu razvoja
in odkrivanja posameznikovih vrlin, zmožnosti in potenciala. Nasprotno od usmerjenega svetovanja je pozornost usmerjena na posameznika in njegove potrebe in ne na merljive cilje, kot
takšne in načine njihovega doseganja. Svetovanje je neusmerjeno in od posameznikov zahteva
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odgovornost. Pri delu se spremljajo posameznikove potrebe in ustvarjajo pogoji za razvoj. Posamezniku se nudi podpora pri sprejemanju odločitev in iskanju možnosti ter pri raziskovanju
lastne individualnosti. Skupno delo svetovalca in posameznika temelji na grajenju empatičnega
in sprejemajočega odnosa enakovrednih partnerjev. Pomembno vlogo igra povišanje posameznikovega zavedanja, kar kaže na to, da svetovalec ne igra najpomembnejše vloge, da je
nevtralen kolikor mu dana situacija to dopušča in ne vsiljuje svojih pogledov temveč zgolj nudi
pomembne informacije. V širšem obsegu, se svetovalci pri svojem delu zavedajo pomembnosti
odnosa, ki ga tvorijo s posameznikom ter informacij, ki so vir razumevanja za oba udeleženca
v odnosu. Zatorej si prizadevajo k izgradnji zrelega sodelovanja in s tem pripravijo posameznika,
da postaja bolj prepričan sam vase. Situacija v kateri poteka interakcija med svetovalcem in posameznikom je lahko za posameznika model odnosa, katerega lahko zgradi z drugimi posamezniki
ter se pri tem počuti samozavestno. Svetovanje, ki ga nudimo na ta način zahteva primerno
psihološko klimo (Kargulowa, 1990, 2010). Glede na humanistični koncept posameznika, svetovalec osvoji osnovne pogoje situacije, pri čemer je cilj, ki ga želimo doseči osebna rast. Med te
pogoje štejemo 1) realnost (notranjo skladnost), 2) sprejemljivost (skrb, hvaležnost poimenovano kot »brezpogojno pozitivno nagrado« in 3) empatično razumevanje (Rogers, 1995).
Realnost je osnoven element stališča osebe, ki podpira razvoj, kar pomeni, da je svetovalčeva pripravljenost na doživljanje, izražanje in komuniciranje z besedami in vedenjem, posledica čustev, misli in stališč, ki jih razvijajo. Zatorej realnost zahteva visok nivo samozavedanja
(Thorne, 2003). Namesto tega, pa tovrstne situacije opisujejo uporabo medsebojne povezanosti in usklajenosti, ki sta razumljeni kot izkušnja trenutne situacije, kar je pogojeno z zaznavanjem. V kolikor se zavedanje kaže v komunikaciji je možno doseči usklajenost na vseh nivojih.
Ta izvirnost in usklajenost sta prvi pogoj za dobro komunikacijo (Rogers, 1995, cf. Thorne, 2003).
V svetovanju se to kaže z odkrito in iskreno komunikacijo ali povratno informacijo glede opazovanja, kar vključuje kontakt s posameznikom. Drugi pogoj za ustvarjanje klime, ki podpira razvoj
je sprejemljivost, ki jo poimenujemo brezpogojna pozitivna nagrada. Osebi, ki podpira razvoj, so
pomembna posameznikova čustva, stališča in vrednote, ne glede na lastna čustva, stališča, vrednote, način razumevanja, razmišljanja in prepričanj. Pri tem ne gre za kolegialnost, sentimentalnost ali sočutno prijaznost pač pa za dobroto, spoštovanje, odgovornost in nesebičnost (Rogers,
1995). Tretja značilnost, ki je potrebna pri podpiranju razvoja pa je empatija. Med pogoji, ki
smo jih omenili je empatija najlažja za uporabo, vendar to ne pomeni, da jo z lahkoto dosežemo. Glede na predpostavke predstavnikov humanističnega koncepta, je edina realnost na
svetu zaznavanje posameznikovega doživljanja v določenem trenutku (Rogers, 1995, s. 117). To
pomeni, da se realnost posameznika razlikuje ter, da je realnosti toliko kolikor je ljudi. Ta pristop
poudarja pomen subjektivne izkušnje posameznika. Zato morajo svetovalci razumeti posameznika ter njegovo situacijo in okolje v katerem se nahaja, tako dobro kot posameznik razume
sebe. Empatični pristop je neka vrsta zmožnost razumevanja stališč, čustev in osebnih težav,
ki so povzročene s strani drugih na način, ki ga doživlja druga oseba. Pogoj za izražanje empatije do posameznika sta stabilnost in samozavest lastne identitete svetovalca. Če želi svetovalec
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spremljati posameznika mora biti samozavesten in čustveno neodvisen. Samo tako bo lahko na
empatični ravni pomagal drugi osebi razumeti njihovo individualnost. Potrebno je poudariti, da
ne uporabljamo nepristranske in neosebne empatije kot orodje za zbiranje informacij o posameznikovem življenju, pač pa s tovrstnim vidikom ugotavljamo pomen tega s čimer se sooča
druga oseba (Rogers, 1995; Thorne, 2003).
Glede na zgornji opis se zdi, da tovrsten pristop zahteva tezo, ki bo podprta z teoretskim
znanjem, ki služi pri upravljanju kompleksnih in netipičnih situacij. Liberalni stil je predvsem
pomemben odkar se soočamo z nekonvencionalnimi, nenavadnimi in individualnimi situacijami,
kjer vzpostavljene izkušnje in pravila delovanja postanejo neuporabne. V kolikor upoštevamo
modele delovanja je pri delu s posameznikom eden od namenov razviti sliko o sebi, kar zahteva
poglobljeno samozavedanje. Zato je učinkovita strategija, ki jo lahko tu uporabimo poslušanje.
Toda takšen način dela s posameznikom zahteva veliko časa. Vendar pa je potrebno poudariti, da
je aktivno poslušanje prav tako učinkovito in primerno pri neformalnih in kratkotrajnih odnosih,
kjer je poslušanje in razumevanje težave nekoga drugega označeno kot najpomembnejša
pomoč. Pri delu s posamezniki svetovalec uporablja napredne verbalne odzive, kot so parafraziranje, preverjanje, reflektiranje, interpretiranje, razjasnjevanje, pregledovanje, soočanje, informiranje in povzemanje. Prav tako postavljajo odprta vprašanja, s čimer iščejo odraz čustvenega
stanja posameznika (cf. Czerwinska-Jasiewicz, 1991; Kargulowa, 2010; Taber, Hartung, Briddick,
Rehfuss, 2011; Wojtasik, 2011).

Delovni stili kariernih svetovalcev
Svetovalec z usmerjenim stilom svetovanja
Svetovalec, ki deluje kot strokovnjak na nek način upravlja (včasih manipulira) s posameznikom. Tovrsten pristop se kaže v mišljenju, da svetovalec bolj ve kaj posameznik potrebuje, da
ima idejo o njegovi karieri, prihodnosti in poskuša to prenesti v prakso. Sami sebe postavljajo
v vlogo strokovnjaka, ki pozna vse poklice, so prepričani v to, da lahko postavijo oceno, definirajo posameznikove značilnosti ter jih povežejo z zahtevami, ki jih ima določen poklic. Zatorej
so strokovnjaki tisti, ki imajo veliko znanja in izkušenj ter po njihovem mnenju oni vedo kaj je
najboljše za posameznika. Prav tako svetovalci pogosto ponujajo že pripravljene rešitve, dajejo
navodila, nasvete, ukaze in sprejemajo odločitve, vendar tudi nosijo odgovornost za sprejete
odločitve. Tovrsten pristop temelji na usmerjenem svetovanju, kar kaže »boljše« rešitve in je
vodeno s strani vedenjskega koncepta, ki je opisan zgoraj.
Najmanj ekstremen, pa vendar še vedno usmerjen stil svetovalca je podajanje usmeritve,
pri čemer je bolj osredotočena na podajanju informacij o zaposlitvenih možnostih in možnih
poklicih. Na ta način priskrbijo znanje o možnostih in predlagajo rešitve, ki so po njihovem
mnenju najboljše za posameznika (Wojtasik, 1993).
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Svetovalec s stilom dialoga
Vlogo svetovalca v direktnem kariernem svetovanju Wojtasik (2011) primerja z vlogo
svetovalca. Ko svetovalci izberejo enega izmed poklicev, vzamejo v obzir posameznikovo motivacijo ter vrednote. Svetovalec analizira posameznikov kognitivni proces ter na ta način uporabi
informacije, ki pridejo od znotraj. Poleg tega pa se zavedajo pomembnosti zunanjih informacij
(situacij na trgu dela, okoljskih dejavnikov, itd.). Zato se posamezniki posvetujejo o odločitvah
in izbirah ter tako odgovornost porazdelijo na obe strani. Svetovalec je tipičen predstavnik svetovalcev, katerih delo je svetovanje, ki temelji na dialogu. Pristop k osebi temelji na kognitivnem
konceptu, pri čemer je vloga osredotočena na izobrazbo in pridobivanje informacij z namenom
načrtovanja kariere na boljši in bolj načrten način (Wojtasik, 1993).
Svetovalec z liberalnim stilom
Delo svetolvacev z liberalnim stilom temelji na ravnanju kjer so popolnoma odkriti. Brezpogojno sprejmejo in spoštujejo posameznika ter empatično izkazujejo razumevanje (zmožnost
empatije brez obsojanja in kritiziranja). Splošna razlaga stanj, ki so bila omenjena, so bila pridobljena iz opisa liberalnega stila (Wojtasik, 1993). Wojtasik (1993) je za svetovalce z liberalnim
stilom naštela naslednje karakteristike: skladni skrbnik in laissez faire. Glede na svetovalne
delovne modele, ki jih je razvil avtor, so temelji za njihove metode delovanja humanistični
in psihodinamični koncept človeka. Glede na to, da je humanistični koncept nastal kot izraz
odpora proti psihoanalitičnemu človeškemu zaznavanju, je bil v tej študiji kot osnovo za razvoj
načina dela sprejet humanistični koncept.

Vedenjski koncept
posameznika v

direktnem svetovanju
izbira poklica
za mladostnika

Miselni koncept posameznika v

dialognem pogovornem
svetovanju
izobraževanje mladostnika
kako načrtovati kariero

Humanistični koncept
posameznika v
liberalnem svetovanju
podpora mladostnika
pri gradnji kariere

Slika 20. Modeli dela kariernih svetovalcev (glede na: Wojtasik, 2011).

Pri svetovalnem delu se je osredotočenost na poklic (strokovnjak, obveščevalec) premaknila na posameznika. Tovrsten svetovalec se zaveda, da je vsak posameznik drugačen, da ne
obstajajo že pripravljeni, »pravilni« odgovori in rešitve in da ni nujno tisto kar je dobro s perspektive svetovalca dobro tudi s perspektive posameznika. Liberlani tip spremlja posameznika na
poti profesionalne rasti, pri čemer se ne osredotoča zgolj na en poklic. Svetovalci posvetijo svoj
čas nudenju podpore pri razvoju, spodbujanju izražanja, ustvarjanju možnostih za spremljanje
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analize samega sebe ter jim pomagajo, da spoznajo sami sebe (tudi glede na prihoden poklic),
vendar brez podajanja specifičnih nasvetov. Osredotočeni so bolj na stimulacijo odzivov in na
postavljanje vprašanj kot na pridobivanje odgovorov. Ukvarjajo se tudi z definiranjem problematičnih področij, ustvarjajo pogoje za doživljanje prednostih in pomanjkljivosti brez obsojanja
in kritiziranja. Prav tako ustvarjajo pogoje za sprejemanje odgovornosti nad lastnimi odločitvami, kar nakazuje na to, da posameznik sam sprejme končno odločitev o njegovi nadaljnji
profesionalni karieri. Svetovalčevo vedenje je toplo, odkrito in razumevajoče. Poskušajo stimulirati dejavnost, pri čemer ne vsiljujejo lastnega pogleda in mnenja, z izjemo kadar je to potrebno.
Posameznik je tisti, ki samostojno sprejme odločitev, vendar je glede na vlogo svetovalca odgovornost porazdeljena med njima (Wojtasik, 1993).

Individualni stil dela
Pojavi se vprašanje kako razviti svoj lastni, optimalni stil svetovanja, ki bo predstavljal
ustrezno metodo sodelovanja s tistimi, ki želijo profesionalni nasvet. Na to vprašanje ne obstaja
en odgovor, vendar obstajajo notranji in zunanji pogoji in dimenzije v funkcioniranju posameznika, ki so izrednega pomena za razvoj delovnega stila svetovalca. Moramo imeti v mislih, da
naša stališča do odnosov, ki jih z drugimi ljudmi tvorimo glede na izobrazbo, družino, kulturo,
socio-ekonomski status, biološke faktorje, spol, življenjske izkušnje, stik z različnimi stališči,
stališča šol, ljudi s katerimi se učimo in sodelujemo v različnih situacijah. Prav tako je pomembna
naša osebnost pri upravljanju medosebnih odnosov. Sprejeta odločitev o pristopu, ki je najboljši
za nas ni vedno sprejeta povsem zavestno. Vendar je pomembno, da se zavedamo koncepta
posameznika ter razumemo njegov potencial, težave in vir motivacije. Samozavedanje na tem
področju pomaga pri boljšem načrtovanju pomoči, podpore in svetovanja, kar predstavlja odziv
na potrebe posameznika, prejemnika svetovanja, pri čemer ni prisotna želja po prenašanju ideje
ali zaželjene teorije v prakso. Zavedanje koncepta človeškega vedenja je pomembno za vse, ki
delajo z ljudmi, ker je znanje o oblikovanju in razvijanju osebnosti, tipov motivacije, načinov
motiviranja ljudi, kognitivnega procesa, učnega procesa, razvojnih nalog, vlog vrstniške skupine
ali metod modelnega vedenja ali sprememb vedenja, pomembno za izvajalce svetovanja (Okun,
2002; Okun in Kantrowitz, 2014). Svetovalci, ki se zavedajo svojih prepričanj o človeški naravi,
vidijo pomen v svojem delu, so zmožni konstruktivno opravljati svoje delo in se zanašajo na
znanje o pravilih ali usmeritvah, ki so definirana za določene pristope. Oseba, ki želi razviti svetovalne veščine potrebuje specifične lastne izkušnje in referenčni sistem, ki omogoča perspektivo
videnja lastnega dela, kar poveča učinkovitost, načine in možnosti lastnih aktivnosti (Wojtasik,
1993).
Pri izgradnji in razvoju lastnega individualnega stila svetovanja pomaga ocena lastnega dela.
Stil dela se lahko spremeni z pridobljenimi izkušnjami, spremenjenim delovanjem in pogledi, pri
čemer je potrebno prilagoditi metode dela spremenjenim potrebam, ki so rezultat socialnih,
ekonomskih in kulturnih sprememb. Včasih moramo zaradi doživljanja neučinkovitosti našega
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dela spremeniti način dela. Bolj površinske spremembe zahtevajo iskanje novih metod, tehnik
in strategij, vendar lahko te postanejo bolj učinkovite kadar se svetovalec osredotoči na to, kaj
je pomembno pri njegovem delu. Ocena lastnega dela je lahko tu v pomoč, saj uporaba opažanj
s strani posameznika na začetku in koncu vodi v sistematično odražanje učinkovitosti svetovalne
službe.
Selekcija ali zavedanje delovnih stilov svetovalca ni stvar kakršne koli vsebine. Lawrence
M. Brammer (1984) opisuje, da lastna teorija pomoči in način dela s posameznikom sestavljata tri stopnje, ki se povezujejo in prekrivajo. Prva je odražanje svetovalčevih izkušenj. To je
proces, kjer se svetovalec zaveda in poimenuje svoj sistem vrednot, potreb, stilov komunikacije
in učinkov teh dejavnikov na druge. V zameno dopolnijo svoje znanje in naredijo pregled nad
izkušnjami drugih izvajalcev svetovanja. Tovrstna izkušnja običajno zahteva podajanje perspektive in predlog specifične metode delovanja. Drugi korak je združevanje odzivov in opazovanj
o sebi z doživljanji drugih izvajalcev ter grajenje lastne unikatne teorije in lastnega stila dela.
Avtor dodaja, da nobena teorija o pomoči ni najboljša. Vsaka metoda je unikatna, zaradi doživljanja in načinov dojemanja ljudi. Analiza podatkov uporabnih dejavnosti prikazuje, da so različni
stili in pristopi učinkoviti. Najpomembnejše za svetovalca je, da ima lasten stil ter, da so pogoji
za srečanja in metode dela podzavestno zgrajene ter pravično odražajo stil svetovalca, ki želi
pomagati. To se pojavi takrat kadar je izvedljivo izvirno srečanje, ki je orientirano na pomoč.
Trenutno je uporaba usmerjenega svetovanja izjemno majhna zaradi naklonjenosti svetovanju, ki je usmerjeno na posameznika ter nudi posamezniku podporo. Tudi aktivne metode
dela, igre vlog, intervjuji in biografske analize, ki so tipične pri nedirektivnih pristopih pridobivajo na pomembnosti. Svetovalec se ne nagiba k spremembam posameznika, pač pa k temu da
ga dobro spozna in prepozna predispocizije in potrebe (cf. Wojtasik, 1993). Raziskava o pričakovanjih, ki jih imajo drugi do svetovalcev s strani D. J. Tinsley, Holt, Hinson in H. E. A. Tinsley
(1991), Tinsley, Bowman in Westcot Barich (1993) in Thompson, Loesh in Seraphine (2003) je
pokazala, da je posameznikovo znanje o delu svetovalca še vedno površinsko in da je znanje
o njegovi uporabnosti pomanjkljivo. Pomanjkljive in sistematične informacije ter tudi pomanjkanje tovrstnih informacij so pogost razlog za nerealistična pričakovanja, ki zmanjšajo učinkovitost svetovalnega procesa (cf. Paszkowska-Rogacz, 2010; s. 125).
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Del II
Uspešna komunikacija
z uporabniki

Grzegorz Kata

Poglavje 5. Uspešna komunikacija s stranko
Kakovost komunikacije med poklicnim svetovalcem in uporabniki/strankami, je eden od
ključnih dejavnikov uspeha pri svetovanju. Diagnoza predispozicij, prednosti in slabosti na posameznih področjih, soočenje načrtov študenta z zahtevami posameznih poklicev, self-analize
poklicnih interesov, so vse naloge, ki so stresno za nekatere mladostnike in lahko povzroči zaskrbljenost glede sposobnosti študenta. Ustrezna komunikacija s stranko povečuje njihov občutek
varnosti in gradi pogoje, ki omogočajo samo-analizo in izbiro kariernih načrtov. Učinkovita komunikacija je ključnega pomena za razpravo in razlago rezultatov preskusa poklicni usposobljenosti
tudi. Tradicionalno v karieri svetovanjem malo pozornosti smo namenili kakovosti odnosa med
svetovalcem in stranko. Danes, sprejemanje, razumevanje, sposobnost prisluhniti in zagotoviti
svetovanje s svetovalcem prikazan veliko bolj pomembna (glej Patton, McMahon, 2006).

Medosebna komunikacija - proces in elementi
Medosebna komunikacija je proces prenosa podatkov med dvema posameznikoma ali med
skupinami članov. Ta proces vključuje pošiljatelj, prejemnik, sporočilo (posredujejo informacije),
odziv (povratne informacije) in komunikacijskih ovir (glej graf 1). Vsi navedeni vidiki so različno
dojemajo vsak udeleženec postopka. Medsebojna povratne poteka med udeleženci, to je izjava,
ki jo ena oseba vpliva na drugo osebo in določa njihov odziv. Sogovornika sta v nenehnem stiku,
njihove vloge zamenjajte. Način, kako je prejela izjavo je določena po posameznih lastnosti iz
komunicirajo oseb, i.a. izkušnje, osebnost, komunikacijske spretnosti in čustev. Še več, ali je
izjava prejela pravilno odvisno tudi od zunanjih dejavnikov, npr mesto, okolica, pogoji, ki vplivajo na srečanje (prim DeVito, 2015;. Križan et al 2008). Ker se zavedamo kompleksnosti komunikacijskega procesa svetovalec lahko pripravimo na njem in ga bolje nadzorovali, da bi bilo
bolj učinkovito. Medosebna komunikacija poteka na več ravneh, preko številnih kanalov in na
različne načine pošiljanja podatkov. Prejemanje izjave študentov, pri čemer se upoštevajo možni
komunikacijskih ovir, in pozoren na neverbalne znake, poveča kakovost svetovanja svetovalca
je. Medosebna komunikacija poteka na več ravneh, preko številnih kanalov in na različne načine
pošiljanja podatkov. Prejemanje izjave študentov, pri čemer se upoštevajo možni komunikacijskih ovir, in pozoren na neverbalne znake, poveča kakovost svetovanja svetovalca je.
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V nadaljevanju so prikazani elementi komunikacijskega procesa podrobneje opisani (DeVito,
2013, McLean, Moman, 2012):
• Pošiljatelj in prejemnik – pošiljatelj tvori izrekov, odloči, kateri podatki bodo posredovani.
Nato, odvisno od namenov in vsebino prenosa, pošiljatelj izbere ustrezne besed, stavkov
in intonacije in prenaša podatke. Pošiljatelj upošteva tudi reakcije svojega poslušalca in prilagaja svoje nadaljnje izrekanje. Prejemnik prejme izjavo, jo analizira in pripisuje svoj pomen
tako opira na vsebino sporočila, ki ga pošiljatelj namenjen, in na vsebino, ki jo pošiljatelj nenadzorovanega. Obe vlogi – pošiljatelja in prejemnika – istočasno prevzel sogovorniki. Učinkovitost pošiljatelja in prejemnika odvisna od i.a. njihovo znanje in komunikacijske sposobnosti. Znanje se nanaša na temo pogovorov, značilnosti sogovornika, in vpliv neverbalne
komunikacije o preglednosti izjav. Kompetence obsegajo i.a. sposobnost, da se prilagodijo
kontekstu pogovora in potrebe druge osebe, sposobnost poslušanja, pokazali razumevanje
in spoštovali pogovor. Druga pomembna kompetenca je sogovornika je samozavedanje (glej
plin, 2003). Sestoji iz znanja o lastnih potrebah, čutiti čustva in imela vrednosti. Ti vidiki
lahko vpliva na odnos do druge osebe ali ustvariti skriti motiv, ki vpliva na srečanje. Primer
tega je lahko položaj, v katerem se na nezavedni način uporablja stik z drugo osebo pokazati
vrhunsko znanje ali izkušnje, in da postane bolj pomembno kot kaže razumevanje. Še en
primer, ki se nanaša na pomanjkanje zavedanja lastnih čustev, je stanje, ko so čustva, ki izhajajo iz drugih razmerij prenese na svetovanje situacijo.
• Sporočilo – signal s posebnega pomena, ki se prenaša s pošiljatelja do prejemnika. Sporočilo je ne le besede, temveč tudi oblikuje način, kako kazni, intonacija in ton glasu. Drug
element sporočila je vse, kar se prenaša ne verbalno, medtem ko so besede izrekel; to so
drža, kretnje, obleka, in kontekst pogovora.
• Kanal – način, kako se sporočilo prenaša med sogovorniki. Najbolj očiten način za prenos
sporočila, je besedni kanal – besede izrekel med pogovorom. Drugi komunikacijski kanali
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so: vizualni (geste, drža, znake, grafiko itd) in pisni kanal (pisma, e-pošta, besedilna sporočila, dokumente, blogi, spletne strani itd.) Številni komunikacijski kanali se uporabljajo med
pogovorom hkrati. Vsak od njih je urejena z določenimi pravili, ki vplivajo na sporočilo. Izjava
v verbalni kanal mora biti skladen, stalno brez opaznih prekinitev. Pri uporabi pisnega kanala
lahko preživijo več časa za izbiro besed in nadzor izrekov; vendar ni neposredne povratne
informacije od prejemnika.
• Povratna informacija – reakcija prejemnika sporočila. Je lahko katerokoli obliko sporočila
povratne informacije in se lahko prenaša preko kateregakoli kanala. Obvešča, če je prejemnik
razumel sporočilo, ali je bilo jasno in logično, in kakšne reakcije je sprožil. Povratne informacije se lahko nato uporabijo za spremembo komunikacijskih in poznejših sporočil npr za
izboljšanje medsebojnega razumevanja in kakovost odnosa do bolj odprtega enega.
• Okolje – fizični prostor, kjer pogovor poteka. Pomembni dejavniki so: razdalja med sogovorniki, se je število ljudi, ki sodelujejo na srečanju, lokacija pohištva, videz prostora, njena velikost, način, kako so sogovorniki so oblečeni, itd Ti dejavniki vplivajo na odnos sogovornikov
„ k srečanju, njihovo udobje in njihov občutek varnosti.
• Ozadje – povezana predvsem s pričakovanji sogovornika, ki izhajajo iz njihovih lastnih izkušenj, od norm, ki jih uporabljajo, in pravila, ki se nanašajo na položaj pogovora. Na primer,
prvo srečanje s šolo kariernega svetovalca pod vplivom preteklih izkušenj študenta v pogovoru z učitelji, psihologi in strokovnjaki, ki ponujajo podporo. Koliko je srečanje formalno
lahko izhaja tudi iz splošnih norm določene šole.
• Motnje – ovire, ki ovirajo prenos in razumevanje sporočila; jih odvrniti pozornost sogovornike „in izkrivljajo sporočilo. Ovire so razvrščeni v več kategorij, opisanih v nadaljevanju.
Zavest o teh dejavnikov lahko pomaga svetovalec za preprečevanje njihovega negativnega
vpliva.
o Zunanji dejavniki: hrup, neprimeren čas dneva, pomanjkanje udobja zaradi npr previsoka
ali prenizka temperatura v prostoru, sončna očala, ki so jih sogovorniki obrabljeni, nečitljiva pisava itd
o Fiziološki dejavniki: ovire, ki so izven nadzora posameznika kot sluh, vid, govora in drugih
oslabitev.
o Psihološko: potrebe sogovornikov „, ki nasprotujejo cilj sestanka - hitenje, stres povezan
z nedavnimi dogodki, pomanjkanje sposobnosti, pomanjkanje odprtosti, nepripravljenosti, da vzpostavijo stik.
o Jezikovni dejavniki: razlike v narečjih, različnih jezikovnih znanj in spretnosti, s pomočjo
strokovnega žargona in pogoje, ki jih je težko razumeti.
Na podlagi zgornjega seznama lahko razlikujemo dve glavni vrsti medosebne komunikacije:
verbalno in neverbalno. Govorna komunikacija zahteva uporabo besed. Neverbalna komunikacija zajema vse signale, ki spremljajo tudi izrekel besede, in igrajo pomembno vlogo pri
oblikovanju človeške odnose. V primerih, ko obstaja neskladje med verbalno in neverbalno
komunikacijo, je ta videti bolj pereče. Glavne značilnosti neverbalne komunikacije so: podpora
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jezikovno sporočilo, komuniciranje čustva in odnos do druge osebe, ki nadomešča besede (glej
Kurpas, Kaczmarek-Dylewska, 2012; McKay, 2001). Glavne vrste neverbalnih sporočil, so:
• Obrazni izraz. Zlasti oči in oči dotika igrajo ključno vlogo v komunikacijskem procesu. To je
povezano s slabim nadzorom obraznih mišic in vrsto informacij, ki se lahko dekodirajo ob
spoštovanju obrazno mimiko. Vsaka od šestih osnovnih čustev je mogoče brati z obraza,
ki ga preprosto analizirajo posnema: strah, jeza, gnus, presenečenje, sreče in žalosti.
• Drže, geste, pogledi, graditi, gibanja. Poteze lahko vizualizirati vsebino sporočila
in dopolnjujejo izrekel besede. Uporabi preveč poteze pa lahko odvrnejo od sporočila.
• Elementi govora – ton glasu, hitrost govorjenja, intonacije, običajnih medmet, moč glasu,
smeh itd.
Kakovost kariernega svetovanja ni odvisna samo osnovno znanje o komunikacijskem
procesu, temveč tudi od sposobnosti, da upravljamo z dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost
komuniciranja.

Komunikacija v kariernem svetovanju
Obstaja pet stopenj v kariernem svetovanju (prim. Kris, 1995):
Faza 1: Začetek/Uvod: Glavni cilj te faze vzpostavljanje dobrega stika ter odnosa med
svetovalcem in udeležencem. Udeleženci se morajo počutiti dovolj varne, da bi bili sposobni
analizirati svoje prednosti in slabosti, spregovoriti o svojih načrtih, ter osebnem in strokovnem
razvoju. Kakovost odnosa je pomembno tudi zaradi dejstva, da je veliko udeležencev, ki pridejo
na karierno svetovanje, na svojo situacijo gledajo z negotovostjo in se osredotočajo na svoje
omejitve in pomanjkljivosti. V prvi fazi gre tudi za analizo motivacije posvetujejo, ki se nato lahko
uporabijo za oblikovanje cilj svetovanja (Brammer 1984).
Faza 2: Raziskava: prva faza se konča z določanju motivacije udeleženca in cilja svetovanja.
Raziskava je namenjen širši analizi vizije udeležencev, njihovega razvoja, njihove usposobljenosti, razpoložljivih oblik podpore in možnosti za pridobitev kompetenc. Cilj je, da se udeleženec
sooči vizijo s pogoji in možnostmi uresničevanju vizije. Ta faza je tudi o ustvarjanju akcijski načrt
in poiščite potrebnega znanja za uresničitev načrta.
Faza 3: Sprejemanje odločitev: prejšnji dve fazi vodijo udeleženca do trenutka sprejema
odločitev o smeri njihovega strokovnega razvoja. V tretji fazi se preverjenih odločitev, spet sooča
s pričakovanji in potrebami udeleženca, nato pa se je preoblikovala v določen cilj.
Faza 4: Priprava načrta: prejšnje faze povzroči zapisala seznam nalog, ki naj bi pripeljali do
želenega cilja. Naloge so zapisani na urniku. Karierni svetovalec pomaga udeležencu, da določi,
katere dodatne sposobnosti, pomoč in znanje, ki ga potrebujejo za učinkovito dosegli svoje cilje.
Faza 5: Izvedba: kariera svetovalec daje udeležencem potrebno podporo in jih motivira
za reševanje težav pa lahko pride pri uresničevanju svojega načrta, in spremlja njihovo dejavnost. Skupaj s klientom se odločijo o rezultatov za vsako nalogo, ki bo pokazal, da je bila naloga
končana in načrt je bil realiziran.
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Prvi dve stopnji so tisti, ki zahtevajo takšno sporočilo, ki bo omogočil izgradnjo dobrega
stika, določanje potrebe, priložnosti in težave v strokovni razvoj udeleženca. Učinkovita komunikacija v procesu svetovanja ni odvisna samo od sposobnosti svetovalca in komunikacijskih
tehnik, temveč tudi na njihov odnos do stranke. Prva faza postopka – vzpostavitev odnosa – je
lažje, če je pot kariere svetovalec komunicira s klientom okrepljen z sprejetju, pristnosti, občutljivost za težave in izkušenj (glej Rogers, 1969) udeleženca. Sprejem pomeni toplo in prijazno
odnos do udeleženca, v katerem je izziv, vendar ne presojanju o odpovedi in slabosti udeleženca. Tak odnos omogoča raziskovanje in samo-analizo. Svetovalec za avtentičnost, odprtega
in varnega samo-izražanje graditi udeleženčevo iskrenost in verodostojnost, navede razloge za
vzpostavitev odprtega odnosa, ki spodbuja raziskovanje različnih možnosti strokovnega razvoja.
Občutljivost izkušnje udeležencev, razumevanje njihove izkušnje, reakcije in čustva omogočajo svetovalec za prilagoditev, kako udeleženci komunicirajo in njihovim sedanjim potrebam. Če
prevzemno, verodostojno in odločno držo omogoča uporabo posebnih komunikacijskih tehnik,
ki pomagajo razumeti položaj udeležencev in graditi pogoje za učinkovito svetovanje.

Kako doseči bolj učinkovito komunikacijo
Višja učinkovitost komuniciranja z udeležencem zahteva aktivno poslušanje s strani kariernega svetovalca. Sporočilo, ki ga udeleženec sporoči postane središče svetovalca pozornosti;
svetovalec kaže razumevanje, sodelovanje in interes za srečanje z njihovo govorico telesa. Da
bi dosegli ta aktiven odnos med pogovoru svetovalec lahko: zaprosi za nedoločen vprašanja,
potrjujejo, da so poslušanje, parafraziram, odražajo, in razjasniti (prim Geldard, Geldard, 2004).
Postavljanje vprašanj pomaga udeležencu analizira sami, jih vodi skozi proces svetovanja.
To je tudi način, da se prepričajte, da je tisto, kar udeleženec pravi prejete in pravilno razume
(prim DeVito, 2013). Po drugi strani pa sprašuje preveč vprašanj, ki povezuje številna vprašanja
v enega, se lahko razume kot znak ne posluša sploh. Najbolj učinkovit, v fazi izgradnje odnosa
in raziskovanje, so odprti vprašanji. Ti naj udeleženci delijo svoje misli, ki jih spodbujajo udeleženčevo prosto oblikujejo svoje izrekov, da bo čas, ki ga potrebujejo, da govorijo in izbrati, kaj
naj rečem. Pomagajo analizirati potrebe udeležencev in cilj svetovanja podrobneje. Odprtih
vprašanj se običajno začnejo z besedami: „Kako”, „Zakaj?”, „Kje?”, „Kdaj?” Itd Svetovalec mora
izbrati predmet pogovora in postavljanja vprašanj v okviru predmeta. Začenši z odprtih vprašanj
je dobra praksa, zaprta vprašanja lahko sledite. Zaprta vprašanja se uporabljajo za pridobivanje
specifičnih informacij, spodbujanje odločanju, in za preverjanje razumevanja. Ta vprašanja zmanjšati število možnih odgovorov. Zaprta vprašanja se običajno začne z besedami: „Ali?”, „Kateri?”,
„Kaj?”, „Kako?”. Še posebej so uporabni v zadnji fazi, ko povzema, pri čemer odločitev in izbir.
Z uporabo zaprtih vprašanj na prvih fazah svetovanja bi se udeleženci počuti prevladujejo. Sprašuje o določenih vidikih, kako lahko udeleženec funkcionira ali povzemajo njihovo obnašanje
zdi sugestivna. Si vprašanja pomagala usmerjati pogovor. Po drugi strani pa lahko tudi mnogi
od njih daje občutek preveč nadzora nad seje. Kar kaže na določene teme, če so v nasprotju
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z udeleženci obrazložitvi, lahko navdih nezaupanje in občutek ne poslušate. Na primer, udeleženec pravi, da so sovražili fiziko v šoli, in svetovalec odziva, „Torej, ti ni všeč fizike?” Oblikovanje
odziva na ta način pomeni, da se izjavi o pomanjkanju udeleženčevaga zanimanja za fiziko. Ta
ugotovitev, čeprav je verjetno, lahko zgrešeno. Bolje bi bilo vprašati za nedoločen čas vprašanje,
npr. „Mi lahko poveste kaj več o teh lekcij?« (Prim Kurpas, Kaczmarek-Dylewska, 2012; Wojtasik,
2011).
Svetovalec lahko potrdi, da so razumele in da se osredotočijo na tisto, kar je udeleženec
rekel z dobavo kratke potrditve. Ti vključujejo: „Vidim”, „mhm”, „naprej”, „to je zanimivo.” Takšne
kratke fraze obvesti sogovornika, da je prejemnik osredotočen na svoje besede. Vendar uporabo
teh stavkov prepogosto se lahko obravnava kot znak za dolgčas ali pomanjkanja pravega interesa
(Geldard, Geldard, 2005).
Druga tehnika, ki omogoča, da svetovalec za vzpostavitev odnosov in spodbujanje udeleženca, da nadaljuje pogovor se parafrazira. Izražanje prejeto sporočilo z lastnimi besedami je
znak zanimanja in tako se prepričajte, da je bilo sporočilo pravilno razumel. Svetovalec uporablja parafrazo ima možnost, da uvede nove teme za pogovor in vodil pogovor k udeleženčevi
samorefleksijo. Ko parafraziramo, da je pomembno, da cilja izjavo, vzdrži tolmačenje in pripisovanju občutke ali misli na pošiljatelja. Po drugi strani, z uporabo preveč parafraze daje občutek
rutine in izumetničenosti. Ta tehnika je še posebej uporabno, ko je svetovalec meni, da je treba
pokazati podporo in poskrbi, da je pomen izreka je jasno. Za udeleženca je priložnost videti
svetovalec sledi njihovo razmišljanje in jih poskuša (prim DeVito, 2013) razumeti. Ko parafrazira je dobro: pozorno poslušali in poskušali razumeti, kaj je udeleženec rekel, povzeti izrekov
in predstavi svoje bistvo s pomočjo parafraze, opazovati reakcijo udeleženca da vidim, če je bil
študent pravilno razumel. Na primer:
Udeleženec: Rad imam matematiko. To je, kot počne logične uganke. Včasih si za dodatne,
bolj zahtevnih nalog, tudi v prostem času.
Kariera svetovalec: Vidim te kot matematika - to te veseli.
Parafriziranje se lahko začne z: „Če te prav razumem ...” „Torej, praviš, da je ...” „Zdi se, da
...« (prim Brammer, 1984).
Podobna tehnika osredotočena predvsem na čustva in izkušnje sogovornika se odraža.
To se izraža z lastnimi besedami čustev opazili v študenta -, ki ga udeleženec neposredno izražene ali njihov ton glasu, neverbalnih signalov, kretnjami in mimiko predlaganih. Poimenovanje
čustva sogovornika se uporabljajo za prikaz razumevanje in pomoč pri analizi udeležencev izkušnje. Poslušanje razmislek, lahko udeleženec bo bolj objektiven odnos do svojih lastnih izkušenj,
se lahko nanašajo na to, kar čutijo in poskušali razložiti, da (glej DeVito, 2013). Glavni namen
uporabe razmišljanje je: prikazuje razumevanje sogovornika, ki bi omogočale širšo analizo izkušenj in spodbujanje učenca, da nadaljuje pogovor. Govorimo o udeleženčevi izkušnji s svetovalcem je treba paziti na pravilno izbiro besed, ko poimenovanja občutke. Vsak seznam besed je
lahko koristna za ta namen, na primer (v Geldard, Geldard, 2004, s. 76.):
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Tabela 1.

Besede, ki opisujejo občutke udeležencev (Geldard, Geldard, 2004, s. 76)

Apatičnost
Ponosen
Živčen
Nesrečen, nezadovoljen
Spirited
Ganjen
Navdušen
Sram
Zaskrbljen

Prestaršenost
Razburjen
Razočaran
Žalosten
Zaskrbljen, zafrustriran
Srečen
Užaljen
Presenečen
Utrujen

Občutek krivde
Besen
Navdušen
Zadovoljen
Zanimanje
Osramočen
Obupan
Jezen
Zmeden

Razmislek je še posebej koristno v fazi raziskovanja, ko udeleženec poskuša ugotoviti
njihove predispozicije, podajte svoje poklicne interese in načrte za razvoj. Te odločitve povezujejo čustva, ki lahko kažejo na področjih, ki so še posebej pomembna za udeleženca: na tiste, ki
so prežeta s težavami ali tistih, kjer so aktivnosti in samorazvoj vir zadovoljstva (prim Geldard,
Geldard, 2004). Poimenovanje čustva pomaga udeležencu, da bi bolje razumeli svoje delovanje
in jim pomaga organizirati in načrtovati svoje delovanje. Udeleženec lahko izrazijo svoja čustva
posredno na ta način:
Udeleženec: Toliko je univerzitetnih programov. Nimam pojma, kaj izbrati. Čas se izteka,
stara sem 19 let. Končala sem srednjo šolo in nekam se moram vpisati. Vsi moji prijatelji so že
storili.
Ta izjava je znak tesnobe, ki se lahko izrazi s svetovalcem preko razmisleka. Prav tako
opozarja na resnost in pomembnost odločitve študent jo bodo, ki se lahko parafrazira. Obe
tehniki se lahko kombinirajo, npr.
Kariera svetovalec: Imate zelo pomembno odločitev, življenjsko, da sprejme in ste zaskrbljeni.
Nadaljevanje pogovora na temo udeleženčevega strahu v zvezi z odločitvami, ki so jih na
tem, da bi jim lahko pomagajo, saj svoja čustva in najti rešitev, ki bo obravnaval tako cilj za
svetovanje (izbira univerzitetni študij) in izkušeno tesnobo ( njegovi viri in dejavnosti, ki zmanjšujejo anksioznost). Svetovalec bi moral imeti v mislih, da bi lahko s pomočjo refleksije in se
začne pogovor o občutkih študenta povzroča dodatne napetosti in zmedo v študenta. Zato je
pomembno, da se zagotovi varno in udobno pogoje seji ali odloči, da odloži pogovor, če študent
ni pripravljen za to (glej Geldard, Geldard, 2004).
Zadnji tehnika predlagal za učinkovito komunikacijo, je pojasnila. Ta tehnika se uporablja
v primeru, da svetovalec se sprašuje o pomenu sporočila udeleženca, kadar obstaja nevarnost
nesporazuma, je sporočilo nejasna ali dvoumna. Pojasnilo je zelo podoben parafraziranja, ampak
tukaj svetovalec začne z izražanjem svoje težave pri razumevanju udeleženca; Nato so poskušali
priti na bistva njegovega izrekanja, nato pa zaprosi za potrditev, ponavljanje ali preoblikovati.
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Kariera svetovalec: „Nisem prepričan, da sem ga dobil. Ali mislite, da ...? „
„Malo si me izgubil tukaj. Nisem prepričan, kaj je pomembno za zate. Ali ... „
„Bom poskusil ponoviti, kar si pravkar povedal? Popravi me, če se motim. „
Vse zgoraj omenjene tehnike povečanje učinkovitosti komunikacije, ki daje udeležencu
pogoje, da se predstavijo svobodno in svetovalca možnost pozorno poslušati. Naslednje poglavje
predstavlja ovire v komunikaciji.

Ovire v medsebojni komunikaciji
Komunikacijske ovire so take izraze, ki zmanjšujejo razumevanje, nižje zaupanje in odprtost. Pogosto povezane s stresom, s potrebo po nadzoru nad sogovornika, in poskuša spremeniti svoje stališče. Lahko, da študent ne želi deliti svoje izkušnje, in znižati svojo avtonomijo pri
iskanju rešitev za svoje težave. Obstajajo tri vrste ovir v komunikaciji:
Tabela 2.

Ovire v medsebojni komunikaciji (vir:.. Gordon, 2000, s. 36; Stewart, 2011, s. 163)

Izogibanje
Pomankanje pozornosti
Pomirajanje/umirjanje
Racionaliziranje

Sojenje
Kritiziranje
Žalitev
Diagnosticiranje

Dajanje rešitev
Ukazovanje
Grožnje
Moraliziranje
Zasliševanje
Predlaganje rešitev

Ukrepi v kategoriji “izogibanje” so namenjene spremeniti predmet pogovora lažji enim,
izogibanje težke izkušnje, ki jih udeleženec izrazil. Ti ukrepi so pomiriti, umiriti in spremeni
osredotočenost sogovornika na negativne izkušnje. V resnici, v mnogih primerih se doseže
nasprotno: občutek, da so prezrte in niso poslušali. Če udeleženec pokaže, zmedenost, napetost
in govori o težkih izkušnjah, lahko naslednje tehnologije neučinkoviti (prim Gordon, 2000):
• pomanjkanje pozornosti – spreminja temo pogovora na bolj prijetno in zanimivo enega,
pri čemer udeleženčev um težav in jih umirja. V izogniti vprašanja bodo ponovno pojavi
v naslednjih sestankih ali bo udeleženec odloči, da jih ne bo več omenjal, ker jih ignorira
svetovalca.
• umirjanje – pomirjujoče, lahko daje občutek varnosti, iskanje pozitivnih rezultatov v stiski,
izzivu posameznika. Na eni strani, je to lahko dobro sredstvo za začasno spreminjanje
posameznikovega odnosa do težave; na drugi strani pa je oseba, ki se sooča s težkimi
preizkušnjami ostala sama in ne dobi nobene prave podpore pri iskanju rešitev.
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• racionalizacija – predstavitev logične rešitve, ki poskušajo razložiti udeleženčeva čustva
in težave racionalno. Racionalizacija je koristno v fazi iščejo rešitve, ko pa se je pokazala
čustva udeleženca odmakne od njih doživlja. Ljudje, ki so doživeli visoko napetost redko
deluje logično in jim predaval o racionalno obnašanje jih lahko odvrne.
Sodeč poskuša prepričati drugo osebo, da lastnega mnenja. To je znak pomanjkanja prizadevanj za razumevanje udeleženca iz svoje perspektive in z uporabo le točko svetovalca za
mnenje o problematiki (glej Stewart, 2011). Naslednje ovire spadajo v to kategorijo:
• kritiziranje – nasprotje kaže razumevanje. To naredi sogovornik reagira z obrambo, zaradi
česar so neradi se znova razkrije in govori o problemih v strahu pred več kritik. To naredi
udeleženec počutim slabše, kot če bi to, kar počnejo, je neprimerno. Prav tako jih pušča
brez informacij o tem, kako bi njihovo vedenje bolj konstruktivno.
• žaljenje – povezana z dajanjem vrednostnih sodb npr. „to je otročje”, „nazaj”, „pametnjakovič”. Nalepke kategorizirati ljudi in njihovo obnašanje. Udeleženec, ki je bila označena
ni več videti kot neodvisna in subjektivno.
• diagnosticiranje – označevanje udeleženca in sebe prepričati, da je popolno poznavanje
udeleženca že pridobili in njihovo vedenje mogoče predvideti na podlagi ugotovitev
in sklepov, ki do sedaj. Kot rezultat je udeleženec noče delati sami, saj menijo, da se bo
njihovo obnašanje vidimo skozi vidika so bili že opravljeni diagnostiki. Težko je, da udeleženec preseči shemi etiketi, ki je pritrjena na njih.
Dajanje rešitve, ki so lahko katere koli oblike, od kar kaže, da bi naročil, kot je običajno znak
skrbi in je treba rešiti problem udeleženca. Če so rešitve predlagal prezgodaj v svetovalnem
procesu, je udeležencu odvzeta možnost, da odločajo same in njihove avtonomije pri iskanju
rešitev. Nasvet, ki brez ustreznega raziskovanja problema in spoznavanje sogovornik je lahko
neustrezna s položajem in virov udeleženca (glej Gordon, 2000; Stewart, 2011).
• ukazovanje in uporaba groženj – to so najbolj direktiva oblike spreminjanja vedenja.
Odvzamejo možnost, da odločajo o sebi; so pogosto pred izsiljevanje, kar kaže na spremembo, da bi se izognili kazni, npr „Če ne odloči v 10 minutah, smo končali sejo in ste
sami.”; „Daj te knjige nazaj na polico, ker sem rekel, da!”
• moraliziranje– kaže, da popravi rešitve, obveščanje o pravilnem načinu obnašal in prave
stvari za početi. Rešitve, kot da ne upoštevajo posameznih motivov in potreb.
• dajanje nasvetov – ponujanje vnaprej pripravljenih rešitev problema je lahko znak
pomanjkanja zaupanja v mladostnika, kot je navedla, da bi lahko izbrali pravo rešitev
na svojem. Daje nasvete ne vključuje vse možne vidike ugotovljenega problema. To je
oseba, ki je poslušal nasvete, ki ima vse znanje o teh vidikih, in da je ta oseba, ki je –
s pomočjo svetovalca - je uspelo najti rešitev, ki je najprimernejša za sebe.
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***
Tema tega poglavja je bil proces medosebne komunikacije, njenih komponent, tehnik, ki
povečujejo učinkovitost komunikacije in ovire, ki ovirajo komunikacijo. Izbira tem je bila povezana z eno od nalog poklicnega svetovalca, ki gradi pogoje za samo-analizo in odkriva vaše
interese in predispozicije. Svetovalec si prizadeva, da udeleženec naredi neodvisno odločitev o
svojem lastnem razvoju. Pri doseganju tega cilja so pomembni številni dejavniki, med katerimi
je kakovost medosebne komunikacije med svetovalcem in udeležencem (glej Stewart, 2015).
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Poglavje 6. Pravila predstavitve in razprave
o rezultatih diagnoze

Vrste diagnosticiranja, ki se uporablja v kariernem
svetovanju
Cilj kariernega svetovanja mladim / posameznikom, ki vstopajo na trg dela, pa tudi tistih,
ki so izgubili zaposlitev, v pravo smer, na njihovo razvojno pot. Ukrepi Svetovalec so zapleteni
in jih je treba temeljito analizirati. Ključni element je temeljita raziskava nakopičenih dejstev, kot
tudi pravilno analizo pridobljenih informacij. Ti ukrepi bodo privedle do pravilnih rezultatov pa
doseči, in predstavitev in pregled rezultatov diagnoze.
Pojem „diagnoze” izhaja iz grške besede „diagnozo”, kar pomeni priznanje (Kopalinski,
2014). Vendar pa je v psiholoških smislu diagnoza pomeni tako diagnostični postopek, njegove
posledice ter njeno razmerje do izobraževalnega področja (Stemplewska-Żakowicz, 2009, s. 15).
Takšna obsežne opredelitev zajema številna področja dejavnosti, ki ostajajo skupaj v vzročno-posledična povezanost. Izbira ustreznih preiskovalnih orodij daje zeleno luč na pravilen način,
v katerem se zberejo informacije in njihovo obravnavanje. Rezultati, pridobljeni s tem omogočajo diagnostične vprašanja treba odgovoriti. Diagnostični postopek je pogosto videti kot reševanje problemov proces / orodja (Turner, Demers, Fox i Reed, 2001) kot tudi preiskave v druge
hipoteze, ki vodijo k rešitvi obstoječega diagnostični problem. (Fernández-Ballesteros i v., 2001)
Poljski znanstveniki in strokovnjaki najpogosteje nanašajo na opredelitev Stefan Ziemski
oblikovana leta 1973, v svojih razpravah. V tem času je opisal idejo diagnozo kot „priznanje
pogoj in nagnjenje za razvoj, ki temelji na njenih simptomov in s svojimi ustreznimi splošnimi
značilnostmi podpira” (Ziemski, 1973, s. 17). Ta opredelitev, glede na svojo široko sega okvir,
se lahko danes uporabljajo v številnih izobraževalnih področjih, kot tudi v procesu poklicnega
svetovanja.
Stemplewska-Żakowicz (2009) opozarja, da je na področju psihologije diagnosticiranje kot
„prepoznavanje” posebej zožuje oz. omejuje subjekt. V poljščini je asocirana predvsem z medicinskim modelom nosološke diagnoze. Po drugi strani bi moral biti učinek psihološke diagnoze
predvsem razumevanje pojava, njegovih vzrokov, notranjih in zunanjih mehanizmov sprememb,
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predvidenih posledic in načrtovanja intervencijskega načrta, ki se bodo ovrednotili z ustreznim
merjenjem.
Zgoraj omenjeno priznanje v diagnostični postopek med svetovanje procesu poklicno,
lahko na primer nanašajo na priznavanje znanj in spretnosti posameznikov „, njihove naravne
predispozicije, medosebne spretnosti ali osebnost lastnosti / značilnosti. Podatki, zbrani med
postopkom analize ne bo zelo veljaven, če so ustrezno predstavljene in obravnavane. To je le
takrat, da se svetovalni mogoče priznati kot popolna in proizvodnjo želenega učinka. Pri analizi
pojma diagnozo, mora dva ključna elementa je treba upoštevati, na katerem temelji celoten
proces, tj izkušenj in obrazložitve.
Ziemski svoje raziskave, ki temelji na sodobnih vprašanjih diagnoze, ki so po njegovem
mnenju sestavljene iz petih vrst manjših diagnoz, vključno z:
1. Razvrstitev (tipološka)
2.	Genetsko
3. Pomemben
4. faza
5. prognostični
(Vir / referenca)
Prvi izmed njih je še posebej priljubljena pri kariernih svetovalcev. Temelji na vzpostavitev odnosov med posebne značilnosti posameznikove „s splošno sprejetimi standardi, merila
razmerja ali vrste. V svetovalnem procesu svetovalci uporabljajo različne vprašalnike, testi
in datotek. Uporablja se tudi referenčnih kariere Vprašalnik pripravil John Holland. Leta 1958 je
predložil teorijo v skladu s katero posameznikov lastno osebnost jih nagne k določenim kariere,
vključno z več dejavnikov, povezanih z njihovim okoljem. Ta argument za izbiro poklicnim je
kombinacija osebnih interesov in možnosti, ki ponujajo možnosti so trenutno na voljo na trgu
dela. Glede na Nizozemskem „izbira kariere je predvsem oblika, ki štrli posameznikovega značaja
v svet zaposlitve po identifikacije posameznika z družbenimi stereotipi. Ko se posameznik
primerja svojo „samo” z idejo delovnega okolja, nato pa sprejeti ali zavreči nekatere možnosti,
ki jim omogoča, da dosežejo svojo končno odločitev. (Banka, 1995, s. 139)
V praksi se lahko poklicni svetovalci pripravi seznam osebnih izbir posameznikov iz odgovorov, ki so jih v zvezi z vrstami poklicne osebnosti, ki jih Nizozemskem. Rezultati diagnoze so
tako predstavljeni in obravnavani na podlagi te splošne informacije, ki bo nato omogočila izbira
kariere jih je treba opraviti, ki je najbolj primerna za osebnosti posameznika.
Vključeno v pogosto uporabljenih klasifikacijskih diagnoz, tiste, ki se nanašajo na teoriji
lastnosti in parametrov, je treba omeniti tudi. Glavna načela te teorije temeljijo na gotovosti,
da je lahko znak posameznikove „, je treba meriti njihove interese in sposobnosti. To velja tudi
v zvezi s kariero, ki jih določa opisi delovnih mest. Zadovoljstvo Kariera v tem primeru je kombinacija osebnosti posameznika in kvalifikacije, potrebne za to določeno kariero.
Druge vrste razvrščanje diagnoz, ki zaslužijo omembo temeljijo na dosežkih v psihometričnih domeni, z drugimi besedami, strukturni pristop, ki je značilen po gradnji različnih vrst
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merilnih orodij za testiranje in diagnosticiranje interese in sposobnosti tistih, ki bi oceniti.
Frederic Kandars vprašalnik, ki preiskuje interesov se lahko uporablja kot primer, (Savickas,
Taber i Spokane, 2002), kot je lahko Howard vrtov koncept multiple inteligence glede sposobnosti in celo David kolbe’S (Rosalska, 2012) koncept tehnike poučevanja. Ta oblika predstavitve
rezultatov diagnoze je značilna visoka raven objektivnosti. To je nedvomno posledica dejstva, da
so orodja, uporabljeni v tej analizi trdno zakoreninjena v teoriji. Zahvaljujoč temu, predstavitev
in razprava o diagnozi, zagotavljajo tiste posameznike, ki so zainteresirani za poklicnega svetovanja z dejanskimi odgovor kot tudi ključ do svoje „razlaga.
Genetska diagnoza na drugi strani pa je še posebej uporabna pri diagnozi različne vrste
izobraževalne napak kot tudi tiste, ki se pojavljajo na trgu dela. Težave se tu preučeni cilj, ki
analizira vzrok in posledice. Z vidika kariere svetovalcem v pogledu ta tip diagnozo nudi širšo
perspektivo stanja in omogoča, da se analizirajo iz različnih zornih kotov. Kar zadeva posameznika, ki se odmerja, jim daje možnost, da bi bolje razumeli situacijo, v kateri se zdi, da ponovno
oceni, kaj se je zgodilo in postala bolj samozavestna. Ilustracija zgoraj vrsto diagnoze je priznanje
kognitivnih prepričanj. Vendar, če ta temelji izključno na lastnih prepričanj posameznikove ‚, to
potem uniči dejansko realnost.
Pomemben diagnoza znana tudi kot cilj diagnoza se osredotoča na izbrani predmet in njen
vpliv na številnih prireditvah. Ko so bili določeni dejavniki, ki urejajo določene vedenjske vzorce
ali reakcije, postane lažje razumeli vedenje posameznikov in s tem lahko dobijo nasvet ustrezne
poklicne. Pogosto se odločitve v zvezi z izbiro izobraževalnih in poklicnih poti sprejeti ne glede na
predispozicije in željami posameznikov. To lahko vpliva njihovo okolje, družino, socialne okoliščine.
Ustrezna pomembna diagnoza lahko pomaga individualno presojali, da se sprejme drugačen
pogled glede svojih sposobnosti in jih usmerja na drugačno poklicno pot / poklicne poti.
Faza diagnoza po Ziemski opisuje razvoj okoliščin, ki se ocenjujejo ali procesu. Poskus, da
bi odgovor na vprašanje „V kateri fazi razvojne faze je stanje analize?” Pogosto vodi do mnogih
zanimivih predpostavk. Končni manjše diagnozo, želi to prognostični diagnoza ugotoviti razvoj
okoliščin, ki se ocenjuje in svoj postopek. Ta diagnoza združuje podatke, pridobljene iz genetskih, pomembnih in fazne diagnoz (Jarosz i WYSOCKA, 2006, s. 20). Je treba priznati, da vse vrste
manjših diagnoze opisane zgoraj, se medsebojno dopolnjujejo.

Diagnostična znanja, ki so bistvena za natančno
predstavitev in razpravo o postavljeni diagnozi
Vsak kariere svetovalec mora imeti ustrezno izobrazbo in znanje. Najpomembnejši izmed
teh z vidika predstavitev in razpravo o rezultatih diagnoze, so naslednji:
• bistveno znanje o misli, spomina in čustvenih procesov
• sposobnost za iskanje rešitev posameznikovih težav v socialnem kontekstu in poznavanje
posameznikovih socialno vedenje mehanizmov
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• sposobnost uporabiti svoje znanje in izkušnje
• sposobnost za spremljanje in vodenje razgovorov
• poznavanje diagnostičnih tehnik ter njihove praktične aplikacije (Jarosz i Wysocka, 2006).
Zgoraj navedene kvalifikacije se lahko razvije na več ravneh. Odločilen dejavnik za poklicnim
svetovalcem je njihova izobraževalna specializacija. Pedagoško kvalifikacijo lahko privede do
razvoja strokovnega znanja se precej razlikuje od tistih, ki je študiral psihologijo razvili. Poleg
tega lahko kariere svetovalec tudi podiplomski študent.
To je zelo pomembno glede obsega diagnostičnih odgovornosti. Stemplewska-Zakowicz
(2009, s. 21) določa diagnostične pristojnost takole „možnost, da uporabljajo ustrezne metode
(intervju, testi, opazovanje) za opis temeljnih značilnosti posameznikov, skupin, organizacij ali
situacij glede na potrjeno storitev. V zvezi diagnostični strokovnega znanja poklicnim svetovalcem, da je zelo pomembno, da to preverjajo v okviru dejavnosti, ki so bistvenega pomena pri
predstavitvi in razpravi o rezultatih, doseženih med analizo. Ti vključujejo:
• opis težave ali vprašanja, ki se analizirajo
• predvidevanje morebitnih postopkov
• ocenjevanje napredka diagnoze
• predstavitev priporočil (vir / referenca)
Takšno široko znanje pomeni, da mora kariere svetovalec ne le teoretično diagnostičnega
znanja, predvsem pa izkušenj.
Izbira primernih diagnostičnih orodij je odvisna, s katerimi delajo, in jih imenujejo potrebe.
Pomembna priprava bo zagotovil, da se napaka ne bo nastala ob predstavitvi rezultatov diagnoze. Diagnostični napaka je lahko v obliki:
• izguba metodološke skladnosti
• po napačni prepričanj
• napačna razlaga ali ocena podatkov, pridobljenih (Tarkowski, 2000, s. 96).
Nepopolnosti, kot so nepravilno predstavitev diagnostičnih podatkov, ki jih povzročajo
neustreznih preiskovalnih spretnosti, slabe komunikacijske sposobnosti, nezadostno poznavanje
metodologij in diagnostičnih metod, ki se uporabljajo v diagnostični postopek. Drugi dejavniki,
ki lahko povečajo možnost neželenega učinka so neustrezni delovni pogoji, časovne omejitve
in pritiska od zunaj (Skałbania, 2011). Drugi razlogi so lahko posledica osebnostnih karieri svetovalcev. Guzik-Tkacz (2011) kaže, da preveč zaupanja, pretirano vero v višjih kvalifikacij, pomanjkanje samokritike glede delovnih praks, pomanjkanje odprtosti ali empatije, težnja poenostaviti
zadeve, kot tudi pomanjkljivosti v načine oziroma neustrezne zaslužen pripravo, lahko vodi do
napačne diagnoze in nepravilne predstavitve analize.
Predmet dokumentacije prav tako poudarja, da je treba oceniti pomen odnosa med svetovalcem poklicno in posameznika. Obstajati mora medsebojno zaupanje in odprtost. V položaju, ko diagnostik ne more usmerjati svetovalni proces v pravo smer ali vzpostavlja komunikacijske ovire, potem so možnosti za pridobitev pravilno vrednotenje in predstavitev diagnoze se
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zmanjšajo. Zato je pomembno, da se zavedajo, da lahko odnos karierni svetovalci „ki vplivajo
na celoten svetovalni proces. Da bi bolje razumeli to vprašanje, je koristno, da opredelijo vse
vrste odnosa Antoni Kepinski (2002) opisanih. Navaja tudi naslednje najpogosteje ugotovljene
napake, storjene v terapevtske odnosu:
• napake v odnosu, ki se kaže s neprožen pristop in sodeč problem iz svoje lastne perspektive
• napaka maskiranje, ki se opira na skriva svojem položaju svetovalca
• napaka sodba, kjer je neutemeljen predpostavke in ocene
• napaka usmeriti na negativne lastnosti nekega predmeta / osebo
• napaka usmeriti na posledice, ne priznava vzroke
• napaka zmanjšanje virov informacij, z drugimi besedami, ne vidim korelacije med „vroče
informacij”, ki prihaja iz življenjskih izkušenj kariere svetovalcev, in „hladno informacij”, tj
izobraževalne in cilj (Jarosz i Wysocka, 2006, s. 44, Kepinski 2002).
Poleg tega Jarosz in Wysocka tudi druge dejavnike, ki vplivajo na pravilno pripravo in predstavitev diagnoze. Ti se nanašajo na odnos, ki ga svetovalec poklicno sprejeti v zvezi s čemer
ocenjuje posameznika. Najbolj negativen teh stališč je, kot sledi:
• dolgčas – značilna za tiste, ki so preveč prepričani v svoje visoko izobrazbo
• ravnodušni učenjak, tisti, ki želi ugotoviti in rešiti problem v ločenosti od posameznika, ki
je prišel do njih za pomoč
• neprilagodljiv inštruktor
• brezbrižnost
• tipičen psiho-terapevt
• posameznik, socialni delavec, ki opravlja diagnostične postopek v skladu z lastnimi izumil
prepričanj
• kolektivna socialna delavka, ki se sklicuje na koncentracijo diagnozo okoli formalnih
pogojev, ki niso povezani s posameznikovimi težavami
• moralističen ki si prizadeva za uresničitev lastnih idej (Skałbania 2011)
To je od zgoraj zelo jasno, da je kariera svetovalec, poleg povsem teoretično pripravka na
osnovi akademskega znanja, je treba ravnati tudi z „mehkim” znanja pri svojem delu, to vključuje odprt um, budnost, empatijo in odprto komunikacijo. Odnos, ki ga svetovalec poklicno
pokazala ima vpliva na kakovost njihovega dela.
Med procesom predstavitve in razprave diagnozo, da je zelo pomembno, da razmislimo
o možnosti napak in minimaliziramo njihov vpliv. To vključuje značaj posameznika, ki se ocenjuje
kot tudi njihove sposobnosti in razvojnih možnosti. Glede na načela družbenega spoznanja se
pri ocenjevanju sedanje situacije lahko pojavijo naslednje napake:
• težnja po centralizaciji
• kontrast in primerjava
• dajanje prednosti
• svež pristop
• halo učinek (Kossowska, 2001, s. 41, Wojciszke, 2011).
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Prvi od teh je nevključitev obrobnih vrednot, ki vodi do podobnih skoraj povprečnih rezultatov. Da kontrasta in primerjave vodi kariernega svetovalca za knjiženje posameznika, ki se
ocenjuje z lastnostmi in sposobnostmi, ki so v neposrednem nasprotju s tistimi, ki jih sami imajo.
Pogosto vse vrste značilnosti, katerih kariera svetovalec dojema kot zaželena pri posamezniku,
ki se ocenjuje, se povečajo in predstavljeni kot ključ. Na žalost, drugačno pojmovanje svetovalci
„, ki je predmet napake kontrasta in primerjave popolnoma zgreši bistvo.
Učinki prednosti in svežine, so v neposrednem nasprotju s seboj. V prvem primeru je svetovalec vodena med celotnim postopkom, ki ga informacije, pridobljene na začetku študije. To daje
celotno sliko, vendar ne omogočajo širši pogled na problem je treba upoštevati. Svež učinek na
drugi strani pa prisili svetovalca, ki ga usmerjajo informacije, pridobljene proti koncu procesa, ko
je izšlo in predstavili rezultate diagnoze.
Zadnji od ugotovljene napake, ki se imenuje halo učinek se kaže s projekcijo rezultatov
presoje dejstev, na drugo. Ta učinek se ponavadi predpostavlja skrajno stališče, to je lahko bodisi
negativna ali pozitivna (Rosalska, 2012).

Področja človekovega delovanja kot predmet predstavitve
in razprave o rezultatih v diagnostiki
Za sodobni trg dela je značilna velika dinamika sprememb. Tehnološki razvoj kot tudi
dostopnost do informacij, je vplival na odnos mladih do dela. To ni več dojema le kot sredstvo
za preživetje in zadovoljevanje osnovnih potreb. Je sredstvo za uresničitev enega je / osebnih
ambicij posameznika, na dvig ena je / statusom posameznika in razvijanje posameznikovih /
posameznikovih sposobnosti.
Hiter razvoj trga dela predstavlja večji izziv do poklicnih svetovalcev. Poznavanje realnosti
trenutno dominira na delovnem mestu, kot tudi skladnost s prerezom socialne demografske, so
osnovne zahteve za učinkovito delo na dnevni osnovi. Prav tako je pomembno, da se spomnimo,
da je diagnoza sama po sebi ni edini cilj svetovalca je. Najpomembnejši vidik pri tem je zbiranje
ustreznih informacij, analiza, predstavitev in razpravo. Pri analizi svetovalni proces z vidika ciljev,
je pomembno, da jih pogled iz štirih osnovnih perspektiv. Od le-teh se odloča dejavniki naslednji:
• izobraževalni vidik
• situacijske težave perspektiva
• potrebe in pričakovanja perspektive trga dela
• (Rosalska 2012 comp.) Svetovalni proces perspektiva
Prvi od teh se nanaša na celoten pogled na izobraževalni poti, ki jo ima posameznik zaključiti pred vstopom na trg dela. Drugi, na drugi strani pa omogoča, da stališča posameznikov,
ki se ocenjujejo v okviru svojih up-to-datum potreb, virov in izkušenj. Perspektiva, ki analizira
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razmere na trgu dela ureja ustrezno korelacijo sposobnostim posameznikov in tistih, ki jih delodajalci zahtevajo. Namen te analize za povečanje možnosti pri iskanju dela, kot tudi ohranjanje
položaja.
Končna perspektiva zajema načrtovanje ter izvajanje podpornega svetovalnega procesa.
Strokovnjaki v strokovni nasveti so odkrili številne spremenljive sezname in katalogov, ki jih
je treba analizirati v diagnostični postopek. So odločanju dejavnikov v procesu odločanja v zvezi
z izbiro kariere ali zaposlitve. Najpogostejše tehnike so naslednje:
• spremenljive sezname uporabljajo v procesu samozavedanja
• can-Kupim-potreba modela ali kaj-lahko-lahko Model
• sposobnost piramida model (Rosalska, 2012).
Najbolj obsežen od zgoraj omenjenih tehnik, ki se nanašajo na predstavitev območja,
ki se analizirajo, je metoda spremenljivka sezname. Je značilna odsotnost širšega klasifikaciji
in kategorizaciji. Vključuje zalogo spremenljivk v obliki predlogov, ki jih je treba obravnavati s
strokovnega svetovalca kot pozive, ki vodijo do nadaljnje analize.
Primeri dejavnikov, ki jih je mogoče analizirati v diagnostični postopek lahko takole:
• sposobnosti kompetence
• talenti
• izkušnje
• omejitev
• vrednosti
• odnosu
• interesi
• želje
• možnosti
• način življenja (Blum i Davis, 2010).
Ta koncept je bil predstavljen z dvema ameriških strokovnjakov, ki pregleduje strokovnih
svetovalnih tehnik. Spremenljivke, ki jih je navedla lahko pomagajo strokovni svetovalci pridobitev in analizo podatkov. Pomembno je vedeti, da se lahko vsak element, ki ga Blum in Davis je
navedeno izkaže za zapleteno vprašanje. Posebnosti tega se lahko v celoti opisani šele potem,
ko je bil analiziran v zvezi z dejanskim stanjem, v katerem se posameznik znajde.
Meredith Belbin, britanski strokovnjak na področju vodenja ekipe, ponuja alternativno
seznam spremenljivk. Po njegovem / njenem mnenju bi bilo treba upoštevati naslednje pri
analizi diagnostični postopek:
• osebne lastnosti
• intelektualne sposobnosti
• trenutnih vrednostih in motivacije
• zunanje omejitve
• izkušnje
• učenje njihov del (Aritzeta, Swailes i višji, 2005, Belbin, 2003)
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Merila, ki jih je navedla Belbin omogočajo širjenja analizi danih dejstev zelo široko. Zato je
med celotnim procesom je bistvenega pomena za pridobivanje ključnih točk in jih predstavi na
primeren način. Hvala za to vrsto seznama dejavnikov, ki jih je treba diagnosticirali ko je bil pripravljen, je Belbin (2003), ki lahko dokaže, da je za posameznika, da učinkovito in z zavezo opravljajo svoje delo, morajo biti primerna za nalogo. Zato je izredno pomembno pri diagnozi kariere
predispozicije, da preuči kvalifikacije posameznikov „, izkušnje, ki so jih do sedaj pridobljeni,
njihove reference kot tudi njihove zmožnosti in primernost za potrebe trga dela in vsestranskost.
Pri modelu „can-Kupim-am sposobna” mora predstavitev vključuje naslednje elemente:
• osredotočeno kategoriji „lahko”, ki zagotavlja informacije o posameznikovih znanj,
sposobnosti, zdravje, družbeni položaj in finančno stanje.
• V zvezi z idejo o „želijo”, ki dopolnjujejo informacije, ki jih svetovalec opravlja diagnoze,
v odnosu do posameznika želja, njihove interese in želje ali sanje in načrte za prihodnost
pridobivajo.
• Identifikacija „sem sposoben” kategoriji, to vključuje dejstva o trenutnih trendih na trgu
dela, ki opisujejo socialne in gospodarske situacije v posamezni državi, kot tudi politike
zaposlovanja.
Naloga strokovnega svetovalca, ki uporablja zgoraj navedene metode analize in predstavitev diagnoze, temelji na ugotavljanju katerih je posameznik, ki se ocenjuje, ima iz prvih
dveh skupin, nato pa o povezavah med njimi z rezultati, pridobljenimi iz zadnjega skupina „sem
sposoben.” Analogni način zbiranja podatkov je razvidno iz „želijo, biti sposoben, lahko” modela
(comp. Steffen, 2008, s. 28), kot tudi v predstavitev spremenljivk, ki jih Uta Glaubitz predlagal,
ki je izkušenega strokovnjaka svetovalec iz Nemčije. Ona postavlja tezo, da je med diagnostični
postopek, mora strokovni svetovalec namen je spodbuditi posameznika, ki se ocenjuje, da bi
odgovore na naslednja vprašanja:
• Kaj sem sposoben?
• Kaj bi rad?
• Kje bom najti pot, ki bo vključevala te odgovore? (Glaubitz, 2014).
Drugi model, ki je poklicni svetovalci pogosto uporablja pri predstavitvi obseg diagnozo, se
nanaša na vedenjske metode skupine. Stavek “kompetenco piramida” se nanaša na tri elemente:
• osnovne veščine
• poklicni sposobnosti
• izjemne sposobnosti.
Prva skupina veščin omogoča ocenjevanje in analiziranje družbenih značilnosti posameznika, kakor tudi oceno njegovo osebnega življenjskega sloga, in njihovo sposobnost, da se
premakne skozi trgu dela. Zaposlitvene veščine so tesno povezane z določeno regijo območja,
v katerem je dejal posameznik usposobljen. V tem primeru dejavnikov, kot so strokovno znanje,
sposobnosti na svojem področju, so analizirali stopnjo strokovne specializacije in sposobnosti pri
opravljanju dela. Pomembno je, da se spomnimo, da je raven strokovne usposobljenosti tesno
povezana s posameznimi nagnjenja posameznika, ki se ocenjuje, kot tudi njihove inherentne
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sposobnosti in zmožnosti. Končna vrsta spretnost, ki je odprta, omogoča tisti dejavniki, ki tvorijo
konkurenčno prednost element, ki jih je treba identificirati. To je, ko ima posameznik zelo visoko
raven strokovnega znanja, je seznanjen z zelo malo znanega tujega jezika ali izredna raven
poklicnih izkušenj.
The skills which are listed at the base of the pyramid are fairly common. They can be found
in many professional groups and are not differentiated. Whereas the skills typically found on the
second level, i.e. professional ones, allow wider conclusions to be drawn and give the professional advisor a much greater scope of vital information which is essential for the presentation and discussion of the diagnosis. Completing the whole are the outstanding skills. Identifying these often leads to them becoming a bargaining chip for progression on the professional
pathway (Rosalska, 2012).
Veščine, ki so navedeni na dnu piramide so precej pogoste in jih je mogoče najti v številnih
poklicnih skupinah. Poklicno specifične veščine običajno najdemo na drugi ravni in predstavlajo širšo sliko posameznikovih veščin, kar je v pomoč tudi svetovalcu, ki tako dobi večji obseg
pomembnih informacij, ki je jih lahko uporabi za predstavitev in razpravo. Poznamo tudi izjemne
sposobnosti, ki pogosto predstavljajo konkurenčno prednost posameznika (Rosalska, 2012).
Predstavitev in razprava o rezultatih diagnoze je treba napredovati po razmisliti strokovni
svetovalec in temeljiti na trdnih dejstvih, ki so bile, pridobljenih v času ocenjevanja. Učinkovitost
tega procesa je določena z več dejavnikov. Ključnega pomena je tu identifikacijo presojali posameznika. Pomembno je, da se spomnimo ob predstavitvi rezultatov, pridobljenih biološke lastnosti posameznika, njihove zmožnosti in interesov, kot tudi usposobljenost in strokovno znanje
so bili pridobljeni in njihovo sposobnost, da doseže / dosegli svoje cilje.
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Poglavje 7. Priporočene učinkovite metode
motiviranja iskalca zaposlitve

Uporaba teorij motivacije pri delu kariernega svetovalca
Vprašanje delovne motivacije je tista, ki ima vse zainteresirane strokovnjake, kot so človeški
viri, ekonomistov, sociologov in psihologov. V skladu z definicijo psihološkega besednjaka je
motivacija „sila ali gonilna sila, odgovorna za začetek, vzdrževanje in vzdrževanje moči ciljno
usmerjenega vedenja” (Colman, 2009, s. 412). Po drugi strani pa je glagol motivirati pomeni
„spodbujati nekoga, da nekaj stori, zbudi, navdih, motivacijo za ukrepanje, kar je sprožilo ukrepanje (Dudaj, 2005, s. 536) ali „spodbuda, da deluje, vzpostavi stanje motivacije, postavlja cilj,
vznemirjaj” (Reber, 2000, s. 385).
Motivacija je običajno razumemo kot proces, ki se aktivira, zaznamuje in ohranja sedež
vedenjske vzorce pri ljudeh. Namen teh dejavnosti je doseganje natančno vnaprej določenih
rezultatov. Pomembno je, da se spomnimo na vse to, da se ta proces, ko sta izpolnjena dva
temeljna pogoja (Pawłowska, 2009):
• mora biti cilj zazna oseba za koristno
• verjetnost za dosego cilja, ki ga predmet mora biti nad ničlo.
V okviru upravljanja za ekipe, poslovne ali katere koli druge družbene skupine, razumevanje
problemov, ki pripadajo motivacijo dela, mora biti prevladujoči element celotnega procesa
upravljanja. Celoten spekter dejavnikov, ki spodbujajo osebo / posameznika, da ravna na načrtovano, poseben način, je osnovno področje znanja, ki ga / je treba posameznike, ki se ukvarjajo
s človeškimi viri razpolagajo osebe, tj poslovodji ali poklicni svetovalci (Denhardt, Denhardt,
i Aristigueta, 2008).
Velika večina sodobnih raziskav motivacijskega procesa poteka v povezavi s tremi glavnimi
trendi. Prvi je fiziološki pristop, glavni problem pa je delovanje živčnega sistema in biokemijskih
procesov, ki so osnova motivacije. Pojasnila, ki jih najdemo tukaj, so: primarni impulzi (npr. Lakota,
žeja, spolna želja, izogibanje bolečinam itd.), nagon in homeostaza. Behaviourizem poudarja
„razvoj in izpopolnitev teorije impulzov in teorije učenja” (Reber, 2000, s. 384). Tretji pristop
v kontekstu motivacije je psihosocialni trend, katerega cilj je pojasniti kompleksno, naučeno
človeško vedenje. V tem trendu so koncepti, ki opisujejo motivacijske dejavnike, hierarhijo
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potreb, notranja in zunanja motivacija – zavestna in nezavedna in kognitivna disonanca (Reber,
2000, Zimbardo, Johnson in Werber, 2006).
Čutijo potrebo spodbuja vedenje predmeta (Juchnowicz, 2000). Če se s tem ne prepriča,
potem velja splošno čuti potrebo po nadaljnjem ukrepanju in še enkrat željo, da bi zadovoljili ta
pojavi. Pogoji in vedenja, ki vodijo v zadovoljstvo potrebe, ki so nastale so dobro opredeljene.
Naslednji korak je začetek procesa, ki vodi k uresničevanju potrebe tega nato sledi oceni stopnjo
zadovoljstva. Ko se presoja kot pozitivna nato postane podlaga za sprejem določeno rešitev.
Nasprotno, če je sprejeta rešitev zavrnil to temo, potem proces išče alternativo bolj učinkovit
način za zadovoljitev dane potrebe začne (Zimbardo, Johnson i Werber, 2006).
Med postopkom motivacija, cilj, za katerega velja stremi je prav tako pomembna. To bi
lahko bila materialistična, če na primer se nanaša na plačilo, ali alternativno non-materialistično
-, ki je povezan z občutkom uspeha in zadovoljstva. Cilj je lahko tudi želja, da bi pridobila nagrado
kot priznanje za primer delodajalska ali povišico. Ta je odvisna od mnogih dejavnikov, vendar je
odločanje ena osebnost predmetov „, njihove sposobnosti, kot tudi predstavnik sistem vrednosti (Rathus, 2004).
Enako pomembna je starost in spol / spol delavca, raven izobrazbe, delovnih izkušenj,
družinskih razmer, pa tudi kulturne norme v skupnosti predmetov, „ki določajo njihove želje
(Jasinski, 1998).
Raziskave kažejo, da je stopnja motivacije zelo pomembna. Če je motivacija je preveč
intenzivna lahko povzroči v akciji, ki se nezmožne in lahko negativno vpliva na čustveni stres
(Borkowska, 1985; Zimbardo, Johnson i Weber, 2006).). Zato je povečana čustveni stres ima
lahko katastrofalne učinek na normalno človeško vedenje. Oseba / posameznik rešuje probleme,
ali je najbolj učinkovita, ko je stopnja motivacije Middling (Pietroń-Pyszczek, 2007).
Vprašanje spodbudo in motivacijo, so daleč segajo. Zato je treba nihče ne bodite presenečeni, da se stalno analizirajo in testirajo. Do sedaj še nihče ni našel rešitve za eno samo učinkovito motivacijsko teorijo. Potekajo neskončne razprave, ki se nanašajo na najboljših in najbolj
učinkovitih metod za motiviranje ljudi / posameznikov. Te razprave se nanašajo predvsem na
motivacijo delavcev. Vprašanje „kako motivirati?« Je še vedno aktualna (Czerniawska, 1980).
Justyna Osuch (2012), ki analizira različne oblike motiviranja zaposlenih, navaja, da je delo motivacija ni povezana zgolj s povečanjem plač ali daje delavcem možnosti za delo napredovanje.
Predstavniki različnih družbenih skupin še druge potrebe, ki so postali gonilna sila za ukrepanje.
Izbira motivacijsko najbolj učinkovita metoda je v prvi vrsti odvisna od ciljne skupine.
Enoznačne odziv in vedenjski vzorec je težko določiti tukaj.
Ustvarjanje motivacijskega sistema, ki bo prilagojen potrebam in zmožnostim delodajalca
in se hkrati odziva na pričakovanja zaposlenih, ni lahka naloga. Obstaja veliko eksternih faktorjev,
ki izhajajo iz okolje v katerem podjetje deluje in sprememb znotraj podjetja, ki ovirajo izvajanje
sprejete strategije. Na dinamiko sprememb potreb zaposlenih in vodstva ne vpliva samo finančni
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položaj podjetja, temveč tudi priložnosti, ki jih ponuja lokalni trg. Poleg tega se število in vrsta
plačilnih in neplačanih komponent, vključenih v motivacijski sistem, vsako leto povečuje. Tukaj
je težko dobiti jasen odgovor in jasno ravnanje. Razvoj človeškega kapitala in njegova nenehna
rast se izvaja v okviru kadrovske funkcije vsakega podjetja. Pravilna komunikacija, jasen sistem
vrednotenja, nagrajevanja in razvojnih priložnosti oblikujeta medosebne odnose. Uresničevanje
teh procesov ni mogoče brez ustrezne motivacije.
Rainer Niermeyer, svetovalni in coaching specialist, navaja, da je nekaj spretnosti je
potrebno, za osebo / posameznika, da sebe in druge uspešno motivirati. Ključne tisti ga navajamo, so:
• moč obsodbe
• poznavanje izmed ciljev
• sposobnost prenesti konstruktivno informacij
• empatiji.
Po njegovem mnenju so to osnovne osebne veščine, ki jih je mogoče razviti na več ravneh,
vsak predmet posebej. Kaj določa največjo vrednost je njihov nenehen razvoj in praksa. Kadar
v procesu razvoja osebne tam pomeni, da odpor razširiti te veščine, oseba / posameznik nikoli
ne bodo dobili možnost, da sebi ali drugim, motivira za doseganje boljših rezultatov pri delu
(Niermeyer, 2009).

Motivacijski proces, ki temelji na potrebah - Maslowa teorija
Strokovnjaki iz različnih področij, ki študirajo analizo motivacijskih problemov pogosto
opirajo svoje razprave o Abraham Maslow teoriji. Intelektualne bogastvo enega največjih psihologov 20. stoletja, ki se še vedno uporablja kot osnova za tekoče humanističnih in družboslovnih ved. Teorija je bil opredeljen pojasnjuje način, na katerega ljudje izpolnjujejo obetavnih
potrebe, za katere izvejo.
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Slika 22. Maslowa piramida potreb (vir: avtorjeva analiza).

V prvi vrsti je človeštvo prizadeva za zadovoljevanje svojih osnovnih fizioloških potreb.
Naslednja stopnja je zadovoljstvo potreb po varnosti. Občutek stabilnosti, reda ali pravice prikaže
samo, če so izpolnjeni njihove fiziološke potrebe. Socialne potrebe igrajo zelo pomembno vlogo
pri osebe / posameznikovega življenja. Ki jih potrebujejo za oblikovanje odnosov z drugimi ljudmi
/ posameznikov, spadajo v paket. Ta skupina potreb je zelo pomembna, saj če ni zadovoljen,
da lahko privede do predmet pred izgonom in občutek zavrnjena. Zato je ta oseba / posameznik ne more učinkovito delovati v obeh socialnem okolju ali na delovnem mestu. Naslednja
mesto v vrstnem redu potreb spada med čustva, povezana z željo po priznanju. Strokovnost
in prizadevanja ima oseba, ki se pogosto realizirane subjektivno, ne zanašajo izključno na želji,
da bi zadovoljili lastnega ega. Pomembno je spoznanje, da se je razvidno tudi iz drugih – negovalci, vrstnikov ali šefi. Prav tako je pomembno, da se spomnimo na vse to, da lahko pretirano
močna želja pridobiti priznanje povzročilo težave za sodelovanje s kolegi in bi lahko celo ovira
njihovo učinkovitost. Oseba, ki je / posameznikove ambicije in stalna potreba po odpravi vrstico
za dosego svojih ciljev v veliki meri vplivajo na zadnjo skupino potreb. Prizadevanje za določen
cilj postane prednostna naloga. Dokler pregovorno „bolne ambicije” ne ovirajo realizacijo, nato
skupino potreb, povezanih z samozavedanja postane gonilna sila za stalno razširitev obzorij. Po
mnenju Maslov je „oseba / in posameznik mora biti najboljši on / ona lahko. On / ona mora biti
izpolnjen za njegovo / njeno naravo. Lahko rečemo tej potrebi samozavedanje «(Penc, 1998).
Z pomenijo te vrednosti v delovno okolje lahko zaznamo več zanimivih odvisnosti. Osnovne
vrednosti na delavca so potrebe relativno plačati in zagotavljanjem primernega okolja in sanitarne razmere na delovnem mestu. Varnostnih potreb, na drugi strani pa so temeljili na jamstvo
za nedoločen čas poštene pokojnine po zaposlovanju dolgotrajno in sposobnost, da koristi od
socialnega paketa. Potrebe združenja (pripadajo), se lahko izpolni prek stika z drugimi delavci,
bodisi v obdobju zaposlitvi ali tudi med sestanki integracije (Nyameh, 2013). Zaposlenost naj
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bi dal tudi povod za zadovoljstvo je potrebna odobritev. Ustrezna imenovanja, službeno vozilo,
udeležba na pomembnejših delovnih dogodkih. Izpolnjevanje te ravni potreb utira pot do samozavedanja, ki se doseže s povečano self-izboljšanje (kvalifikacije), sposobnost za samostojno
strateške odločitve, ali ki sodelujejo v procesu odločanja iz podjetja (Pyszczek-Pietroń, 2007).
V skladu z Maslowo teorijo, ki je / vedenje posameznika osebe urejata dva zakona:
• homeostaza
• okrepitev
Primarne potrebe delujejo kot homeostatski sistem. Neupoštevanje teh potreb izkrivlja
ravnovesje organizma, njihovo zadovoljstvo vzpostavlja ravnovesje, odstrani potrebo in to
vodi do rojstva višjo stopnjo potrebe. Ko so ti zadovoljni so okrepljeni. Maslov sam navaja, da
„zadovoljstvo na višji ravni potreb vodi v željo po bolj subjektivnih rezultatov, tj na globlji ravni
uspeha, vedrine in bolj atraktivno notranje življenje (...) življenja na višji ravni potreb pomeni
bolj napreden logično strokovnosti, daljšo življenjsko dobo, manj bolezni, boljši spanec, apetit
itd „(Penc, 1998, s. 149–150)
Vrstni red potrebam, ki se spreminja v preteklih letih. To je odvisno od starosti osebe /
posameznika, kjer živijo, ali njihov socialni položaj, kakor tudi njihov osebni razvoj. Nanaša na
zadnji omenjeni faktor je mogoče zaznati določen potreba – večji osebni razvoj določa njihovo
naklonjenost, da izpolnjuje višjo raven potreb. V nadaljevanju je prikazan zgoraj omenjeno dinamiko sprememb.

Moč motivacija

Potreba po
samoaktualizaciji

Fiziološke
potrebe

Potreba po
varnosti

Potreba po
pripadnosti in
ljubezni

Potreba po
spoštovanju

Osebnostni razvoj
Slika 23. Osebni razvoj VS potrebe osebe / posameznikov (J. Penc, 1998, s. 151).
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Pri analizi dejavnikov, ki vplivajo na raven motivacije, je treba opozoriti, da je vsaka oseba /
posameznik drugačen – vzgoja / socializacija, priznanje vrednot, pripadnosti določeni družbeni
skupini, so vsi pomembni. Za določene skupine ljudi, ki lahko najbolj pomembna potreba je, da
je za vzgojo otrok, za druge je lahko ključna potreba poklicni karieri. Kaj jih združuje, je dejstvo,
da imajo potrebe, ki jih je treba izpolniti (Nyameh, 2013).

Vpliv družbenih sprememb na trgu dela
Dinamika sprememb v sodobnem svetu vplivajo na naše življenje precej močno. Zelo
jasno je, da nenehno razvoj na področju tehnične vzgoje vplivajo na spremembe v vseh vidikih
družbenega življenja. Načina življenja, sistem vrednot kot tudi potek kariere se lahko spremenijo. Napredek procesa globalizacije je prav tako pomembna in široka dostopnost informacij
vpliva na raven zavesti družbe.
Obstaja veliko razlogov, in viri, ki vplivajo na raven ponudbe in povpraševanja na trgu dela.
Stanje gospodarstva dane države, države ali mesta je nedvomno eden od ključnih razlogov. Ko se
je gospodarsko stanje poslabša raven porabe pade zato, kot tudi potrebo po različnih ugodnosti
in storitev, kar vodi do zmanjšanja proizvodnje in presežnih delavcev.
Trg delovne sile je doživela tudi spremembe. Proces oblikovanja tržnega gospodarstva vpliva
na spremembo v odnosih med delodajalci in delojemalci. Tržni delodajalci začela aktivno delovati v konkurenčnem gospodarstvu. Od tega trenutka dalje izdelavo vseh strokovnih odločitev, je
treba upoštevati vse trende na / na trgu dela. Danes delodajalci določiti svojih kandidatov vedno
novi izzivi, vedno dvignite bar za nove generacije diplomantov – spremembe povpraševanja na
določenih področjih in položajih pri delu. Jasno je treba poudariti, tukaj, da konkurenca pravila
na trg delovne sile. Idealni kandidat za zaposlovanje bo imelo ustrezno stopnjo izobrazbe, z izkušnjami ali znanja tujih jezikov, biti pripravljeni začeti poslovna potovanja ali specializirani v zelo
ozkem področju. Vse zgoraj Odločilni dejavniki imajo odločilen vpliv na trgu delovne sile, ki ima
velik vpliv na strukturiranje karieri. Zato je mogoče priznati, da se v prihodnosti vidi osebe /
posamezniki v produktivno starostni skupini ne kot čas za uspešno kariero ali pa navzgor mobile,
ampak kot čas negotovosti in družbene nevarnosti (Fitoussi, Rosanvallon, 2000).

Generation X, Y, Z na trgu dela
V zadnjih nekaj letih se je družbeni intelekt doživel velike spremembe. Razvoj informacijske
skupnosti, ki je KK in MS opisujejo kot ... „skupnost, v kateri se podatki v veliki meri izkoriščena v okviru svojih gospodarskih, socialnih, kulturnih in političnih življenju; gre za skupnost, ki
ima drago komunikacijo in hranjenje opreme, ki je podlaga za glavni del nacionalnega prihodka
in zagotavlja osnovni dohodek za večino ljudi ... „(Krzysztofek, Szczepański, 2002, s. 170) je
prispevala k razvoj sistema vrednot. Prej sprememb družbenih struktur ni razvil v tako hitro
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stopnjo, eno obdobje lahko traja starosti ali celo več sto let. Danes je ta proces zelo dinamično.
To lahko opravijo številne spremembe v življenju ene osebe / posameznika, katerih um ne more
dohajati teh revolucionarnih sprememb.
Te spremembe so v procesu motiviranja zadevo, da se zaposlijo ali spremeniti v drugo /
alternativne oblike zaposlovanja zelo pomembna. Generacije X, Y, Z že opredeljeni v drugih
delih, dojemajo svet drugače in imajo drugačen pogled na realnost. Ideja o „generacije x” je bila
uporabljena prvič leta 1964, ki ga je britanski sociolog JD, ki je opravil in objavila rezultate testov
na obnašanje mladih dneva, v knjigi z naslovom „Generation X”. Pojav je nato opisal v knjigi DC
„Generation X:. Zgodbe o pospešenem kultura” PK opredeljeno generacije X kot „skupino ljudi,
rojenih med letoma 1965 in 1977 odraščali v času krize ter politične in dohodek sprememb”
(Kotler, 2005).
Generation X je pogosto opredeljena kot tista, ki je postal izgubil v realnosti življenja. Ta
generacija je sestavljena iz ljudi / posameznike, ki niso povsem vedo, kaj naj si zastavijo, in čutijo
izgubili v kaosu današnjem času. Dejstvo, da je bil predstavnik skupina generacije X, rojena
v času moralne revolucije je tudi zelo pomembno, saj to spremeni konservativne in tradicionalnih običajev / dinamični prevladujejo v tistem času. Na gospodarski sceni, poleg običajne
proizvodnje blaga povpraševanje po storitvah začela naraščati zaradi česar družbi povečanje
razvoj programskih spretnosti in komunikacijskih omrežjih. Ta generacija je še vedno zavrača, da
postanejo mobilni na trgu dela. Ti so bili navade in pričakovanja. To so bolj utemeljena in priključen na lokalni trg dela (Lager, 2006; Regnier, 2009; Ritson, 2007).
Naslednja generacija Y vključuje ljudi / posameznike, rojene v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja. So produkt demografske eksplozije, znan tudi kot „generacije tisočletja”,
„Millennials”, „naslednje generacije” ali „digitalno generacijo” (Read, 2007; Wrzesień, 2007).
To je skupina, ki je zelo odprt za inovacije prilagaja hitro prihaja do sprememb v svetu. Generacija Y je konformistično atribute. Trdo delo se ne dojema kot vrlina, ideje in njihovo takojšnje
spoznanje bolj pomembna. Da bi dosegli ta rod cilj iz Y nestrpno omogoča uporabo novih komunikacijskih sistemov - novoustanovljena podjetja in virusne Internet projekti so zelo priljubljeni.
Svet generacije Y je prežeto z virtualno realnostjo. Oni opravljajo svoje številne funkcije on-line.
Njihov odnos do drugih je strpna in odprta (Rugimbana, 2007; Wells, 2008). Zanje je značilno
tudi njihovo pripravljenost za razširitev obzorij in samorazvoj. Vendar pa delajo hkrati izgubi
sposobnost njim vzpostavi trajnih razmerij. Testi, ki jih izvajajo na Univerzi v New Hampshire
kažejo, da je generacija Y ima zelo visoko mnenje o svojih sposobnostih, kot tudi prepričanje
v lastne edinstvenosti, poleg tega pa imajo nerealna pričakovanja in močan odpor do vseh kritik,
katerega cilj je njih (Wells, 2008, Wrzesień, 2007).
Najmlajša generacija je generacija Z. To so ljudje / posamezniki, rojeni leta od leta 1990
dalje in so na svetovni splet priključeni od rojstva, zato ga tudi bolj aktivno uporabljajo. Usposobljeni so za več-storilnost (multi-tasking), hitro iskanje informacij in so zelo strpni do drugih. So
zelo podjetni in si prizadevajo, da samo-izboljšave. Generacija Z je odrašča v času krize in so zato
zaveda realnosti tržnih sil. Potencialni delodajalci generacije Z bodo morali upoštevati njihove
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socialne predispozicije in jih spodbujati z ustrezno pripravljenega predloga, internega usposabljanja in sodelovanje pri projektih, ki bodo zagotavljali zaposlenim celovito razvoj (Generacija Z).
Drugačen niz vrednot, kot tudi odnos do dela v različnih družbenih generacij je treba
analizirati tudi teoretično kot tudi zgolj s praktičnega vidika s strani strokovnih skupin, kot tudi
zasebna podjetja. Glede na poročilo, ki ga je podjetje D (Deloitte) (Kaźmierczak, Kocur, 2009),
v letih 2009 in vladnega poročila „Mladi iz leta 2011” objavljeno, se zdi, da je generacija X je za
spopadanje s spremembami v političnih in gospodarskih sistemov ter problemi brezposelnosti.
Treba je tudi opozoriti, da „zaradi rezerve inovacije” 30-letnikov in 40-letnikov in zaradi njihove
sposobnosti prilagajanja, so bile tudi spremembe v družbeni strukturi (boni, 2011) je mogoče
temeljne spremembe v sistemu .
Preferenčna analiza kot tudi pričakovanja omenjenih generacij bruhal temeljne razlike
v odnosu do trga dela. Ni vsakdo postavlja denarno vrednost na delo, ki ga opravljajo, včasih
psihološko ali socialno vprašanje je bolj pomembno. Ena generacija lahko zahtevajo stabilnost,
kjer drug želi samorazvoj. Za nekatere zajamčeno plačilo je pomembno, medtem ko je za druge
pa je sreča. Generacijski prepad je povezan tudi z dejstvom, da, Y in Z sta generaciji X v različnih fazah svojega življenja. Različni dejavniki bodo s tem vpliva na motivacijo za delo nekega
družbeni skupini, so metode, uporabljene za prodor svojo zavest kot tudi uporabljene vplivati na
njihov sistem vrednot metod (Benjamin, 2008; Holstein, 2003, Langford, 2008).

Vloga motivacije pri delu z iskalci zaposlitve
Vstop na trg delovne sile, izguba zaposlitve ali dolgotrajna brezposelnost, so nekatere od
najbolj stresnih izkušenj v življenju posameznika. Občutek lastne vrednosti in zaupanje v lastne
zmožnosti sta pri iskalcih zaposlitve pogosto oslabljena. Te situacije vplivajo na druga področjih našega življenja. Vplivajo družinske odnose, prijateljstvo in dejavnosti za prosti čas. Če je
obdobje, ki iščejo delo (iskanje zaposlitve) predolgi lahko privede do krize vere v samega sebe
(zaupanje), da je posameznik, lahko zadovolji svoje potrebe in lahko zmanjša njihovo sposobnost, da deluje učinkovito. Stopnja intenzivnosti pri iskanju dela, ki jih je ob / posameznik je
predvsem odvisna od moči motivacije so (posameznik) ima / je za zadovoljitev njihovih potreb
(posameznik je).
Philip Zimbardo je ugotovil, da je notranja in zunanja motivacija vpliva na vse. „Motivacija,
ki nas prevzame vsako dejavnost, zaradi nje same in ne nadomestilo se imenuje notranja motivacija. Ker nas je zunanja motivacija prisili, da prevzamejo delo kot posledica zunanjih pritiskov,
ali, da bi pridobili natančno določenih zunanjih prednosti. Ko zunaj motiviran / vedenje posameznika osebe je ključnega pomena pri pridobivanju nekaj dodatno. Pri iskanju dela dejavnosti
brezposelnih ali oseb / posamezniki, ki iščejo delo / zaposlitev, so stranski obe vrsti motivacije.
«(Zimbardo, Gerrig, 2012, s.)
Številni dejavniki vplivajo na stopnjo motivacije. Vsaka oseba / posameznik, ki išče delo, bi
morali poskusiti in najti glavni motivator za delovanje / sprožilec, v sebi. Opuščanje določenega
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odnosa, da bodo delovali v mnogih primerih je ključni korak za pridobivanje uspeh. Vendar pa
je ta proces pogosto zanemarjena in osebe / posamezniki obtičali za daljše obdobje s problemi
najdejo delo / zaposlitev, počasi izgubili navdušenje in željo, da deluje. Če je raven motivacije
pade in ob ustavi, ki želijo, da zadovoljijo svoje potrebe, nato pa iskanje dela / zaposlovanja bo
vedno težje.
V tem času bo končala višjo izobrazbo na ugledne institucije, ne, žal, zagotoviti uspeha pri
iskanju dela / zaposlovanja. Vedno več delodajalci iščejo ljudi / posameznikov, ki so dobro razvite
tako imenovane mehke veščine. Poročilo, ki ga Poljska agencija za razvoj poslovnega predstavljen o sodelovanju med podjetji in izobraževanja določa, da mladi / posamezniki ne zavedajo
pričakovanj so lahko njihovi delodajalci. Le 3,5% anketiranih je dal odgovor, da so komunikacijske
spretnosti in delovne izkušnje v skupini pomembno za delodajalce. Sposobnost za sprejemanje
odločitev je zdelo pomembno le za 3% za mlade / posameznikov in sposobnost, da neodvisne
odločitve za samo 5,5% od njih (ciljne skupine). Medtem rezultati ankete delodajalcev pokazala
pozitivno nasprotnih podatkov. Za podjetja, ki so v raziskavi poudarili, da so opazili pomanjkanje mehkih veščin pri mladih. Ležali poseben poudarek na sposobnosti storitve za stranke
(34%), reševanje problemov spretnosti (32%) in medosebne spretnosti (24%) (Jawor-Joniewicz,
2014). Obstaja preprosta ugotovitev, da je sestavljen iz teh rezultatov – za potrebe ljudi / posameznikov, ki iščejo delo, se vedno ne ujemajo s pričakovanji delodajalcev. Pričakovanja obeh
strani niso vedno sinonim / združljivi. Zato je pomembno, da motivirati najmlajšo skupino delavcev, da razvijejo spretnosti (veščine nastaviti?) Ob višjo stopnjo izobrazbe in da so seznanjeni
v več tujih jezikih, morda ne bo dovolj. Dejavno prizadeva za tržne raziskave o zaposlenosti bo
mladim / posameznikom dati priložnost / priložnost, da spoznajo stanje na trgu in jim omogoči,
da ustrezno pripravijo ljudi k delu.
V motivacijskega procesa iskalcev zaposlitve, njihovo vsebinsko pripravo in zagotavljanje
svetovanja, kjer lahko dobijo pomoč, je tudi zelo pomembno (vir / referenca). Prav tako je
koristno imeti vsaj osnovno znanje o vprašanjih, povezanih z delovnimi mehanizmi trga dela,
s posebnim poudarkom na lokalnih zadevah. Kot rezultat, bo mogoče odkriti, katerim spretnosti in predispozicije so iskali v tistem času na trgu dela. Naslednji pomemben pogoj / merila
je pripraviti uspešno samostojno predstavitev. Samo pripravo lastnega življenjepisa ali motivacijsko pismo, je lahko zelo zahtevno. Stres, povezan z intervjuji je še ena stvar, za katero moramo
/ posameznik ustrezno pripraviti.
Uspešni motivacijske metode oseb / posameznikov, ki iščejo delo / zaposlitev Osredotočil
naj bi se po nekaj temeljnih elementov. Prvi od teh je, da določi cilj, ki mora ta oseba / posameznik doseže. Ambiciozni naloge običajno javnost ustvarjalnost in željo po odkrivanju novih poti,
ki vodijo k razvoju. Vendar pa ta cilj ne sme biti niti preveč težko doseči ali preveč zapleteno.
Hvala za ta občutek zadovoljstva bo večja in motivacija za nadaljnje ukrepe bo povečala (vir /
referenco).
Pozitivno mišljenje je nedvomno ključnega pomena tukaj. Negativen odnos bo vedno
zmanjšuje možnost uspeha. Prepričanje v lastnih prednosti in sposobnosti spodbudi dejavnosti
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posameznika. Prav tako je pomembno, da pričarajo sliko o duševnih ciljem in sredstvi za njegovo
dosego. Delovne izkušnje ali dodatni programi, ki povečujejo našo / usposobljenosti posameznika so koristni. Videti ugotovljeno cilj v enem / posameznikovega uma oko je lahko tudi
koristno. Na ta način, kaj se na začetku lahko videti kot neizvedljivo, lahko na povsem drugačno
dimenzijo.
Načrtovanje je sestavni del v motivacijskem procesu. Ker se zavedamo zaporedja dogodkov
rezultatov pri ohranjanju zbranosti in večji občutek varnosti. Tudi najmanjši korak naprej nam
daje / posamezniku zaupanje, da se bo proces, ki iščejo zaposlitev okronan z uspehom. Ta učinek
se lahko okrepila, če je namen v kombinaciji z vrednostjo. Ta vrednost bo različna za vsakega
posameznika. Za predstavnik generacije X bo glavna vrednost je občutek stabilnosti, za ljudi /
posamezniki iz prilagodljiva delovnim časom generacije Y in generacije Z bo vrednost pogosta
poslovna potovanja.
Motivacijska sredstva in metode je treba torej vedno izbrali namenoma, predvsem pri
določanju imenovano skupino. Želja, da jih prepriča, kakor tudi želja, da se doseže posameznikovo / individualnega cilja so zelo pomembni. Tržne spremembe in zahteve delodajalcev prisiliti
azil zaposlitvi prilagodljiv pristop, ki bo izpolnila pričakovanja delodajalcev. Ustrezno svetovanje
v zvezi s smerjo dejavnosti, ki jih je treba sprejeti in pomoč pri obravnavanju primerov, v katerih
so se znašli, bodo rezultati na njihovo željo in motivacijo, da deluje.
Delo je sestavni del vsakogar / življenja vsakega posameznika. To omogoča ljudem, da zadovoljijo različne potrebe, začenši z najbolj osnovne tisti, ki se ukvarjajo z dneva v dan obstoja, do
višje ravni potreb lastnega / posameznika, vključno s potrebo, da se cenijo in možnost samoizpolnitve. V situaciji, ko je trg dela velja za dinamične spremembe, zaposlenost postane zelo
dragoceno blago. Tehnološki napredek je nenehno priznati, spremembe v sistemu vrednot,
načinu življenja vse se prenese v delovno okolje, ki vplivajo na strukturo in obliko zaposlitve
delavcev. Prej priznani poklici izginejo in nove pojavljajo na njihovem mestu, od katerih odstotek
daje način za avtomatizacijo. Zaradi teh dejavnikov univerzalna Pričakuje se, da bodo delodajalci
prilagoditi prevladujočim pogojem in biti pripravljeni spremeniti. Sodobna življenjska doba je
značilno, da hitre spremembe, pa ni tako trajna kot v industrijski dobi. To je posledica tega, da je
treba motivacijski proces ljudi, ki iščejo zaposlitev, ki temelji na jasni imenovanje poklicnih ciljev
in želja in potreb te osebe / posameznik je treba opredeliti.

Pomanjkanja zanimanja za strokovni (karierni) razvoj
Proces načrtovanja kariere je zapleten in dolgotrajen dejavnost. Začne na šoli, se je nadaljevala tudi med delom. od posameznika, da zahteva skrbno presojo mnogih dejavnikov in analizo
svojih predispozicij in njihovo korelacijo z možnostmi na trgu. Na žalost, mladi imajo pogosto
težave pri določanju ključne elemente v procesu načrtovanja profesionalnega razvoja. Zavedati se moramo, da je v fazi pridobivanja kvalifikacij in usposobljenosti, možne ceste gradnjo
in razvoj kariere je treba analizirati.
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Število visokošolskih diplomantov se povečuje. Na žalost pa v praksi to ne pomeni, da so
ljudje, ki so pridobljeni magistrski stopinj ali inženirsko stopnjo ustrezno pripravljen na začetek
poklicno dejavnost na domačem, evropskem ali svetovnem trgu delovne sile. Mnogi mladi izberejo študijsko področje brez razmišljanja o vplivu na prihodnji poklic in razvojne priložnosti.
Osebne želje in predlogi, ki je najbližji sorodniki in prijatelji imajo včasih vpliva na njihove odločitve. Dogaja se tudi, da preprosto izberete trenutno popularno področje študija. Pomanjkanje
zavedanja posledic takšnih ukrepov si mladi ne čutijo potrebo, da razvijejo svoje kariere na odru
v zadnjih letih izobraževanja. jih spodbuditi k dejanjem in preučitev možnosti pri izbiri kariere je
zelo pomembna naloga.
Zlasti je pomembno, tukaj je doseči posameznike, ki v času izobraževanja niso pripravljeni
izvajati dejavnosti, namenjene načrtovanju prihodnjih kariere.
Zdi se, da je uvod, v vsaki stopnji učenje osnov izobraževanja v karieri, ki bi podprli razvoj
mladih pri načrtovanju kariere rešitev tega problema. Ta vzgoja je definirana kot: „The celotno
izkušnjo, zahvaljujoč kateremu oseba pridobi znanje in pravi odnos do sebe in dela ter znanja in
spretnosti, ki omogočajo to osebo ugotoviti, da izberete, načrt in se pripraviti za delo in druge
možnosti v življenju, lahko omogočanju kariera „(Hoyt, 1978, za: EL Herr, SH Cramer, 2001,
s. 56.). Ta baza zagotavlja trdne temelje za uvedbo ustreznega sistema motivacije.
Zelo pomembno vlogo pri spodbujanju ljudi zanimajo za strokovni razvoj poteka tudi Kariera
uradi. Običajno delujejo kot organizacijske enote univerze. Zagotavljajo, da bodo imeli vsi študenti
in diplomanti možnost, da dobijo informacije o trgu dela, prav tako učijo, kako pravilno pripraviti aplikacij dokumente in kako predstaviti svoje znanje med intervjujem. Pridobijo ponudbe
delodajalcev glede praks in pripravništva doma in v tujini. Kariera pisarne pogosto organizirajo
različne delavnice, usposabljanja in konferenc, zaposlitvenih sejmov in srečanj z delodajalci.
Ljudje, ki so odgovorni za poklicno svetovanje aktivno deluje v okviru svojih struktur. S svojo
dejavnostjo, Kariera pisarne postanejo vidni med mladimi, zato imajo večjo možnost, da jih
motivira, da prevzame pobudo za načrtovanje poklicne poti.
Sedanji trg dela je vse bolj zahtevno za novo zaposlene. Zato sili mladim, da pridobijo
delovne izkušnje že med študijem. Proces motivacije Zato je treba v prvi vrsti osredotočena na
pretvorbo pasivnega odnosa do izgradnje poklicne kariere z aktivnimi.

Uspešne metode v kariernem svetovanju
Konkurenčni tržno gospodarstvo, skupaj z visoko stopnjo brezposelnosti, zaradi česar je
treba izdelati posebno pozornost izobraževanju učencev, ki zaključijo šolanje, kot tudi ljudje /
posamezniki, ki vstopajo na trg dela, ko ponujajo karierno svetovanje. Razvoj spretnosti, ki so
v pomoč pri oblikovanju racionalne odločitve, povezane s poklicno izbiro, je zelo pomembno za
nadaljnjo rast predmeta. To vprašanje je bila čustvena eden za več let in je bila predmet mednarodnih razprav. Svet Evropske unije je leta 2004 zavezala, sklep o pripravi resolucijo v zvezi
s poklicnim svetovanjem med sestankom z ministrov za šolstvo držav članic.
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Celo življenje kariera svetovanje v svetovnem izobraževalnem procesu je nedvomno zelo
pomembno v današnjem svetu. Strokovnjaki na področju so nabrale veliko informacij, študije
in analize podpirajo in so tako lahko potrdili pomen poklicnega svetovanja, ne le za posameznike v njihovem razvojnem procesu, temveč tudi celotne skupnosti (Svet Evropske unije, 2008).
V zvezi z gibanjem celotnega življenjskega izobraževanja, je delo poklicnih svetovalcev usmerjena k prepoznavanju sposobnosti ter sposobnosti in interesov predmeta / posameznika. Ta
vrsta priprave vodi do ustreznih odločitev, ki se je pri izbiri kariere ali izobraževanja. Aktivno
upravljanje lastne poklicne poti v šolo bo privedlo do priznanja te osebe / posameznikovih
sposobnosti in prednosti.
Ključni vidiki poklicnega svetovanja vključujejo:
• pomoč pri prepoznavanju prednosti in slabosti posameznika / posameznika pri izbiri
kariere
• Učenje, kako objektivno opisati lastne situacije v življenju
• Spodbujanje motivacije za aktivno iskanje dela
• Sprejem dolgotrajno obravnavo o razvoju ena je / posameznika poklicna pot.
Te dejavnosti je treba začeti v šoli. Na tej stopnji bi bilo treba storiti s kvalificirano oseba /
posameznik kot je kariernega svetovalca, ki bi se lahko opazuje študenta. Pomoč pri odkrivanju
posameznih predispozicije in interesov, ki bi bili koristni kasneje v življenju, je navedena v posameznih intervjujev. Normalno je, da se starši, je treba vključiti v celoten proces. Kot rezultat tega
je mogoče krmiliti predmeta in jih priskrbi informacije o primernih poklicih in delovnih pogojev.
Strokovno pomoč karierni svetovalci, „je tudi zelo pomembno, ko je predmet / posameznik
vstopi na trg dela. Nasvet glede kje iskati ponudbe za zaposlitev, kako se pripraviti na razgovor,
ali napisati življenjepis in motivacijsko pismo, bo imelo za posledico zaposlovanje, ki se hitreje
našel. Poklicni svetovalci, na splošno dobro seznanjeni v trenutnih tržnih trendih. Ta informacija
je zelo koristno, da ljudje / posameznike, ki pridejo po nasvet, potem ko je izgubila zaposlitev za
polni delovni čas tudi.
Učinkovito strokovno svetovanje temelji na diagnozi ki je v celoti skladen s cilji svetovalnega procesa. Glede na temeljih, sprejetih od začetka izbrana vrsta nasvetov in študij predmeta. Strokovno svetovanje se običajno daje bodisi v skupini ali posamezniku. Na žalost, je manj
možnosti za individualno oskrbo na seji skupine. Zato je pomembno, da natančno preuči, kaj
razpon samozavedanja je potrebno, da bi pravilno izobraževalne ali strokovne odločitve. Prav
tako je pomembno, da ima svetovalec znanje o osebah / posameznikov, da on / ona, ki se ukvarjajo z. Ustrezno poznavanje njihovih potreb in zmožnosti vodi k doseganju najboljših rezultatov
(vir / referenca).
Številne dejavnike je treba oceniti v fazi diagnoze. Seznami spremenljivk so običajno sestavljeni, ki jih je potrebno podrobno analizo v začetnih fazah svetovalnega procesa. Najpogostejši
tipologije so naslednji: (Rosalska, 2012):
• Seznami spremenljivk uporabljena v postopku samozavedanja
• Can – Kupim – model potrebno
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• piramida sposobnosti
• Analiza modela virov
Seznami spremenljivk vključujejo skupine lastnosti, ki naj bi ga analizirali v začetni diagnostični fazi. „Namen avtorjev teh seznamov je, da zahteva dejavnike, ki lahko vplivajo na poklicno
odločitev in kakšno znanje je potrebno učenca kot tudi njegov / njen svetovalec, da bi namerno
odločitev (Rosalska, 2012, s... .). Po mnenju DB in TF (2010) izbiro ustreznih dejavnikov v svetovalnem procesu mora vsebovati elemente, kot so spretnosti in sposobnosti, talentov, izkušenj,
omejitev, sprejetih vrednot in stališč, interesov, kot tudi želje in življenjski slog. Ti vidiki so zgolj
predlagal spremenljivke, ki jih lahko, vendar ni treba, je treba analizirati na različnih stopnjah
strokovne izobrazbe.
Prav tako je zelo pomembno, da vsak poklic poklicni svetovalec, ne glede na njihovo svetovalno izobraževanja, naj bi zavestno zgraditi svoj seznam za diagnozo in analizo zbranih testov.
Tak način dela se kaže v objektivnosti in natančno delovanje.
Naslednje se lahko vključi v splošno sprejetih metodah posameznih strokovnih svetovanjih:
• Razprave s strokovnimi svetovalci
• Vedenjske intervjuji
• Diagnoza strokovne usposobljenosti
• Različne naloge in vprašalnikov
• Razvojne vaje v obliki študij primerov, ki uporabljajo grafične in slikovne metode
• Kreativno reševanje problemov tehnik, kot so miselnimi vzorci, SWOT in SMART analiz
(Rosalska, 2012).
Cilj Vse zgoraj navedene metode za motiviranje predmet dela na njihov osebni razvoj.
Ustrezna pozitiven odnos bo spodbujanje aktivnega razvoja posameznikovih / posameznikovih
sposobnosti ali iskati delo / zaposlitev. To zagotavlja, da je timsko delo na pravi poti in cilji je
mogoče nastaviti za osebo, ki išče delo. Svetovalec običajno pripravi seznam nalog in vaj, ki jih
mora v skladu opraviti osebno. Krona uspeh tega sodelovanja je vedno bolje spozna eno drugo
in strokovne predispozicije dodeljena predmeta / posameznik (vir / sklic)
V primeru strokovno svetovanje v skupini, ki je svetovalni proces izvaja v fazah in centrih na
določen predmet. Namen analize so problemi, ki negujejo skupino ljudi. Ponavadi so posledica
delovanja zunanjih dejavnikov, kot so stres, ki izhajajo iz izgube dela, ali težave pri iskanju ustreznega pot do strokovnega razvoja (Leadership & Management v Veliki Britaniji). Namen srečanj
je zato, da ne delajo na enem / posameznikove osebnosti, ali pa, da se zavemo / posameznikove
predispozicije, ampak rešitev tega problema, ki vpliva na celotno skupino. (Paszkowska-Rogacz,
Tarkowska, 2004) Dnevni red sestanka skupine mora vsebovati naslednje:
• Določanje obseg informacij, ki jih je treba analizirati
• Opredelitev prednostnih nalog med sestankom
• Določitev vloge udeležencev
• Previdno delajo dobro skupno rešitev
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Proces skupinskega svetovanja je bil uspešno izvajajo učitelji, vzgojitelji in strokovnih svetovalcev. Osebe, ki vodijo seje morajo predvsem pa ne pozabite, da bodo odprti v zvezi s skupino.
Ne more biti dvoma o pristranskosti ali omejitev svobode govora. Najbolj priljubljena skupina
svetovanje metode vključujejo naslednje (Paszkowska-Rogacz, Tarkowska, 2004, ss. 94–95):
• Ustvarjalnih dejavnosti v obliki ustvarjanja slik, ki sestavljajo zgodbe
• Tako imenovani „akvarij” tehnika, ki omogoča delo skupine, ki jih je treba upoštevati
• Mini predavanja
• Demonstracije in filmske predstave
• Aktih in metode dramske
• Predstavitve
• Razprave
• Študije primerov.
Oseba / posameznik vodi sejo je odgovorna za izbiro primernih skupina svetovalnih tehnik.
To mora biti ustrezno vsebino in značaj skupine. Glede na to, katere so izbrane oblike strokovnega svetovanja, so predispozicije za osebo / osebe, ki vodijo sejo so ključni tisti. Morajo biti
splošno zaupati in razumeti kot zaupanja vredna. Te lastnosti pomagajo, da povzroči občutek
zaupanja v obe strani in bo pomagala pri spodbujanju ljudi, ki iščejo pomoč, da deluje (vir /
referenca).
Poleg tega mora biti strokovni svetovalec zelo seznanjeni z razmerami na trgu dela in imajo
znanje pogojev in zaposlitvenih možnosti na lokalnem trgu dela. Poznavanje zakona, bodo
pravni predpisi in izobraževalne možnosti da se osebi, ki je odgovorna za oblikovanje strokovnih
poklicnih poti za druge, da zagotovi najboljšo strokovno podporo.
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Del III
Znanje, tehnike in orodja,
ki jih uporabljajo poklicni
svetovalci

Monika Baryła-Matejczuk

Poglavje 8. Razvijanje kompetenc in socialnih
veščin kariernih svetovalcev

Pomen kompetenc in socialnih veščin
Izraz kompetence se pogosto uporablja, dvoumni, in da razume in različno opredeljeni
(glej svetovalne kompetence Poglavje 1 Vloga kariernega svetovalca v procesu svetovanja,
s. 14). Sprva kompetence sestavljajo ozek obseg pooblastila za opravljanje določene dejavnosti
in učinkovito delovanje je opredeljena z besedo kvalifikacij. Kompetence so razumeli tudi kot
sposobnost in pripravljenost podjetja za opravljanje nalog na pričakovani ravni in na način, ki
ustreza standardom za določeno strokovno nalogo (Oleksyn, 2006). Po drugi strani pa bi kompetence pridobiti širši pomen, ki je zajemal pristojnosti, dolžnosti ali odgovornosti. Kompetence
začela zajema znanje, spretnosti in izkušnje, ki jih je bilo mogoče opraviti naloge in sprejeti
prave odločitve. Izraz ključnih kompetenc so se pojavile tudi, da so kompetence, ki iz različnih
razlogov so bili najpomembnejši. Trenutno so kompetence razumemo kot skupek povezanih
sposobnosti, obveznosti, znanja in spretnosti, ki omogočajo oseba (ali organizacija) za učinkovito delovanje na delovnem mestu ali položaju (kompetence). Poleg akademskih in strokovnih
kompetenc, ključne kompetence, ki so bistvenega pomena za izgradnjo kariere, načrtovanje
prihodnosti, sebe najti na trgu dela, in nato za kakovost opravljenega dela, so omenjeni tako
imenovani osnovni / mehke kompetence, ki so pomembne za izgradnjo konstruktivne odnose
z ljudmi (Levy & Murnane, 2005; Guerra, Modecki in Cunningham, 2014). je poudaril, da je
treba celovito izobrazbo, kar kaže na pomen socialnih in emocionalnih spretnosti (npr samostojnost, odgovornost, strpnost, kritično mišljenje, medkulturno razumevanje, obvladovanje
konfliktov) in kognitivnih sposobnosti (npr razumevanja, pomnjenja, učenje, radovednost sveta,
reševanje problemov (OECD, 2015; Delamare Le Deist, WINTERTON, 2005). socialne in čustvene
kompetence razumemo tudi kot sposobnost, da komunicirajo z drugimi, uravnavanje lastnih
čustev in vedenja, reševanje problemov in učinkovito sporoči podatke iz centra. za proučevanje
socialne politike (2013) navaja, da otroci s socialnimi in čustvenih kompetenc dokazati zdravo
samopodobo, samozavest, samoučinkovitost, samokontrolo, osebno agencije, potrpežljivost,
vztrajnost, znanje za reševanje sporov, komunikacijske spretnosti, empatija , socialnih spretnosti in moralnost. Otroci, ki imajo te lastnosti niso le uspešni v učilnicah, ampak tudi uspešni
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v življenju. Tam je močna raziskovalna dokazi, da socialni in čustveni razvoj prispeva k razvoju po
vsej področjih: kognitivnem, telesnem, komunikacije.
Analiza socialno-ekonomski kontekst v Evropi kaže posebne potrebe v zvezi s poklicno svetovanje, ki je nastala zaradi posebnih potreb v življenju, ki so posledica npr tehnološki napredek,
migracije, multikulturalizem, da je treba graditi interdisciplinarnih skupin (Vespia, Fitzpatrick,
Fouad, Kantamneni, in Yung-pljuči, 2010; Evropska mreža za vseživljenjsko Guidance Policy,
2014, nota, Soresi, Ferrari, in Ginevra, 2014). Ob upoštevanju univerzalnosti zahtev (na primer
pri delodajalcih), pristojnosti šteje, da je najbolj pomembno, so: učinkovita komunikacija, sodelovanje, podjetnost, samostojnost, fleksibilnost, reševanje problemov, učinkovitost, načrtovanje
in organizacija dela ali odpornosti na stres (prim . Comtal, 2012).
Spremembe so med drugim povezane z razvojem tehnologije, digitalizacijo in ustvarjanjem
pogojev, v katerih mladi ne porabijo časa za razvoj področja socialnega delovanja. Neposredni
stik pogosto nadomeščajo spletni komunikatorji. Medtem pa so socialne in medosebne kompetence in veščine nujne za prevzem in ohranjanje zaposlitve (Levy in Murnane, 2005, Guerra,
Modecki in Cunningham, 2014). Pričakuje se, da bodo zaposleni sposobni sodelovati, reševati
težke situacije in biti prilagodljivi. Stili in metode dela, ki se trenutno razvijajo se osredotočajo
na timsko delo, sodelovanje in aktivnosti v skupnosti, vidi uspeh v smislu sodelovanja, najti vir
rasti v raznolikosti perspektiv. V svetu kompleksnih nalog, raznoliko okolje in stalna aktivnost, so
socialne sposobnosti postala ključna za učinkovito delovanje na trgu dela. Spremembe v karierno
svetovanje od izbora v samostojno gradnjo (prim Peavy, 1993) so prav tako nastala potreba po
razvoju kompetenc, ki so pomembne v odnosih z drugimi. Zato je ideja skupinskega svetovanja,
ki predstavlja naravno okolje za razvoj socialnih kompetenc, bo tu izdelali. Skupinsko svetovanje
bo primer metode za podporo razvoju socialnih veščin.

Skupinsko svetovanje - naravno okolje za razvoj socialne
kompetence
V kariernega svetovanja, skupine zgrajena z namenom, da: 1) pridobijo kompetence,
potrebne za aktivno vstop in delovanje na trgu dela, 2) opredelitev značilnosti, ki so pomembne
v odnosih z drugimi, 3) olajša delovanje v različnih družbenih in poklicnih vlog . Pogoji za razvoj
socialnih kompetenc pri delovanju skupine so npr interakcije (sodelovanje ali umik, govorjenje
in poslušanje); postopki (postopek, v katerem neka skupina sprejema odločitve, razpravlja,
izmenjuje informacije) in vsebino (vprašanja, ki jih je skupina obdelujejo) (Pyle, 2007). Z delom
v taki skupini, lahko pridobijo veščine, ki so potrebne v našem prihodnjem delovnem mestu.
Skupine imajo neprecenljivo moč, ki svojim članom z izkušnjami, sproži aktivnost, ustvarjalnost,
odpira nove možnosti, širi obzorje.
Koristi, ki bi lahko skupinsko delo prinašajo vključujejo npr identifikacija lastnih prednosti in omejitve v primerih sodelovanja posameznikovih, obvladovanje veščine timskega dela
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v skupini ljudi, katerih skupni cilj je, da načrtovati kariero, in tudi možnost, da prejme povratne
informacije od drugih članov skupine, ki se lahko uporabljajo v procesu oblikovanja kariere (Pyle
i Hayden, 2015). Koristi vključujejo tudi pomoč pri razvoju konstruktivne odnose do drugih
in izboljšanje medosebne spretnosti, kot so podpiranje sposobnosti za izdajanje in sprejme
pomoč in podporo, ki se širi znanje ključno za ravnanje s težavami, pomoč pri prenosu teh
znanj v vsakdanjem življenju. Podnebje dela v skupini, je ugodno za razvoj obveznice in socialne
kompetence (glej Rogers, 1995). Namen skupinskega dela lahko za iskanje rešitev za specifične
probleme z uporabo izkušenj drugih članic, pa tudi za izgradnjo omrežja podpore znotraj skupine.
V skupini svetovalnih dejavnosti s področja preventive, psychoeducation in psihološke pomoči,
ki se izvajajo. V delu, so medosebni procesi, ki se pojavljajo izkoriščene. Skupina ustvarja pogoje
za razvoj, identifikacija virov, odkrivanje potenciala in krepi samozavest. Po drugi strani, izboljšanje socialnih spretnosti pomaga obvladovati težave stalne, ampak tudi zgraditi vir za prihodnost (Paszkowska-Rogacz in Tarkowska, 2004). Izkušnje skupine ponujajo tudi temelje za gradnjo
ustrezno samooceno soočanje z informacijami o sebi z zaznavanjem drugih članov skupine.

Timsko delo
Za izgradnjo ekipe je pomembno, da se zavedamo, da sodelovanje ni teoretični konstrukt,
je spretnost, ki se jo lahko naučimo s praktičnim delovanjem (Oleksyn, 2006). Za učinkovito
skupinsko delo morajo člani ekipe imeti posebno znanje, spretnosti in stališča. Če povzamemo je
timsko delo prilagodljiv, dinamičen in epizodičen proces, ki zajema mišljenje, občutke in vedenje
znotraj članov skupine, medtem ko sodelujejo pri skupnem cilju. Timsko delo je potrebno za
učinkovito delovanje ekipe, saj opredeljuje, kako se naloge in cilji uresničujejo v ekipi „(Salas,
Shuffler, Thayer, Bedwell in Lazzara, 2014, s. 2). Sposobnost sodelovanja je videti kot: pripravljenost in sposobnost aktivnega in vestnega vključevanja v timsko delo, sodelovanje med seboj
za skupni cilj. To je tudi sposobnost ustvarjanja klime timskega dela, uspešnosti v medosebnih
odnosih in zmožnosti doseganja domnevnih ciljev (ComTal, 2012). Ta sposobnost je nasprotna
nezdrave konkurence ali konkurence. Za začetek sodelovanja je treba izpolnjevati določene
pogoje, ki med drugim vključujejo: zadostno znanje ljudi in medosebne odnose, sposobnost
izvajanja socialnih veščin v praksi, zlasti komunikacijskih znanj, samokontrole, tj. Sposobnosti
zavestno uporabljati določene vedenja in ne omogočajo situacij, ki jih bomo nadzorovali čustva,
zlasti jeza ali strah.
Zgraditi ekipo, je pomembno, da se zavedamo, da je sodelovanje ni teoretični konstrukt, je
veščina, ki se je mogoče naučiti s praktičnim ukrepom (Oleksyn, 2006). Prvi korak je, da načrtovati naloge, pričakovanja, in obrazložiti in pripraviti podrobno ponudbo. Za izvajanje tega sklepa,
moramo odgovoriti na naslednja vprašanja (Corey, Corey, 2002):
1.	 Katera vrsta skupine bo (na primer skupina usmerjena k osebni rasti v okviru gradnje
kariere, usmerjenost k oblikovati načrte za kariero)?
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2.	 Na katere je naslovljena (prebivalstva, npr diplomi dijake, v prvem letu študente, univerzitetne diplomante, ki iščejo službo)?
3. Ali je skupina prostovoljno ali obvezno (odločitve odvisen od posebnih pogojev
in okoliščin)?
4. Kateri so temeljni cilji skupine (koristi od članstva)?
5. Kaj so motivi za ustvarjanje skupine in pričakovanja v zvezi z njim?
6. Kaj so načela, podlage za delovanje in usmeritev dejavnosti skupine?
7. Kako so člani skupine, ki se zaposluje in kaj je število članov?
8.	 Kaj je načrtovana pogostost in trajanje sestankov skupin (posebne načrte glede pravilnosti, število in trajanje sestankov)?
9. Kako bo narava skupino? (Odprto / zaprto)?
10.	Kaj je načrtovan prostor za skupinska srečanja (način ureditve prostora, razporeditev
stolov)?
11.	Kateri materiali so potrebni za izvedbo načrtovanih aktivnosti?
12.	Kakšne bodo postopke ocenjevanja?
13. Kako se bo bodoči člani v stik (plakati, obvestila, srečanja z učenci, s pomočjo ravnateljev)?
Vsaka skupina gre skozi posameznih fazah razvoja. Skupina, ki tvori začne s pojavom
predhodnega dogovora, ki določa cilje in norme delovanja skupine. Ta faza je značilno površno
povezovanja, nizka raven zaupanja in neke vrste korektnosti in vljudnosti. Člani skupine ne
razkrijejo svoja mnenja, čustva, ne graditi odnose, vendar so pripravljeni, da bi se norčevali,
povej šale in so osredotočeni na dobro počutje. Glede na vse večjo stopnjo zaupanja in občutka
varnosti, različna mnenja, cilje ali norme pridejo do svetlobe več in bolj pogosto. Naslednji korak
spodbuja odprto komunikacijo težkih čustev in odnosov. Motivi za skupinsko članstvo posameznih ljudi, ki postajajo vse bolj jasna, kar omogoča nastanek posebnih vlogah. To je, ko konflikti
pojavljajo najpogosteje, ki, če je konstruktivno uspelo in rešiti, dati priložnost za odprto izražanje
mnenj, preverjanje neustreznih ciljev in gradnjo globlje odnose. To je, ko lahko bolj konstruktivno
sodelovanje začne. Ti so zelo dobre pogoje za učenje novih socialnih veščin, z uporabo poglobilo medosebnih odnosov in iskren povratne informacije. Svetovalec, ki se odloči, da skupinsko
svetovanje je, da se zavedajo dinamike v delovanju skupine. Poznavanje razvojnih fazah v skupini
in sposobnost zaposliti tega znanja pri delu, so v veliki meri odločilen za uspeh procesa, in za
izpolnitev zastavljenih ciljev. Raziskave, opravljene na oblikovanje skupine in razvoj je pokazala,
da je večina ekip imajo jasno določen in skupni razvojni cikel. To ne pomeni, da ti cikli potekajo
na eksemplaričen način in na enak način v vsaki skupini. Faze razvoja skupine so (Tuckman,
Jensen, 1977; prim Paszkowska-Rogacz, Tarkowska, 2004; Pyle 2007):
Faza 1: Oblikovanje – začetek procesa, kjer se ljudje delijo cilj spoznati. Kaj je treba poudariti, pa je, da v tej fazi lahko cilj je razumeti drugače. Prevladujoči čustva, ki spremljajo to fazo so
tesnoba, strah in močna napetost, ki pa niso razkrili. V stikih, prijaznost in „testiranje” razmere
prevladujejo. Odgovornost je premaknilo za vodjo skupine, in pravila in omejitve so preizkušene.
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Člani skupine razmišljajo, kako jih bodo prejeli, jih poskusite najti svoje mesto v skupini.
Pomembno je, da za tiste, ki se začne delo v skupini, da imajo dovolj informacij za odločanje
o članstvu, ker so motivacija za članstvo in kognitivnega odnos pomembna. Tudi znanje o delu
skupine je mogoče rešiti naša lastna pričakovanja, oceniti pripravljenost in odprtost za nove
izkušnje. Na tvori fazi, ne moremo govoriti o vseh čustvene vpletenosti. Člani naučiti pokazati
razumevanje, spoštovanje, sočutje, da komunicirajo med seboj in se odzivajo na drug drugega.
Gradijo varno vzdušje, zaupanje in norme.
Že v tej fazi se lahko pojavijo ovire: obvezno članstvo v skupini, pomanjkanje ustreznih
informacij o naravi skupine, njene cilje, itd
Faza 2: Juriš – odpornost na naloge, zahteve in vodja pojavi in je prikazano na sliki. Člani
protest, vzdušje konfliktov, upor in napetost prevladuje. Gojenje čustva se lahko usmerijo
v čustvenih dejavnosti, kot so ločevanje, delitev na podskupine, ali racionalne dejavnosti, ki so
usmerjeni na naloge, ki uvaja norme in sprejemanje drugačnosti. Strah je običajno vir odpornosti. Članice lahko bojte se, izmenjavo izkušenj razkrivajo, lahko strah, ali bodo sprejeli drugi,
pa tudi o tem, kaj bi lahko odkrili na osebni ravni, ko opravlja določeno nalogo. Gredo skozi
notranjih konfliktov, saj ravnovesje med odločitvijo, da na daljavo ali za opravljanje več. Prav
tako je, ko je treba nadzorovati in željo, da bi dobili moč navadno razvije. Konflikti se pojavljajo
v odnosu z vodjo, ampak tudi z drugimi člani skupine. Člani skupine se lahko preveri in slabijo
pristojnosti vodje, preveriti, ali je bil zaupanja vredna oseba. Na tej stopnji je naloga članov
skupine je vzpostaviti pripravljenost za delo na svojem odpornosti; premakniti iz protesta v fazi
uporabe, učenje, samostojnost, konstruktivno soočanje z drugimi, ki delajo na konflikte in jih ne
izogniti.
Na tej stopnji ne razkrivajo čustvene težave ali a rezultate konfliktov v ustavitev ali moteče
dela. Delo se lahko ustavi s člani skupine, temveč tudi svetovalec, ki se boji nezadovoljstvo ali
težkih čustev članov skupine. Konstruktivno skupinsko delo je mogoče le, če je skupina gre skozi
to fazo na konstruktiven in odprt način.
Faza 3: Norming – norme, odprtost za izmenjavo mnenj in stališč, sodelovanje, zagotavljanje in uporabo podpore pojavljajo. Občutek identitete razvija znotraj skupine. Možno je
zaradi konstruktivno upravljanje odpornosti članov skupine. Skupina v tem trenutku doživlja
vse večji raven zaupanja in kohezije. Komunikacija je odprta, člani delijo svoje sedanje izkušnje,
odnosi niso napeti, člani se ne bojijo za reševanje težkih vprašanj. Poslanci vedo, kako zagotoviti
povratne informacije, ne stopnjuje čustvene težave, ne pripisujejo nalepk, ne sodnik.
Faza 4: Izvajanje – pri reševanju medsebojnih problemov, ob predpostavki, da vloge v skupini
in ustvarja prožnost, skupina zaključuje svoje naloge na konstruktiven način. Člani sodelujejo
in izkoristiti njihov potencial, da bi dosegli skupni cilj in da so izkušnje individualno uspešnost.
Obravnavajo konfliktne situacije, kot naloge, lahko vodi delo majhnim delovne usmerjene
skupine, razpravljali.
Faza 5: preložitev – zaključek skupinskega dela. To se zgodi, ko se je skupina izpolnila določene cilje, preverjeno uspeh ojačan z občutkom zadovoljstva. Pomembna naloga tej fazi razvoja
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skupine je okrepiti in utrditi, kar so člani naučili in izkušeni delajo v skupini. To je čas, ko so člani
ugotovili, da je ta oblika dela bliža koncu. V končni fazi, ne bi smelo biti manj, delovno usmerjene dejavnosti in večji poudarek na procesu, izkušeni čustva (npr žalosti ali v zvezi z odhodom
anksioznosti), analize in vrednotenja skupinskih izkušenj. Ne smemo pa ne pozabi pomemben
element pri načrtovanju prihodnjih aktivnosti, sprememb načrtovanja in izpolnjevanje zastavljenih ciljev. Namen te faze je prenos znanja, spretnosti in izkušnje, pridobljene na vsakodnevne
aktivnosti.
Kljub temu, da značilnost skupinskega dela, lahko te stopnje razvijejo na dinamičen način,
odvisno od dodatnih dejavnikov, ki so pomembni za skupino. Eden od njih je že razpravljali
slog dela svetovalca. Delo, ki je pretirano nadzor v smislu-delovnih usmerjeno in medosebnih
situacijah lahko ovira razvoj skupine. Poleg tega je strah težkih čustev, soočenje, nezadovoljstvo članov moti tudi potek postopka skupine. To pomeni, da je zapadlost svetovalca prevaja
v razvoj skupinskega dela. Ne smemo pozabiti, da skupine ne bi bilo treba razviti na usklajen
način in vedno v skladu s posebnim modelom. Včasih je skupina premakne nazaj na prejšnjo
stopnjo, ki daje možnost za nadaljnje konstruktivno razvoj (Jaskulska, Poleszak, 2015; Paszkowska-Rogacz, Poleszak, 2012; Pyle, Hayden, 2015; Tarkowska, 2004; Tuckman, Jensen, 1977) .
Skupina, pripravljen na ta način ustvarja pogoje za delo, pogoje za razvoj posameznih članov
skupine. V dobro pripravljeno skupine lahko različne vaje lahko izvaja, glede na potrebe in namen
(lahko uporabite tudi vaje v poglavju 9 praktičnih vaj, exemplifications iz izbranih predmetov).
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Poglavje 9. Podajanje povratne informacije praktični opis

Pomen povratne informacije
Večina ljudi obravnavajo svoje komunikacijskih ali prenos informacij vedenje kot nekaj
očitnega in zato mislim, da ni nobene potrebe, da se osredotoči na njih ali razviti povezano
zavest. Vendar pa je za tiste, ki delajo v podpornih strank poklicev, je treba, da se osredotoči
na svoje komunikacijske vedenja, kot tudi razumeti njihov osnovni pomen. Komunikacija je tu
je mišljena kot sposobnost učinkovito izmenjavo informacij, pozorno poslušanje in dojemanje,
ter daje verbalne in neverbalne odzive na vedenje strank na tak način, da so prepričan, da je
blago slišala ven in temeljito razume (prim Okun, 2002). To poglavje je namenjeno pojasnjevanju bistvo povratne informacije in njen pomen v učinkovitost podpore s svetovanjem. To daje
praktične napotke o tem, kako komunicirati z vsebino lastnega in razumejo neverbalne vidiki
prejetih sporočil od drugih. Prav tako so predstavljeni primeri povratne orodij (cf Hulse-Killacky,
Orr, in Paradise, 2006).
Povratna informacija je pomemben element komunikacije med podporo stranka osebo
in stranko je. Dajanje in sprejemanje povratnih informacij je pomembno svetovanje spretnost.
Povratna informacija je opredeljena kot proces, v katerem se je učinek ali izhod dejanja „vrne”
(krmijo-back) za spremembo naslednje ukrepe (poslovni slovar). Povratne informacije se opredeljujejo tudi kot „prenos vrednostnega korektivnih informacije o ukrepih, dogodka ali procesa
prvotne ali obvladujoče vira” (Swank & McCarthy, 2013, s. 100) in povratne informacije „ki
prinaša informacije o obnašanju, ki je nastala in vpliva na verjetnost in naravo njene ponovitve” (Claiborn in Goodyear, 2005, s. 210). Povratne informacije lahko služijo kot navdih za
spremembe in izboljšave ter biti orodje za integracijo podatkov, ki prihaja iz notranjih in zunanjih
virov.
Povratne informacije o zagotavljanju informacij o metodah uspešnosti zadevne osebe
ali kakovosti zaključka naloge. Njen glavni cilj je ustvariti pogoje in navdih za razvoj, motivirati
in spodbuditi izboljšanje. Kot taka, povratne daje možnost, da: 1) pojasni medsebojne pričakovanja glede vedenja in rezultatov sodelovanja in s tem povečati razumevanje; 2) razmisliti
o vedenja, stališč in medsebojnih vtisov; 3) avo samopodobe s tem, kar je razvidno tudi drugi;
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4) potrdi veljavnost lastnih dejanj in povečati samozavest; 5) izognili nerazumevanja, nesporazumov in sporov. Zato je treba povratne informacije glede „tukaj in zdaj”, v iskreno, glede na to,-of-fact in podporno način (Lambert, Harmon, Slade, Whipple, in Hawkins, 2005; Toth & Erwin,
1998). Razvijanje spretnosti v dajanje in sprejemanje povratnih informacij lahko pomagajo tudi
svetovalce, da bi postala odsevne delavcem (Swank in McCarthy, 2015).

Povratne informacije - osnovne svetovalne veščine
Do konstruowania i przekazywania informacji zwrotnych konieczne są umiejętności komunikacyjne: “aktywne słuchanie; znajdowanie równowagi pomiędzy zadawaniem otwartych,
refleksyjne, wspierające i zamkniętych pytań, podsumowywanie” (King, 1999).
Priprava in prenos povratnih zahtevajo komunikacijske spretnosti. Spretnosti so na splošno:
„aktivno poslušanje; prosi ravnovesje odprte, odsevna, pospeševanje in zaprta vprašanja; izziv;
in povzema „(King, 1999). Ljudje, ki se štejejo za najbolj koristno, tako v formalnih in neformalnih okoljih, so tiste, ki imajo močne komunikacijske sposobnosti.
Nekateri kupci, ki se odločijo za podporno storitev, morda poznajo svojo težavo, vendar
je še vedno ne morejo ubesediti. Drugi lahko prepoznajo obstoječe težave, vendar potrebujejo pomoč pri določanju, kaj je osnovni problem. Drugi se sploh ne zavedajo, da imajo težave
ali težave (ti se pogosto imenujejo „težke” ali „odporne” stranke). Ne glede na vrsto podpore
obstaja nekaj vedenj, ki podpirajo in druge, ki ovirajo medsebojno razumevanje in sprejemanje
pomoči (tabela 3). Na podlagi izkušenj s psihološko podporo so bila nekatera identificirana,
vendar se tudi uporabljajo pri odnosih s strankami. Če razmišljamo o situaciji, v kateri smo
prejeli pomoč ali podporo ali doživeli lastno razumevanje, bomo to vedenje verjetno prepoznali
tudi za nas osebno (cf Okun, 2002). Stranke, ki uporabljajo psihološko pomoč ali storitve svetovalne podpore, štejejo kot najučinkovitejša komunikacija, tista, ki vključuje skrbno poslušanje
in pozornost, spoštovanje, poštenost, nego, podporo, spodbudo in empatijo ter hkrati brez
vrednotenja in kritike. Če odnos prikazuje take lastnosti in zato stranka meni, da je sogovornik
zanimiv in sprejemljiv, potem se ne bojijo razkrivanja informacij o sebi in sodelujejo s podporno
osebo, da razmisli o svojih prednosti in slabostih (Okun, 2002).

Poglavje 9. Podajanje povratne informacije - praktični opis
Tabela 3.

Vedenja, ki podpirajo spremembe (Vir: lastna pripravljanja na podlagi Okun, 2002, s. 31.)

Vernačno
Uporaba razumljivih besed (brez intelektualizacije ali uporabe slenga)
Razmišljanje in pojasnitev izjav strank
Natančna interpretacija
Izdelava povzetkov v korist stranke
Responding to basic messages
Uporaba ustne ojačitve (npr. „Oh da”, „OK”,
„Vidim”)
Ogovarnjenje stranke po imenu
Zagotavljanje ustreznih informacij
Občasna uporaba humorja za zmanjšanje
napetosti
Izkazovanje spoštovanja
Zadrževanje sodbe ali kritike
Kazanje razumevanja tega, kar stranka pravi
Razlaga strankinih sporočil na zahtevo, da se
zagotovijo verodostojne povratne informacije

Neverbalno
Zrcaljenje tona glasu stranke
Ohraniti dober stik z očmi
Občasno klimati
Živahni izrazi obraza
Smiling at appropriate moments
Gestikuliranje
Ohranjanje tesne fizične bližine
Zmerna stopnja govora
Občasno nagnjenje proti stranki
Ohranjanje sproščenega odprtega odnosa
in drže
Zaupni ton glasu

Očitno je, da večina ljudi lahko identificira tudi vedenja, ki otežujejo prejemanje pomoči
in tudi sami ne pomagajo. Včasih jih je lažje identificirati kot tiste, ki delajo v korist učinkovite
pomoči. To je zaradi dejstva, ker mešajo težko čustva, zamere in upor, da ohranijo odnos, da ne
omenjam njegovega poglabljanja. Nato pride do naravne tendence, da bi se izognili, namesto
da bi raziskali obstoječe težave (tabela 4).
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Vedenja, ki niso ugodna za spremembe (Vir: Lastna kompilacija, ki temelji na Okun,
2002, s. 32.)

Verbalno
Neverbalno
Prekinitev (npr. Ne dovoli drugi osebi, da Nedirektno gledanje stranke, ne gledamo
v celoti pojasni stvari, dokončanje stavkov direktno v oči
stranke)
Svetovanje („bolje vem, kaj je dobro za vas”) Stoati ali sedite predaleč od stranke
Pridiganje (npr. govorjenje o preteklih izku- Posmehovanje
šnjah ali „danes mladih”
Podkupovanje
Preresen izraz na obrazu (Namrščenje obraza)
Obtožba (za trenutne razmere, napake)
Žuganje s prstom
Laskanje (brez sklicevanja na specifične izku- Preveč močne, moteče geste
šnje s strankami)
Zaviranje
Zehanje, kazanje dolgčasa
Zasliševanje
Zapiranje oči
Insistent probing (why?)
An unpleasant tone of voice
Postavljanje zahtev (iz lastne perspektive)
Premajhna ali pretirana hitrost govora
Prekinjanje
Hitre kretnje
Pokroviteljski pristop
Izražanje nestrpnosti (npr. Trkanje s prstom
po mizi)
Uporaba profesionalnega žargona, ki je za
kupca nerazumljiva
Pametovanje
Oddaljevanje od teme
Preveč analiziranja
Osredotočanje nase
Nazaupanje in zavajanje
Raziskave in ugotovitve o značilnostih učinkovitih pomočnikov kažejo, da je poleg akademskega znanja, dejavnike, ki so bistvenega pomena za kakovost in uspešnost lastnega dela z ljudmi
vključuje samozavedanje in sposobnost, da samega sebe uporabiti kot orodje za spremembe.
Poleg tega lahko teoretično ozadje izkaže, da je manj pomembna od praktičnih spretnosti
in stavbe self-znanja (BRAMMER, 1981, Corey in Corey, 2002; Okun, 1990).
Učinkovite strokovnjaki, katerih delo poudarek je podpora, imajo nekaj skupnih mnenj
(Glavniki, 1989, cf BRAMMER, 1981; Egan, 1990; Rogers, 2002):
1.	 Vidijo ljudje so sposobni delovanja, pri čemer je dragocen, zanesljive, koristne, prijazna
in optimistična o svojem okolju - za razliko od ljudi z pesimističen odnos, ki zaznavajo
druge kot nemočni, nezanesljivi, sovražno in odtujil.
2.	 Imajo konstruktivno samopodobo. Menijo, pristojni, pa se ne izolirati, identificirajo
z drugimi in čutijo potrebne in vrednoti.
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3. Njihov pristop k pomaga drugim se osredotoča na ljudi in ne na stvari, in zato skušamo
videti probleme iz stranke in ne lastne perspektive.
Tema se izvaja z veliko teoretikov in praktikov, vključno Carkhuff i Berenson (1967), Corey
(1995), Sue (1990), Egan (1990), Barammer (1981), Ivey, Ivei i Simek-Morgan (1993), Rogers
(2011).
Podlaga za razvoj metode so bile strukture gradnje povratne informacije, ki se uporablja
v 1980, razvit z namenom zdravniki usposabljanja. Consulting je bila obravnavana kot temeljna
za medicino. Razviti način je primeren tako za formalno in neformalno povratno informacijo
(King, 1999; Lam, 2004). Po King (1999), študentje ali pripravniki imajo veliko potrebo po
prejemu redne in konstruktivne povratne informacije, in hkrati imajo tako študenti in predavatelji pomanjkljivosti pri zagotavljanju takšnih informacij. Zato je bil program ustvaril za razvoj
ocenjevalnih spretnosti in konstruktivne povratne informacije s strukturo razlikovati za zagotavljanje takšnih informacij. Prvič, odjemalec / bolnik naj opredelijo svoje prednosti. Potem,
trener konsolidira te prednosti in dodaja druga dodatna sredstva (iz svoje perspektive). Tretjič,
stranka naj opredelijo področja, ki potrebujejo izboljšave. Če povzamemo, trener krepi in, če
je potrebno, dopolnjuje izjave stranke. Ta način deluje na osnovi preprostega načela čustvenega ravnovesja. Kaže na težave, področja, ki potrebujejo izboljšave ne morejo potekati brez
predhodnega gradnjo virov sklicujejo na. Tak način oblikovanja povratnih opozarja tudi na
temeljno vlogo podpore in gradbenih izzivov. Tak način ne dopušča neupoštevanje prednosti in
ugodnosti, ali za pretirano osredotočanje na razvad ali težave (King, 1999).
V literaturi naletimo na štiri osnovne tipe povratnih informacij (Claiborn in Goodyear, 2005,
Swank in McCarthy, 2015):
• Opisna povratne - vključuje račun ali opis obnašanja.
• Ocenjevalno povratne informacije – kritik vedenje posameznika.
• Čustvena povratne informacije – je povezana z občutkom povratnih informacij pošiljatelja o vedenju sprejemnik dokazano.
• Interpretive povratne informacije – pomoč sprejemnik razviti zavest in vpogled z zagotavljanjem razlago obnašanja.
Obstoječe študije omeniti tudi druge vrste ali kategorije povratne informacije, vključno
s pozitivno, negativno, korektivnih in konstruktivne povratne informacije (prim Hulse-Killacky
et al., 2006). Pozitivne povratne informacije osredotoča na koristi in pozitivnih ali, z drugimi
besedami, lastnosti in vedenja, ki jih je treba spodbujati. Njegov cilj je okrepiti takih vedenj,
to je zagotoviti informacije, da določena ravnanja v skladu s pričakovanji ali določenega referenčnega standarda. Po drugi strani pa se korekcijski ali konstruktivne povratne pogosto enači
z negativnimi informacijami. Vendar pa nikakor ne o negativnih informacij, kritike ali prepoznavanje obstoječih pomanjkljivosti (Claiborn in Goodyear, 2005; Swank in McCarthy, 2015). Treba
je opozoriti, da če je podana samo pozitivne povratne informacije, bi to lahko gradijo odpor
do sprememb in razvoja. Prav tako ne poveča samozavedanje ali odsev prejemnika na lastnem
razvoju. Po drugi strani pa, če je sporočilo omejeno na korektivni povratne to lahko pomaga
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zmanjšati ali spremeniti nekatere nezaželene vedenje in opozoriti na pot izboljšanja (Swank
in McCarthy, 2015). Vendar pa, kot povratna informacija pomeni tveganje za mešanje težkih
čustev, tudi strahu in tesnobe, in lahko negativno vpliva na prihodnje odprtosti osebe (King,
1999). Te predpostavke so potrdile številne študije (vključno s tistimi, ki jih Coleman, Kivlighan
in Roehlke (2009); Daniels in Larson (2001);. Parkes, Abercrombie in McCarty (2013) Avtorji
se strinjajo, da bi bila najboljša rešitev, da bi težko povratne informacije, skupaj z informacijami, ki prispeva k občutku zadovoljstva in učinkovitosti, ki izhajajo iz sedanjih virov in lastnosti
zadevne osebe. Ta pristop podpira tako zadovoljstva in razvoja. prihaja še en pomemben sklep
in ideja za delo s strankami. Nekateri ljudje lahko dojemajo konstruktivne povratne informacije,
kot kritike. To je lahko povezano z njihovo kulturno ozadje, vzgoje in izobraževanja, državljanstvo
ali družinsko zgodovino. bi bilo to dejstvo treba upoštevati pri delu s strankami, kar pomeni, da
je treba pripraviti proces dajanja in sprejemanja povratnih informacij vnaprej.

Učinkovito povratno - praktični nasveti
Zdaj, ko se zavedamo vloge support osebe kupca v procesu pomoči, njihov način dela
in vedenja, lahko gremo na praktičnih smernic, ki bodo poenostavitev uvedbo povratnih informacij kot delovno orodje osebe. Ni vsaka povratna ima enako vrednost. Tako se postavlja vprašanje, kako bi morali zgraditi in prenesti povratne informacije, če želimo, da prispeva k učinkovitemu sodelovanju stranke, je navdihujoča, in podpira konstruktivne spremembe. King (1999)
navaja merila za učinkovito povratno informacijo. Po njegovem mnenju so motivirani ljudje,
ko so: 1) opisni – obnašanja in ne osebnosti; 2) posebna – in ne na splošno; 3) občutljiva – za
potrebe sprejemnika kot tudi dajalca; 3) usmerjeni – k vedenju, ki se lahko spremeni; 4) pravočasno – glede na to kar se da blizu dogodka, kot je mogoče; in 5) selektivno – obravnava eno ali
dve ključni vprašanji in ne preveč naenkrat (King, 1999).
Pisanje o učinkovitem povratne McKimm (2009) navaja posebna nasveti, ki govori o tem,
kaj spodbuja in kaj ni učinkovita pri zagotavljanju povratnih informacij (tabela 5).
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Tabela 5.

Ali in dont jev učinkovite povratne informacije (Vir:. McKimm, 2009, s. 160)

Učinkovito
pridobivanje
povratne
informacije
Izbrati primeren čas in kraj
Dogovorite se na kaj se boste osredotočili

Negativni učinki pridobivanja povratne
informacije
Generaliziranje
Predebatirajte stvari, ki jih ni mogoče
spremeniti
Začnite s tem, kar je dobro potekalo – pouda- Kritizirati brez pohvale
rite pozitivno
Razlikovati namero in učinek
Biti zavajajoče prijazni – če je prostora za
izboljšanje bodite specifično
Razlikovati med nastopom in osebno
Pozabiti, da vaše povratne informacije povedo
toliko o vas in kot o osebi, na katero je
usmerjena
Določite področja za izboljšanje
Ponudi alternative
Preverite razumevanje informacije
Avtorica opozarja na razmere, v katerih intervju bo potekalo skupno določitev pogojev,
v katerih bo potekal in svoj namen. Vidi kot pomemben pozitiven pristop, ki se osredotoča na
pozitivne vidike in jih poudarjal dejavnosti stranke, ki se razlikujejo med nameni in vpliv, med
zmogljivostjo in osebno. Učinkovita povratna informacija mora vključevati tudi element opredeljuje področja, ki potrebujejo izboljšave, ponujajo alternative in na koncu preveri razumevanje stranke z vsebino, ki je predvideno. Po drugi strani pa posploševanja, komentiral stvari,
ki jih ni mogoče spremeniti, kot tudi kaže na težave in probleme, ne da bi priporočila, kaj storiti
z njimi ne spodbuja učinkovite povratne informacije. Odnos, ki ne prinaša želenih rezultatov, je
krivičen tudi prijaznost. Avtor poudarja, da povratne informacije nudi informacije tako o stranki
in o osebi, ki jo je (McKimm, 2009) daje.
Spodaj je nekaj nasvetov o tem, kako oblikovati povratne informacije na tak način, da se
zagotovi njeno uporabnost(lastna študija, ki temelji na: Critchley, Gibbs, 2012, McKimm, 2009,
Rosenberg, 2003, Seligman, 2005, Seligman, Csikszentmihalyi, 2000):
1.	 Zagotavljanje povratne informacije zahteva pripravo, ki vključuje med drugim tudi skrben
pregled rezultatov študenta. Takšne rezultate je treba preveriti v intervjuju, kljub dejstvu,
da je prvotna informacija celovita. V okviru priprav na razgovor načrtujemo tudi, kako
komunicirati rezultate. Natančneje, priprave so o tem razmišljamo, kako predstaviti rezultate in predispozicije študentove na dva načina: tako, da jih prikazujejo v okviru izobraževanja in poklicnih možnosti, ki sovpadajo s temi sposobnostmi in, na drugi strani, v okviru
teh možnosti da bo potrebno veliko več truda in prilagoditev s strani študenta. Zato, če je
podana verodostojne informacije, bo študent sposoben strukturirati svoje self-znanja in,
še pomembneje, sprejmejo primerne in informirano odločitev o svoji karieri. Če želimo
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spodbuditi drugo stranko, da pogled na rezultate, je priložnost za dialog in analizo skrbi
za stranke. Opozoriti je treba, da se informacije o rezultatu ne bi smel biti končna faza
svetovalne službe, temveč izhodišče za dialog na enem od področij delovanja, prvi korak
v skupnem pregledu morebitnih načrtov za prihodnost. Svetovalec ne kaže eno smer ali
poklicno pot, vendar zahteva prava vprašanja, medtem ko vodi dialog in interakcijo pokazati določeno smer, ki je v skladu s potencialom osebe.
2.	 Informacije se morajo nanašati na dejstva. Izjave morajo biti oblikovani na jasen in razumljiv
način, je treba sporočiti kot stvar-of-fact in betona. Če se povratne informacije v zvezi
z stil obnašanja, bi moral biti opis kot objektivna in natančno, kot je mogoče. Res je, da
sporočilo lahko koristna le, če se razume. Zato je treba prilagoditi poseben problem (npr
je rezultat), položaj ali vedenje. Posploševanje, špekulacije in komunikacijske bloki se je
vsekakor treba izogniti. V ta namen se je treba uporabljati I-sporočila (govorim le v svojem
imenu), namesto vas-sporočil ( „Vedno si” npr, „nikoli ne”, itd). Podatki iz svetovalec mora
biti usmerjeno na rezultate ali izid ter hkrati spodbuditi pogovor. Primerjanju rezultatov
študij z informacijami o študentskem, ki ga že imamo (npr njihova zgodovina, sedanje
stanje, sanje, načrte, itd), kakor tudi svoje poglede in občutja o rezultatih je mogoče
izvesti celovito analizo oseba, ki v okviru svojih izobraževalnih in poklicnih načrtov. Takšni
podatki temeljijo na dejstvih, analizirani in je namenjena uporabi v svetovanje. Prav tako
je treba zagotoviti, ali je študent razumel informacije in kako.
3. Če želimo komunicirati posebno sporočilo za stranko, moramo skrbeti za dobro
in podporno vzdušje. Osnovni princip povratne informacije morajo biti vedno pozitiven
pristop. Pravzaprav lahko vsak informacije posredujejo na negativen način (diagnoza
usmerjena, kar kaže na pomanjkljivosti in pomanjkljivosti, za vrednotenje, itd) ali pozitivna (ko smo razpravljali o značilnosti in lastnosti, ki so koristne pri določenih območjih,
in tiste, ki so vredni izboljšanja, saj ne sovpadajo z območja osebe obresti). Če delamo na
pozitivnih, to ni bistvo, da bi bilo lepo. To je precej približno objektivno, ne obsoja odnos
in pristop, po katerem je vsako človeško lastnost je pomembna in, odvisno od situacije
ali konteksta, lahko bodisi koristno in prispeva h kakovosti opravljenega dela, ali bi bilo
težje. Če sporočiti na pravi način, lahko vsaka informacija koristna za ciljno publiko. Če
želimo, da oseba, ki sprejme nekaj informacij (tudi če je dejansko težko sprejeti), moramo
biti sposobni, da jih prepričati, da je sporočilo za njihovo lastno dobro in oseba, ki daje
povratne informacije, je zelo koristno, želi prejemnik je dobro ali Z drugimi besedami, je
na svoji strani. Poleg tega, če je svetovalec sami prepričani, da delujejo v korist stranke,
ki se ne bojijo kaznivega dejanja ali boli osebo, na nek način. Ta pristop ima svoje korenine v humanistični psihologiji, in tisto, kar velja za njegovo nadaljevanje, to je pozitivna
psihologija. Predpostavke pozitivne psihologije poudarkom na prizadevanju za razumevanje in podporo človeškega potenciala (Seligman in Csikszentmihalyi, 2001, Waterman,
2013), medtem ko so dejavnosti vrtijo okoli pozitivne vidike človeške izkušnje (Critchley
in Gibbs, 2012). Seligman (2004) poudarja, da bi poudarek na bolezni, in motenj za
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posledico njihovo potrditvijo kot fizične ali univerzalnih pojavov. Zato so predstavniki
pozitivnega poskus psihologije, da se zagotovi, da so človekove moči in pooblastil zdaj
pritegniti toliko pozornosti, kot je uporabljen treba dati slabosti. Hkrati pa ugotavlja, da je
koncentracija o težavah razumljivo in tako stanje ne bo popolnoma spremeniti; Še vedno,
spodbujajo pristop, v katerem se dobro življenje obdelano in spodbujati (Peterson in
Park, 2007). Dodati je treba, da Seligman (2004) ne zanemarja pomena težkih dogodkov.
V svojih ugotovitev je opozoril, da „neželeni učinki pogosto prispevajo k izjemni rasti
moči in ustvarjalnosti” (Seligman, 2004, s. 19).
4. V povratnih se izognemo vrednotenj, diagnosticiranje in označevanje, ki je lahko vir
odpornosti. Mi ne kritizirajo in ne opozarjajo na pomanjkljivosti ali pomanjkljivosti, ampak
raje osredotoči na področja za izboljšanje. Osredotočili se bomo na to, kaj „dobiček”, ki
so osebi zdaj, ko se obnaša na določen način, in poudarjajo, da bo vsaka sprememba bilo
za lastno korist osebe (bo deloval v svojo korist, bo del njihove lastne investicije). Bomo
opisali stanje in ne oceni opazili namere vedenja ali pripisujejo. Osredotočeni smo le na
lastne občutke, temveč tudi oblikovati pričakovanja do oseb, za katere želimo, da daje
povratne informacije. To ni pomembno, da komunicirajo le zgolj blagodejne pripombe.
Če smo dejansko storiti, informacije, ki so vredni manj, kot nam ne bo uspelo predstaviti
celovito sliko osebe. Prav tako je pomembno, da izrazi dvome. Konstruktivne povratne
informacije o gradnji natančno sliko glede na določeno situacijo (v najboljšem primeru,
v kateri je bil svetovalec priča ali udeleženec). To pomaga, da vidi in preveri vlogo in pomen
danega vedenja za druge in posledično uvedbo sprememb v območju, tako da stranka
izboljša njihovo poklicno delo (glej Rosenberg, 2003). King (1999) piše, da daje povratne
informacije „, ne samo, da se zagotovi presojo ali oceno. Treba je zagotoviti vpogled. Brez
vpogleda v svoje prednosti in omejitve, pripravniki ne morejo napredovati ali odpraviti
težave. Tako so ključne veščine poslušati in vprašati, ne, kot se pogosto skušnjava, povedati in ponuditi rešitve „(King, 1999).
5. Zagotavljanje povratne informacije tudi zahteva, da je svetovalec identificira lastne motivacije. Z drugimi besedami, morajo zavedati svojih skrbi in strahov, povezanih z pošiljanja
sporočil, ki so pomembne, lahko pa tudi težko za stranko. Če svetovalec opredeljuje svoje
ovire na področju čustev in pričakovanj, bodo bolj konstruktivni v njihovem razvojno
naravnanem delu s stranko. Primeri svetovalec strahov vključujejo strah rušenja ali škodi
stranki, strah pred tem škodo namesto dobrega in strah pred obtožen kritike (McKimm,
2009).
Zagotavljanje povratnih informacij je ena od najpomembnejših veščin pri delu svetovalca.
Vsako izmed uporabljenih orodij ali svetovalnih metod vključuje zagotavljanje informacij o rezultatih. Stranko je treba slišati, razumeti in posredovati informacije prilagojeno naravi problema,
kot tudi fazi postopka svetovanja. Vsebine v poglavjih, so namenjene, da povabijo svetovalca,
naj razmisli o svojem slogu verbalne in neverbalne komunikacije. Na koncu bi morali poudariti
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tudi vlogo spretnosti aktivnega poslušanja in natančnega izražanja s strani svetovalca ter vlogo
poznanstva in sposobnosti uporabe ustnega odgovora. Povzetek poglavja so smernice za oblikovanje sporočil, ki sprejemajo prednosti stranke, ki zagotavljajo podajanje težkih informacij
v sklopu virov in potenciala stranke.
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Poglavje 10. Predlogi praktičnih vaj pri delu
kariernega svetovalca
Praktične naloge in vaje, katerih glavni cilj je obravnavati potrebe, ki jih je stranka izrazila so
dodatek k liniji karierni svetovalec za delo. Te vaje so lahko povezane s področja poklicnih interesov, ki lahko pomagajo pri spoznavanju različnih poklicev, ki jih lahko okrepi motivacijo za delo
na strokovnem razvoju, lahko olajša učinkovito komuniciranje ali pridobivanje socialnih veščin.
Na ta način praktične naloge, ustvariti pogoje za globlje samorefleksije in učenja.
Spodaj je niz vaj, ki prikazujejo teme, opisane v drugih poglavjih. Te dejavnosti se lahko
neposredno uporablja za delo s stranko, ali pa je lahko vir navdiha za iskanje podobnih idej ali
zahteve za oblikovanje lastnih metod. Te vaje se lahko prilagodijo razmeram v vsaki študenta,
težave, ki jih sporočajo, njihove sposobnosti in načinu dela karieri svetovalca. Ti dejavniki naj bi
služil kot pomembno merilo za izbiranje in spreminjanje vaje. Učenčeva osebna izkušnja, njihov
prispevek k srečanju in zaključke, ki jih oblikujejo, so bolj pomembni kot strogo v skladu z navodili, predstavljenih na vajah. Predstavljeni predlogi so bili razviti na podlagi sklopov vaj ali publikacij drugih avtorjev (izvorne informacije, ki so bile dane na vsaki vaji) ali jih je pripravl avtor.
Vaje so urejene tako, da stranke v prvem koraku določijo svoje poklicne interese, cilje
in zahtevane predispozicije. V ta namen se uporabljajo vaje za zbiranje informacij o poklicih
in njihova analiza. V naslednjem koraku svetovalci pripravijo načrt osebnega razvoja v skladu
z interesi in načrti, ki so bili diagnosticirani. Zadnji sklop vaj je predlog za delo na izbranih kompetencah, ki so pomembne za profesionalno delovanje.
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Aktivnost 1 – poklic kartica (povzeto po „Karierni načrt projekta Delovni zvezek”, New
York: Glencoe)
Uvod za karierni svetovalec: V tej vaji učenci zbirajo informacije o poklicih, ki jih sami.
Študent mora izbrati vsaj 3 zanimivih delovnih mest. Ta vaja je lahko koristno v fazi raziskovanja
ali v fazi oblikovanja alternativ.
Da bi lahko opravljal naloge, mora študent, da se usmeri na spletne strani ali publikacij,
kjer lahko najdete opise poklicev, ki jih zanimajo. To je lahko koristno, da bi razpravljali o zamisli
študentov za pridobivanje znanja in analizo trga dela.
Kariera svetovalec bi moral spremljati delo študenta za to nalogo. Prav tako je dobra ideja,
da svetuje študentu vključuje širok spekter kvalitet, spretnosti in kvalifikacije v svojem opisu
posameznega poklica, in se prepričajte, da so zbrani podatki zanesljivi in prihaja iz verodostojnih
virov. Pri tej nalogi mora študent nauči analizirati in ovrednotiti poklicev, ki jih kasneje uporabljajo, da primerjajo svoje interese in predispozicije.
Navodila za učence: Kakšno delo bi radi storili? Vprašajte svojega kariernega svetovalca, ki
spletnih portalov in publikacije, ki so dober vir informacij o poklicih, ki vas zanimajo. Poskusi na
razgovor ali izvedeti o ljudeh, ki delajo v teh poklicih. Iskanje informacij, da bi lahko izpolnite
naslednjo poklic kartico.
POKLICNA KARTICA (povzeto po „Karierni načrt projekta Delovni zvezek”, New York: Glencoe):
NAZIV POKLICA:

Opišite razloge, zakaj ste izbrali ta poklic:

Naloge in odgovornosti v tem poklicu?
1. Navedite naloge in odgovornosti zaposlenega:
2. Opišite tišični dan v službi:
Sposobnosti potrebne za opravljanje poklica:
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1. Posebne sposobnosti, potrebne za izpolnjevanje vaših odgovornosti na tem delovnem
mestu:
2. Splošne sposobnosti – koristne v tem poklicu in uporabne v vsakdanjem življenju
Osebnostne lastnosti, uporabne v tem poklicu:
1. Kateri značilnosti osebnosti bodo povečali vašo možnost, da bi bili uspešni v tem poklicu?

Kateri od vaših osebnih vrednot se boste lahko zavedli v tem poklicu? Zapišite jih.

Delovni pogogji
1. Opišite tipičen kraj, kjer se opravlja to delo:

2. Kateri dejavniki lahko ogrozijo varnost in zdravje ljudi, ki delajo v tem poklicu?

3. Koliko urn a dan se dela:

4. Kakšna je povprečna plača za ta poklic:

Možnosti za razvoj
1. Katere vrste izobraževanja, usposabljanj, fakultete itd. je potrebno zaključiti za to delovno
mesto?
2. Poiščite in zapišite vse tečaje, ki vas usposobijo za to delo:
Ali je ta poklic primeren za vas?
1. Zakaj ste primeren kandidat za to delovno mesto?
2. Kaj vam ni najbolj všeč pri opravljanju tega dela?
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Uvod za karierni svetovalec: Eden od načinov za kategorizacijo poklicev je njihovo razvrščanje
v tri skupine: (1) poklici, povezani s podatki -, ki se ukvarja z informacijami, ki analizira podatke,
ki se nabira znanje, česar primerjave in izračune; (2) poklice, kjer se ukvarjajo z ljudmi, – nudi
podporo, svetovanje, ki delajo za ljudi in z ljudmi; (3), poklici, povezani s predmeti – njihovo
proizvodnjo, popravilo, servis, prevoz, namestitev, podporo (glej Lelińska, 2006). Cilj te naloge
je analizirati izbrani poklic z vidika teh treh kategorij. Svetovalec bi moral seznaniti z zgornjim
kategorizaciji. Študent zbira podatke o izbranih poklicih in nato poskuša ugotoviti, v kolikšni meri
(izraženo v odstotkih), dolžnosti in odgovornosti zaposlenega je v vsakem poklicu so usmerjene
k: ljudi, predmete in informacije. V naslednjem koraku, svetovalec spodbuja študenta primerjati
te podatke z lastnimi preferencami, torej, kateri od treh področjih bi študent najbolj všeč, da
delo v v prihodnosti in ali so analizirani poklici sovpadajo s to vizijo.
Navodila za učence: Izberite tri poklice, ki jih zanima Preberite opis nalog in odgovornosti
v teh poklicih. Potem, oceniti, katere naloge in pristojnosti se nanašajo na delo z ljudmi, predmeti in informacij. Te tri kategorije, ki se bo pojasnjeno, ki jih poklicni svetovalec. Primerjajte
svoje rezultate z vašimi interesi – kakšno delo ste najbolj zanima: delo z ljudmi, predmetov ali
informacij.
Medtem ko oceni poklici razdeli krog spodaj v treh delih – enega za delo z ljudmi, eno
s podatki in eno s predmeti, npr.:

Podatki
Osebe
Predmeti

Zanimivi poklici

Slika 24. Krog poklicev.
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Analiza poklicnih želja in študenta predispozicij
Aktivnost 3 – Vaše mnenje o poklicih
Uvod za karierni svetovalec: Ta naloga je spodbujanje študenta za raziskovanje in premislek
o različnih poklicih. To je tudi priložnost za pogovor o dejavnikih, ki omogočajo nekatere poklice
zdi bolje in bolj zanimivo kot drugi.
Navodila za učence: Kateri poklici so vsaj zanimivo za vas, in ki so najbolj zanimive za vas?
Izpolnite v naslednjih tabelah. Kakšno delo bi radi storili?
Tabela 6.

Zanimivi poklici (vir: lastna študija)

Manj zanimivi poklici

Zakaj?

Bolj zanimivi poklici

Zakaj?

Aktivnost 4 – ključne kompetence
Uvod za karierni svetovalec: Ključne kompetence so lastnosti in veščine, ki jih delodajalci
kot zaželena v svojih potencialnih zaposlenih izbrane. To so splošne kompetence- so ni omejeno
na določeno stroko, ampak jih ima povečuje možnost, da so uspešni v vsakem delovnem mestu.
Preden učenci začnejo te vaje, predstavi primer s ključnimi kompetencami. Naj študenta branje
po seznamu in opisu. Ta vaja je treba spodbuditi, da analizirajo poklicev z vidika zaželenih kompetenc. Študenti zapišejo pristojnosti, ki menijo, da so pomembni za določen poklic in ideje o tem,
kako se uporabljajo pri delu. Nato študent in svetovalec analizira ideje. Vzorčni sposobnosti:
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Primeri kompetenc (vir: lastna študija)

Komunikacija

Sodelovanje

Reševanje problemov

Sprejemanje odločitev

Planiranje in organiziranje dela

Delo pod stresom

Prilagodljivost

Tehnične in/ali IT sposobnosti

Iniciativnost

Managerske sposobnosti

Navodila za učence: Izpolnite naslovu spodnji tabeli z imenom poklica, ki vas zanima v Nato,
na podlagi tega, kar veste, napišite zaželene kompetence za izbrani poklic in v stolpcu na desni
strani. pisati, kako se te pristojnosti, npr natakar – komunikacija – stik s strankami, ki ustvarja
vzdušje gostoljubja v restavraciji.
Tabela 8.

Kompetence pri poklicih (izdelano na podlagi Gikopoulou, 2008)

Ime poklica:
SPOSOBNOSTI

KAKO SE JIH UPORABI

Jih primerjati kompetence želenih v izbranem poklicu v pristojnosti že imate. Za to, da izpolnite naslednjo tabelo. Pomislite, kaj lahko spremenite in kaj morate storiti, da bi povečali svoje
možnosti za to delo.
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W czym jesteś dobry?
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wypisz jak najwięcej czynności, działań, aktywności, które
wykonujesz bardzo dobrze

Jakie masz kompetencje?
o jakich posiadanych przez Ciebie umiejętnościach i wiedzy
świadczą wypisane wcześniej aktywności?

Jakie masz cechy?
o jakich Twoich cechac osobistych (np. silny, wytrwały, itp.)
świadczą aktywności wypisane w pierwszej rubryce?
Slika 25. Osebnostne kompetence (vir: lastne izdelave).
Rysunek 26. Posiadane kompetencje (źródło: oprac. własne)

Aktivnost
5 – Kajpraca
to pomeni
«dobro
delo»?
Ćwiczenie
5 – dobra
czyli jaka?
(oprac.
własne)
Wprowadzenie
dla doradcy:
ćwiczenie
okazją dozadyskusji
naotemat
tego,
czym da
dlaštudent
ucznia
Uvod za karierni
svetovalec:
Ta vajajest
je priložnost
razpravo
tem, kaj
pomeni,
imeti
dobropraca.
službo.
narediże
delo
zadovoljivo?
jest dobra
CoKaj
sprawia,
dany
zawód będzie dawał satysfakcję?
Instrukcja
dla za
ucznia:
Czym
dobradelo”?
praca?Kakšnimi
Jakie warunki
Navodila
učence:
Kajwedług
pomeni,Ciebie
da imajest
„dobro
pogoji powinna
se moralaspełniać?
izpolnjevati?
Ali morajo
biti dobro
plačani, imajo prilagodljiv
delovni
čas, dati
priložnost
za spoznavanje
Być dobrze
płatną,
mieć nieregulowane
godziny pracy,
dawać
okazję
do poznania
nowych
novih
povzročajo
potovanja? Kaj
drugega?
Zapišite,
kaj je
za vas
na delovnem
osób, ljudi,
wiązać
się z podróżowaniem,
inne?
Wypisz
to, co jest
dlapomembno
ciebie ważne
w pracy.
Zacznij
mestu. Začni od najpomembnejših vidikov.
od tego, co najważniejsze.

Rysunek 27. Dobra praca (źródło: oprac. własne)

Slika 26. Dobri pogoji za delo.
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Profesionalni razvojni načrt
Aktivnost 6 – razvojni načrt strokovno (povzeto po Gikopoulou (2008)
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Uvod za karierni svetovalec: Namen te vaje je, da podpirajo študenta v o načrtih za njihov osebni
in strokovni razvoj. S pomočjo svetovalca, študent gre skozi vrsto korakov za ustvarjanje načrta. Ko
bo končano, lahko vajo pozneje spremenjena, da odražajo spremembe življenja, razvoj in nadaljnje
dosežke.
Navodila za učence: Osebni razvojni načrt je vaša osebna strategija delovala podlagi lastnega
razvoja in doseganje izobraževalnih in poklicnih ciljev. V nadaljevanju pa je nabor nalog, ki vam
pomaga ustvariti svoj načrt. Ne pozabite, načrt se lahko prosto spremeniti v prihodnosti – bistvo
je, da je prilagojen za vas in vaše stanje. Pojdi nazaj v svoje načrte vsakič, ko bo odločitev o novem
programov usposabljanja, dela ali se sprašujete, kako organizirati svoj čas. Dober načrt prispeva
k odločitve o samorazvoj vsak dan.
Naloga 1 – Začetna točka
Preden se odločite, kaj želite doseči, ugotoviti iz katere točke začnete razvijati sebe – kaj so
vaše prednosti so, kaj spremeniti, kaj vas podpira in kakšne so ovire. V naslednjih korakih boste
analizirali, kaj želite doseči, in načinov, kako lahko to storite.
Izpolnite spodnji tabeli. Uporabite primer dano pod mizo. Odgovor na vprašanja, kise nanašajo na tako svoje lastnosti in zunanji dejavniki (drugi ljudje, pogoje, okolje, itd).
Tabela 9.

Tabela analize samovrednosti in okolja (vir: lastne obdelave na podlagi sheme SWOT
analize)

Moje sposobnosti in znanja
Kaj bi želel spremeniti pri sebi in kako?
Zunanji vplivi, ki lahko pomagajo pri delu na sebi
Zunanji vplivi, ki lahko zavirajo delo na sebi

Odgovori na zgornja vprašanja lahko videti takole: 1) Lahko poslušati druge, rad pomaga drugim,
sem dober govor z drugimi ljudmi, ljudje pravijo, da imam radio glas; 2) Želim, da razvijejo svoj organizacije dela – imam veliko zaostankov, bi rad, da se lahko pripravijo dobre multimedijske predstavitve; 3) Kaj mi lahko podpira? Mogoče praznik praksa, dodaten tečaj daje govore in predstavitve;
4) skromna finančna sredstva za tečaje.

Poglavje 10. Predlogi praktičnih vaj pri delu kariernega svetovalca
Naloga 2 - kaj želite doseči?
Vaša naloga je, da določi svoje razvojne cilje. Vzpostavitev realne, dosegljive cilje, ki motivirajo,
da ukrepajo, in predstavljajo izziv. Odločite se, kaj je tvoj uspeh, ki bo – kako boste vedeli, da ste
dosegli svoj cilj? Za določitev cilja uporablja tabelo, rešeno v prejšnjem koraku.
Tabela 10. Cilji sprememb (vir: lastna študija, ki temelji na shemi SMART analize)

Kaj so tvoji cilji?
Zakaj je ta cilj privlačen in dragocen zate?
Kaj lahko narediš v naslednjem tednu ali mesecu glede doseganmja svojega cilja?
Kako veš, da si dosegel svoj cilj?
Kdo je lahko v oporo pri doseganju tega cilja?

Naloga 3 - kako doseči svoj cilj?
Če ste poimenovali svoj cilj (ali več ciljev), je čas, da jo napišite kot sklop nalog. Doseganje
kompleksen cilj je lahko velika. delitve na manjše naloge in se osredotoča na vsako od njih je
lažje delati. Razdelite svoje cilje na nalogah, ob upoštevanju časa izvajanja, potrebnih sredstev
in načina vedenja, da je bila naloga izvedena.
Tabela 11. Cilj in naloge, ki jih je treba izvesti (vir: lastne obdelave)

Ime tvojega cilja:
Naloge za izvebo:

Datumi izvedbe nalog Kaj se bo spremenilo Kakšno podporo
(datum začetka in
po doseganju cilja in potrebujem in kje jo
končni datum)
kako bom to vedel? dobim?

Ne pozabite, medtem ko delate na doseganje svojih ciljev in po tem, ko ste jih dosegli, da
pridejo nazaj, da ponovno odgovoriti na vprašanje: »Začetna točka« (Naloga 1), in na tej osnovi
nove cilje. Pridi nazaj k mizi z nalogami, ki redno (na primer enkrat na teden), da bi spremljali
svoj napredek. Preverite:
• kaj vam je uspelo doseči,
• kaj ste načrtovali, vendar ni uspelo doseči,
• kaj morate spremeniti v svojem načrtu za bolj učinkovito delovanje.
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Samopredstavitev
Aktivnost 7 – samopredstavitev!
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Uvod za karierni svetovalec: Namen te naloge je spodbuditi študente k razmišljanju o svojih
prednosti, virov in lastnosti, ki dokazujejo, da so dober kandidat za poklic, ki ga zanima Poleg tega
mora študent zagotoviti informacije o sebi. na privlačen in oko-lov način, da dokažejo svojo ustvarjalnost. Ta vaja se lahko opravi individualno ali v skupini. Če je to storjeno v skupini, je dobro, da se
zagotovi ustrezne pogoje za vsakega študenta samo-predstavitvi in podbuja skupino, da ima vsaka
voditelj s podporno povratne informacije.
Navodila za učence: Zakaj bi moral delodajalec ponuditi delo za vas? Pripravite predstavitev
reklamo sebe prepričati svojega delodajalca. Razmislite svoje osebne vire in prednosti. Kaj si ti
najboljši kandidat za to delovno mesto? Katere lastnosti in sposobnosti sedaj (ne glede na to, koliko
ste stari) dokazati svojo superiornost. Bodite ustvarjalni, ko oblikujete svoje self-oglas. Uporaba
vseh razpoložljivih sredstev, npr multimedijska predstavitev, fotografije, video posnetke, itd Lahko
pripravimo portfelj svoje delo ali potrdil, ki dokazujejo svoje sposobnosti. Predstavite se na karierni
svetovalec ali drugimi študenti.

Organiziranje dejavnosti
Dejavnost 8 – imam dobro upravljanje časa?
Uvod za karierni svetovalec: Ta vaja je priložnost za primerjavo dveh vidikov življenja študenta:
najpomembnejša področja svojega življenja in njihovo sposobnost organiziranja svoje dejavnosti.
Prvič, študent oceni, kako pomembna različna področja življenja z njimi. Študent uporablja tako
imenovani „kolo življenja”, rating področij na lestvici od 1 do 10. Nato pišejo urna razpored njihovega tipičnega tedna. Sopostavljanje teh dveh je pomagati časovno spremembo organizacije, tako
da je daje več zadovoljstva in občutek dosežek na najpomembnejših področjih vaja razvija dve
sposobnosti:., ki določajo prednostne naloge in samoupravljanje v času.
Navodila za učence: Ti bodo imeli dve nalogi. Vaša prva naloga je, da ocenijo, kako pomembni
so nekatera področja dejavnosti v vašem življenju. Oceniti vsak na lestvici od 1 do 10, pri čemer
je 10 najvišja ocena (krogla je zelo pomembno). Vaša druga naloga je, da napišete urni razpored
vaš tipičen teden - vključujejo delovnih in prostočasnih dejavnosti. Primerjajte rezultate teh dveh
nalog. Kaj lahko spremenite v več dejavnosti najpomembnejše za vas? Ali morda, da se je že
zgodilo? Kaj naredi organizirati svoje dejavnosti tako učinkovito? Kaj lahko spremeni? Kako skrbeti
za ravnotežje med dajatev in drugih področjih življenja? Kaj si motivira za delo?

Poglavje 10. Predlogi praktičnih vaj pri delu kariernega svetovalca
Naloga 1 – kaj je pomembno za vas?
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Slika 27. Vir slike: http://2.bp.blogspot.com/-t_KNJKzGPlU/VpJR_6evi_I/AAAAAAAAAs/
WdK4rUq4qkU/ s1600/KOlo-zycia.jpg.
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Naloga 2 - vaš tipičen teden
Tabela 12. Vir: izdelani lastne
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Ure
7–8
8–9
9 – 10
10 – 11
11 – 12
12 – 13
13 – 14
14 – 15
15 – 16
16 – 17
17 – 18
18 – 19
19 – 20
20 – 21
21 – 22
23 – 24

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

Sobota

Nedelja

Poglavje 10. Predlogi praktičnih vaj pri delu kariernega svetovalca

Sprejemanje odločitev in komunikacija
Aktivnost 10 – sprejemanje odločitev
Uvod za karierni svetovalec: Izbira nadaljnjega izobraževanja ali iskanju zaposlitve je eden
izmed mnogih pomembnih življenjskih odločitev. Študent se seznani s koraki v procesu odločanja, ki se lahko uporablja v vsaki situaciji. Pojasniti ukrepe iz spodnje tabele se pred študent
začne delovati na nalogo.
Tabela 13. Koraki pri odločanju (glej npr http://the-happy-manager.com/tips/
steps-in-decision-making/)

Ime problema oz. 
izziva

Zbiranje informacij 


Analyse the
situation




Evalvacija
alternativ





Izberite eno od
rešitev
Akcija






Decision to be taken
Prepoznati problem in kakšne priložnosti izhajajo iz tega položaja.
Kako pomembna je ta odločitev za vaše življenje, kaj se bo spremenilo?
Kja vpliva na vašo odločitev?
Kakšne informacije potrebujete, da sprejmete odločitev?
Kakšno podporo potrebujete in od koga morate sprejeti pravo
odločitev?
Razmišljajte o različnih opcijah.
Kakšne alternativne poti oz. akcije lahko predvidite? Napišite čim več
alternative in rešitev.
Vsaka odločitev ima pluse in minuse.
Zamislite si vse možnosti, ki ste jih zapisali s svojimi posledicami.
Analizirajte vsako alternativo z vidika vaših življenjskih načrtov,
vrednot in ciljev.
Izberite eno od rešitev na podlagi prejšnjega koraka
Ponovno jo analizirajte in po potrebi povrnite na prejšnji korak.
Kaj je treba narediti za izvedbo rešitve, ki ste jo izbrali?
Določite načrt nadaljnjih ukrepov, ki jih boste potrebovali: danes, ta
teden, naslednje mesece itd.

Navodila za študenta: Po analizi korake za sprejemanje odločitev, upoštevajte navodila za
analizo svoj položaj. Izberite eno od odločitev, ki jih imate, da se v tem trenutku. Če ste v dvomih,
se posvetujte s kariero svetovalca.
Aktivnost 11 – učinkovita komunikacija
Uvod za karierni svetovalec: Ta naloga je razvijanje komunikacijskih sposobnosti v težkih
razmerah, ki potencialno lahko postane vir konfliktov. Študent izbere položaj naključno, ga
prebere naglas, nato pa – kakšen bi bil položaj – se odzove tako, da branijo svoje pravice, izrazijo
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svoje potrebe, ob upoštevanju potreb drugih. Svetovalec, ki je dejavna na vadbo, se odziva na
študenta v skladu s tem. Na koncu študent dobi povratno informacijo, ali je treba kaj je treba
izboljšati, kako komunicirati z drugimi. Potem razprava lahko prišlo zaradi izražanje samega
sebe, samo-predstavitev in sposobnost komuniciranja svojih pogledov na konstruktiven način,
ki spodbuja sodelovanje.
Navodila za učence: Pick stanje naključno. Preberi in pomislite, kako bi se odzvali. Kaj naj ti
rečem v tej situaciji? Ko ste pripravljeni reči.

Poglavje 10. Predlogi praktičnih vaj pri delu kariernega svetovalca
Tabela 14. Situacije: (vir A. Kata, 2016, neobjavljeno gradivo)

Pritožba v trgovini
Kupil si pulover, ki si ga res
všeč, in cena je bila dobra.
V njej dobro izgledaš. Na
žalost je ob natančnejšem
pregledu doma pokazalo,
da je v rokavu velika luknja.
Dobro je, da ste obdržali
potrdilo. Pojdite v trgovino
in vložite pritožbo.

Priprava na skupinsko delo
v razredu
Vaš učitelj biologije je razredu
povedal, da pride v skupine in
pripravi predstavitev o različnih živalskih vrstah. Nekateri
ljudje imajo polži, druge veverice, še druge pa imajo pse.
Psi so vaše najljubše živali –
veste toliko o njih! Ko so vaši
sošolci izbrali svoje skupine,
si bil doma bolan. Rad bi se
pridružil skupini, ki je dobila
pse. Poiščite jih in

Odhod za poletni tabor s
Obisk bolnega prijatelja
trenerjem
Vaš najboljši prijatelj ima
To je tvoj prvi poletni praznik.
pljučnico in mora ostati noter.
Tvoji starši so vas poslali v
Odločili ste se obiskati, da
dvotedenski kamp na morje.
Veliko stvari je treba narediti: bi svoje pripombe delili in jo
vodni park, trajekt, diskoposodobili o šoli. Počutite se
teke, akvarij. Toda nikogar ne
malo nemirno, ker še nikoli
prej niste bili doma. Sediš
poznaš. Pridruži se vozniku.
Nekdo, ki ga ne poznate, sedi pri njeni postelji. Mogoče bi
morali začeti s tem, kako sprana sedežu poleg vas.
ševati o njenem zdravju.
Spominjanje mlajše sestre
Brugerjeva združitev
tvoje prijateljice
Obljubil si, da pazi na mlajšo Srečate se s celotno družino.
sestro tvoje prijateljice eno
Vsakdo govori o svojih
uro. Mislite, da vam je dekle
uspehih: vaš bratranec je
všeč, ker vas sprašuje o vsem:
uspel ponovno preizkusiti
otroške igre, najljubši filmi,
matematiko in si pridobil D,
pravljice, ocene ...
tvoj stric je sam zrasel velikanske buče in tvoj ded je učil
svojega psa, da bi prinesel
časopis. Vsi vas čakajo, da
poveste zgodbo o svojem
uspehu.

Oddaljena teta ob obisku
Danes je dan, ko obišče vašo
teto iz Varšave, za katero niste
videli starejših. Poznana je po
njenih izjemnih darilih in zelo
neposrednih vprašanjih. Zagotovo boste dobili nekaj lepega
in boste morali poslušati
nekaj neprijetnih vprašanj.
Pravkar je potrkala na vrata.
Naj bo njeno podjetje, dokler
se starši ne vrnejo domov.
Napaka v garderobi
Včeraj si kupil veliko zimsko
jakno. Ko ste jo objasnili zjutraj
v sobi v garderobi, ste opazili isti
jopič v bližini. Mislili ste, da niste
edini, ki ji je bila všeč ta jakna.
Po razredu pojdite v sobo in si
oglejte svojega prijatelja, ki nosi
jakno. Ste prepričani – njegov
jopič je še vedno tam, kjer ste ga
videli zjutraj.
Nezgodna nesreča
Hitro ste hodili, da ne bi
zamudili za razred, pili sok,
ko ste nenadoma naleteli na
nekoga. Izkazalo se je, da je ta
vaš učitelj. In pravkar si prosil
svoj sok.
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Grzegorz Kata

Poglavje 11. Upori v procesu kariernega
svetovanja
Odpornost na svetovanje ali pomoč pogosteje kot pri poklicnem svetovanju najdemo
v splošnih konceptih psihološke podpore ali psihoterapije (glej npr Egan, 2012, Okun, 2012).
Stranka, ki se upira se kaže v nepripravljenosti za delo, izraža negativna čustva do srečanj,
poskuša spodkopati smisel in potrebe sestankov. Njen odnos je v nasprotju s cilji poklicnega
svetovanja, ima težave pri uporabi podpore, pomoč pri določanju poklicnih predispozicij in določanju razvojnih načrtov. Takšen odnos zmanjšuje motivacijo za delo na obeh straneh – študent
in svetovalec. V klasičnem smislu so viri upora zaznali v sami stranki, njegove izkušnje in odnos
do pomoči, ne da bi upoštevali kontekst ponujene pomoči. V tem delu je bil sprejet koncept, da
se pojav odpora nanaša na svetovalne dejavnosti in razvojne pogoje, ki jih zagotavlja (glej Egan,
2012).
Odpornost ne bi bilo tako pomembno, če je svetovanje gledati le kot na mehanski dejavnost. Delo s udeleženci bi potem pomenilo, opravlja vrsto ukrepov in uporabo nabor orodij
(testi, naloge itd), da dobimo odločitev študenta o nadaljnjem izobraževanju ali začetek poklicne
poti. Ta cilj je mogoče doseči, ne da bi vzpostavitev odnosa s pogoji študentskih ali gradnjo za
samo-analizo. Vendar pa je položaj drugačen, če je karierno svetovanje videti kot odvisna od
kakovosti komunikacije in odnosa z študenta. S tega vidika, odpornost študenta in težave so
sestavni del dela, in jih zanemarjajo znižuje kakovost svetovanja. Delo prek obeh ovir prispeva
k razvoju bolj odprto in varno vzdušje, kar pomaga študentu, da analizira svoje interese in težnje,
ter za pripravo razvojnih načrtov. Odpornost in težave se lahko pojavijo v vseh oblikah kariernega svetovanja (Blustein, Spengler 1995). So prisotni, ko se študent vizijo svojega življenja,
želeni načrt ali pot razvoja v nasprotju z notranjimi konflikti, napetosti, omejitev in pritisk s strani
drugih ljudi (prim Gysbers et al, 2014).
Uporabnikovo vedenje v procesu svetovanja, povezanega z odporom in nezadovoljstvom
pri delu na sebi, je lahko posledica več dejavnikov: študent ne sodeluje pri postavljanju cilja
svetovanja; svetovalec jih ne obvešča o fazah in zaradi kariernega svetovanja kot take; študent
ni motiviran (ali pa so prisiljeni), da se udeležijo sestankov; se bojijo, da se bo razpravljalo težka
vprašanja; se bojijo, da bodo njihove slabosti in pomanjkanje sposobnosti pokazala v situaciji, ko
se odnos ustanovljen s svetovalcem, ne da jim dajejo občutek varnosti in zaupanja (glej Okun,
2002). Nepripravljenost lahko posledica splošne napetosti, ki jih je treba sprejeti odločitev in bi
spremembe v zvezi z izbranega področja študija ali poklicne poti povzročil.
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Osnovno pravilo za delo z udeleženci, ki kažejo odpor je, da se zaveda, da se lahko pojavi
odpor do svetovanja v skoraj vseh odnos. Če svetovalec ne ve, da bodo prezreti simptome nepripravljenosti, in se lahko razvije izkrivljeno oceno o tem, kako študent obnaša. To lahko privede do
nesporazumov in svetovalec občutek krivde o izpadu svetovanja (Gysbers et al, 2014). Ali upor je
posledica študentovih izkušenj, ali slog svetovalec za delo ni pomembno. Kar je pomembno, je
zdravljenje odpornost kot naravni pojav, ki se pojavljajo v primerih daje oporo in pomoč. Opazil
znake odpornosti morda pravi trenutek za spremembo svojih delovnih metod in tudi spodbudo,
da se s tem, kako vedeti delovanje študentskih bolje. Če se pojavi odpornost, bi bilo koristno, da
pokažejo sprejem študentov in razumevanje. Prav tako je dobro za analizo kakovosti odnosov,
in spremeniti predmet pogovora govoriti o ugotovljenih težavah (glej Okun, 2002).

Simptomi in vzroki za odpor pri svetovanju
Udeleženci kažejo odpor do svetovanja na različne načine. Svetovalec lahko opazujejo, kako
študent komunicira, kaj odnos imajo do svetovalca in sestankov, kako se ukvarjajo v pogovoru,
in kakšne predmete, da bi do (Okun 2002). Simptomi odpornosti vključujejo:
• pomanjkanje koncentracije,
• ne udeležuje sej, ali pa prepozno
• lakoničen odgovor,
• govorimo samo o varnih in nepomembnih temah,
• negotovost cilj sestankov, ki se spreminja, navedene potrebe,
• nastavitev nerealne ali iracionalne cilje,
• uresničevanju nalog perfunctorily, nehote,
• prelaganje odgovornosti za svoja odločitve na druge (Egan, 2002; Okun, 2002),
• izogibanje odgovornosti in kaže nepripravljenost, da sprejme odločitev,
• vidno napetost ali strah pred sejo in pogovor,
• obrambni odnos do svetovanja,
• pasivno in unengaged odnos,
• dajanje lažnih videz, da je študent, ki se ukvarjajo in delajo,
• vidni intenzivno mešanje (Gysbers et al, 2014).
Odpor je lahko povezana z različnimi stališči in skrbmi stranke. Njihovo znanje bo omogočilo boljše prepoznavanje vrste težav, s katerimi se srečujejo pri stiku s svetovalcem. Izbrani
dejavniki, povezani z odporom so (Egan, 2002, Gysber 2014; Vogel et al, 2007):
• strah pred sebe razkrivajo – intenzivno delo omogoča analizo sebe in izkušnje v zvezi
s sprejemanjem strokovnih odločitev. Študent lahko bojte se razkriva tudi v zgodnji fazi,
ki jih morda želeli ustaviti, in se lahko počutijo preobremenjeni z svetovalnem procesu.
• strah pred pomanjkanjem sposobnosti – pri udeležencih, katerih anksioznost osredotoča
na svoje dvome o učinkovitosti poklicnega svetovanja kot oblike pomoči, in na vprašanje,
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•

•

•

•

•

ali imajo oni sami kompetence, ki jim bodo omogočili, da se vključijo v svetovanje
in sodelovanje v srečanj.
težave z zaupanjem – izražajo strah pred prevaral, nepripravljenost govoriti o sebi
in negotovosti glede zaupnosti Svetovalčeva. Študent lahko tudi dvomi, ali bo svetovanje
izpolniti njihova pričakovanja (npr nerealna pričakovanja v smeri kariernega svetovalca
in premik odgovornosti za lastne odločitve študenta na svetovalca).
občutek nereda – sprejetje odločitve o oblikovanju spremembo npr izbrali novo področje
študija, ki se začne z višjo stopnjo izobrazbe, iskanju nove zaposlitve, lahko transpire kot:
neorganiziranost, da je treba pustiti vse, kar je znano in varno, občutek, da so preobremenjeni s spremembami v primerjavi s tem, kako študent deloval pred. Vsaka sprememba
zahteva povečanje samodiscipline in prilagajanje novim razmeram. Kariera svetovanje
strankam lahko strah izdelavo zahteva dodaten napor v takih razmerah. Izogibanje
sprememba je tudi način, da sebe zaščiti pred vizije morebitnega neuspeha. V novih
razmerah je študent se testiranje – to je preizkus sposobnosti in poskus soočiti z novimi
izzivi. Neuspeh grozi samozavest in pomanjkanje sodelovanja pomeni odsotnost izgube.
potreba po skrivanju slabosti – pogovor, ob testov, analizo samega sebe, lahko dajejo
občutek pomanjkanja nadzora nad tem, kaj podatki se razkrijejo, in strah, da bo osebne
težave ali napake je razkrila, ko študent ni pripravljen govoriti o m. Zavlačevanje je
tudi mehanizem simptomatsko udeleženca, ki ni pripravljen analizirati svoje prednosti
in slabosti. Udeleženec, ki izjavlja, visoka vključenost v delo na sebi, bo prepričan v svoje
predispozicije in sposobnosti pri izbiri načrta, ki bo čim bolj zmanjša tveganje za testiranje svojo pravo raven pristojnosti. Na primer, namesto da delajo na naloge vestno,
posveča dovolj časa, da jo izpolnite, ki jih bo dal off do zadnjega trenutka. Neuspeh je
nato mogoče pojasniti s pomanjkanjem časa ali lenobe, in uspeh jim bodo prepričali
o svoji iznajdljivosti. To lahko postane običajno vedenje.
negativni obsodbe – udeleženec, ki je odporna na delo sme opreti način svojega delovanja na nekonstruktiven prepričanj o sebi, drugih ljudi in svet okoli sebe. Primeri vključujejo: „Jaz sem preveč leni”, „nikoli nisem bil uspešen”, „Ljudje so zlo”, „Lahko samo
najti dobro službo, če poznaš prave ljudi”. Takšne napačne predstave, ki izhajajo iz izkušenj ali močnim vplivom ljudi, ki so pomembne za študenta, postane samoizpolnjujoča
prerokba.
občutek pritiska – obiskuje poklicno svetovanje, ker drugi je študent to storiti, in študent
nima osebne motivacije za uporabo te oblike podpore.
Različni načini dela z uporabniki, ki imajo odpor

Različni načini dela z uporabniki, ki imajo odpor. Odpor pri stranki se lahko pojavi v kateri
koli fazi postopka poklicnega svetovanja. Ni mogoče predvideti, katera tema bo sprožila odpor.
Odvisno od namena nasveta, posameznih izkušenj, družbenega konteksta, v katerem živi študent.
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Pojav težav je priložnost, da se učenec bolje spozna in opazuje svoje vedenje, da izbere pravi
način dela. Vendar pa ni nobene tehnike, ki bi bila učinkovita vsakič pri svetovanju strankam
z odporom. V nadaljevanju so opisani vidiki dela kariernega svetovalca, ki je pomemben za delo
s stranko, ki se upira. Prvič, opisani so dejavniki, povezani z osnovo za vzpostavitev pomoči,
v nadaljnjem delu dejavnosti pa lahko izboljšajo ponujeno pomoč.
Vzpostavljanje podpornega odnosa
Posamezniki se kariernega svetovanja običajno sicer udeležijo z enakim ciljem, vendar se
razlikujejo v svoji pripravljenosti na sprejemanje podpore in spodbude. Do razlik pride zaradi
različne potrebe po varnosti in samooceni, ki je odvisna od osebnostnih lastnosti, preteklih izkušenj, razvoja…klientov.
Učinkoviti karierni svetovalci upoštevajo individualne lastnosti posameznika, tako da
ustvarjajo suportiven, odprt in sprejemajoč odnos, ki omogoča klientom aktivno raziskovanje
lastnih idej, interesov in predispozicij ter avtonomno in samostojno odločanje. Sprejemanje
kariernih odločitev je namreč močno povezano z obdobjem adolescence in odraščanjem, ko
mladi odrasli spoznavajo same sebe in gradijo lastno identiteto (Gelso, Hayes, 2004; Miller,
2006). Za gradnjo odnosa pri svetovalnem delu se lahko svetovalci poslužujejo tehnik, opisanih
v prejšnjih poglavjih. Kvaliteten odnos med svetovalcem in klientom je namreč eden najboljših načinov za preprečevanje nastajanja odporov. Gradnja takega odnosa je osnovana na petih
korakih (Enright, 1993):
1.	 Pripravljenost na udeležbo v svetovanju. V tem koraku svetovanec opiše svojo motivacijo za prihod na svetovanje. Svetovalec se mora prepričati, da je posameznik prišel na
svetovanje prostovoljno in ne na podlagi zunanjih pritiskov. V primeru učencev, npr. le-te
pogosto napotijo na svetovanje starši ali učitelji. V takem primeru se učenci sicer udeležujejo svetovanj zaradi zunanjih pritiskov in niso notranje motivirani za načrtovanje lastnega kariernega razvoja. Njihov cilj je predvsem izpolnitev zunanjih zahtev. Samo avtonomen in neodvisen svetovanec si lahko zastavi lasten in iskren cilj.
2.	 Postavljanje cilja svetovanja. V tem koraku svetovanec opredeli, kaj je cilj udeležbe na
svetovanju. Najprej svetovanci opišejo svojo težavo, primanjkljaje, nejasnosti in dvome,
s čimer se vzpostavi začetek odnosa s svetovalcem. Ponavadi svetovanci predstavijo
težave, ki so jih zmožni reševati sami. Predstavijo torej problem, ki je varen in katerega
reševanje ne zahteva preveč truda, vendar pa ta težava ni nujno tista, ki jih bremeni
v največji meri. V namene določanja pravih potreb svetovanja je torej pomembno, da
svetovalci raziščejo, kako se izpostavljeni problem pri svetovancu kaže ter kakšne misli
in čustva ga spremljajo. Npr. svetovanec lahko izpostavi težavo, da je bila njegova izbira
univerze napačna, v bistvu pa ga teži, da noben od njegovih prijateljev ne študira v istem
mestu. Šele z izpostavitvijo prave težave lahko svetovalec in svetovanec izbereta pravo
metodo dela in povečata motivacijo za reševanje težave.
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3.	 Vzpostavljanje občutka, da je težava rešljiva. V drugem koraku svetovanja je nujno postaviti cilj, za katerega svetovanec čuti, da ga lahko doseže. Svetovalec mora zato preveriti, ali
svetovanec doživlja načrt dela kot realističen. V kolikor svetovanec ni prepričan v svoj cilj,
je priporočeno, da se svetovalec pri svojem delu vrne na drugi korak, to je postavljanje
cilja. V kolikor namreč svetovanec začuti, da je cilj nedosegljiv, bo izgubil tudi motivacijo
za spremembo, postal bo zmeden in nepripravljen na spremembe. Npr. iskanje sanjske
službe brez notranjega prepričanja, da je možno najti tako zaposlitev, zmanjša pristnost
svetovanja. Pomembno je predvsem, da je svetovanec prepričan v svojo sposobnost
premagovanja ovir na poti do sanjske zaposlitve.
4.	 Pričetek sodelovanja. Po postavljanju cilja svetovanja, je potrebno oceniti, ali so kraj,
oblika svetovanja in svetovalec sprejemljivi za svetovanca. V tem koraku se je potrebno
s svetovancem pogovoriti o dvomih, ki so povezani z naštetimi lastnostmi svetovanja, ter
predstaviti pogoje sodelovanja pri svetovanju. Svetovalec v tem koraku tudi odgovori na
vsa morebitna klientova vprašanja o kariernem svetovanju in njegovi vlogi.
5.	 Tekmovalni motii. V kolikor je svetovanec ni pripravljen izvesti sprememb, o katerih se
s svetovalcem dogovori, je potrebno v okviru svetovanja razjasniti morebitne druge
motive za delovanje svetovanja. Tak primer bi bila situacija, v kateri svetovanec jasno
izrazi, da bo iskal želeno zaposlitev, vendar pa tega dejansko ne stori, saj ni prepričan,
katere zaposlitve so zares primerne zanj. V tem primeru je lahko stagnacija in nedejavnost celo stanje, ki svetovancu ustreza. Odlaganje odločitve o prihodnosti je tako lahko
npr. dober razlog za odlaganje selitve od doma. Na tak način se svetovanec izogne prevzemanju odgovornosti za lastno bivanje, preživljanje in ustvarjanje nove socialne mreže.
Za doseganje ciljev svetovanja je torej pomembno pravilno razumevanje ovir in strahov
svetovanca.
Upravljanje odporov v svetovalnem procesu
Spopadanje z jasno izraženimi odpori do svetovanja in sprememb zahteva specifičen odnos
svetovalca. Svetovalni odnos je v tem primeru močno odvisen od empatije svetovalca in njegove
sposobnosti videti situacijo iz perspektive svetovanca. Svetovalec mora svetovančevo nepripravljenost na spremembe sprejeti in doživljati kot naravni element svetovalnega procesa, hkrati
mora prepoznati trud, ki pa ga svetovanec vlaga. Težave svetovanca je potrebno interpretirati
v kontekstu celostnega poteka njegovega življenja, torej v odvisnosti od razvojne stopnje ter
tudi vlog in nalog, ki niso povezane s kariernim razvojem. Na tak način je lažje razumeti vzrok in
funkcij opaženih odporov. V kolikor svetovalec izkaže razumevanje in ne obsojanja, bo to povečalo svetovančev občutek varnosti in odprtosti do različnih možnosti kariernih in življenjskih
sprememb. V primeru svetovanja učencem je npr. pogosto prisoten strah, zato je potrebno
delati na učenčevih virih in zmožnostih sprememb. Za začetek je tako potrebno opredeliti
udeleženčeve močne točke, ki lahko predstavljajo začetek za uvajanje in določanje želene smeri
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sprememb. Pomembno je, da se svetovalec izogiba obsojanu ter pokaže razumevanje do svetovančevega vedenja. Šele na tak način se lahko odpori v svetovanju počasi zmanjšujejo (Gysbers,
2014).
Odpor, ki ga kaže udeleženec, se lahko nanaša na negativno občutje v svetovalcu, ki ga
podpira. V kolikor svetovalec doživlja te odpore kot grožnjo, lahko do vodi do konfliktov, znižanja
kvalitete dela, opuščanje zasledovanja ciljev, polaganje krivde na svetovanca, nepotrpežljivosti
ali znižanja pričakovanj do svetovanca. Vsa navedena vedenja služijo obrambi svetovalca pred
svetovančevimi odzivi in dejanji. Sprememba odnosa svetovalca je tako eden od najboljših
načinov spopadanja z odpori v svetovanju. V splošnem, je priporočljivo, da svetovalci:
• pomagajo svetovancem doživljati odpore in nepripravljenost na spremembe kot
normalen in pogost del svetovalnega procesa
• ne krivijo svetovancev za odpore, temveč skušajo najti vzroke zanje ter analizirati lastne
izkušnje, povezane z odpori v svetovalnem procesu
• opazujejo lasten način dela, metode in tehnike ter učinek, ki ga imajo na svetovance
• prilagajo pripomočke in tehnike dela zmožnostim in potrebam svetovanca
• se naslonijo na druge ljudi, ki podpirajo svetovanca in jih spodbujajo k podpori posameznika (Egan, 2002).
Informiranje o namenu in cilju svetovanja
Nemotiviranost svetovanca za sodelovanje pri delu lahko izvira iz slabega poznanja ciljev,
procesa in drugih lastnosti svetovanja. Pred pričetkom svetovanja mora svetovalec je priporočljivo, da svetovalec prvo srečanje posveti pogovoru o poteku srečanj, svetovančevi motivaciji
in potrebah ter prednostih, ki mu jih lahko svetovanje prinese. Informiranje namreč zmanjšuje
anksioznost in povečuje občutek varnosti svetovanca (Okun, 2002).
Konstruktivno konfrontiranje
Namen konfrontiranja je prikazati dve, pogosto kontradiktorni, izkušnji, vedenji ali misli,
ki jih opazimo pri svetovancu. Pri učencih npr. lahko konfrontacija naslovi kontradikcijo med
visokimi ambicijami ter cilji in dejanji, ki se jih poslužuje. Analizira lahko tudi nekonsistentnosti
v idejah udeleženca o lastnem razvoju, primerja načrte z izraženimi vrednotami in željami, izpostavi razliko med realnimi možnostmi in lastnostmi učenca ter njegovo predstavo o samem sebi.
Kondrontacija pogosto zajema pogovor o čustvih, ki zavirajo dejanja, ter zahteva močan odnos,
občutek zaupanja in varnosti v svetovanju. Začetni učinek konfrontacije je namreč povečanje
napetosti in anksioznosti v odnosu. Zaradi tega je pred konfrontacijo ključno, da svetovalec
dobro pozna in razume razlog za njeno uporabo. Cilj konfrontacije naj bo podpora svetovanca
in spodbujanje introspekcije, ne pa pospeševanje svetovalnega procesa ali dokazovanje svetovancu, da je neuspešen. V nekaterih primerih je priporočljivo omehčati konfrontacijo s pretiranim opisom težav ali humorističnim prikazom le-teh, npr. »Človek mora biti zelo močan, da
ves čas kaže svoje šibkosti. Res ste silak !«, »zdaj ste analizirali prednosti in pomanjkljivosti skoraj
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vseh področij učenja. O njih imate toliko znanja, da bi že sami lahko postali karierni svetovalec.«
(Gysbers, 2015; Miller, 2006).
Spreminjanje posameznikovega odnosa do težav in odporov
Klienti, ki v svetovalnem procesu izkazujejo odpore pogosto shematično interpretirajo
svojo situacijo in spretnosti, kar pomeni, da interpretacijo na podlagi obstoječih navad in čustev.
V takih situacijah je dobro, da svetovalec spodbuja svetovanca k drugačnemu, svežemu pogledu
nase, npr. iz perspektive drugih ljudi (King, 1992). Npr. učenci s fizičnimi primanjkljaji se pogosto
izogibajo razmišljajo o lastni prihodnosti, saj se pri tem osredotočajo na razmišljanje o svojih
primanjkljajih in poudarjajo lastno nezmožnost za opravljanje nekaterih poklicev. Svetovalec jih
lahko spodbudi, da razmišljajo, kaj so jih lastni primanjkljaji naučili in kakšne izkušnje so jim dali,
ki jih drugi ljudje ne morejo imeti. To je lahko poznavanje okoljskih ovir za gibalno ovirane ljudi,
znanje o prilagoditvah vozil… Navedena posebna znanja v kombinaciji s posameznikovimi predispozicijami lahko vodijo do idej o številnih delovnih nalogah, ki jih taki ljudje lahko opravljajo.
Dober primer je ravno tako učenec, na katerega starši vršijo močan pritisk za izbiro nadaljnje
izobraževalne poti, kar učenca za to še dodatno demotivira. V takih primerih je koristno, da
svetovalec spodbuja učenca k razumevanju staršev, kakšni so njihovi motivi, nameni in kaj so
njegova lastna razmišljanja ter želje. Sprememba svetovančevega pogleda na težavo lahko
pogosto pripomore k drugačnemu razumevanju težavne situacije, poveča motivacijo za delo na
težavi in olajša načrtovanje prihodnjih korakov (Gysbers, 2014).
Motivacija za spremembe
Svetovančeva motivacija za delo na sebi je še posebej pomembna, ko je posameznika strah
sprememb v življenju; je soočen z odločitvijo, ki je pomembna za razvoj ali ko so zastavljeni cilji
nerealni. V namene povečanja svetovančeve motivacije je priporočljivo, da svetovalec:
• postavlja odprta in eksploratorna vprašanja (njihova funkcija je bila opisana v poglavju
o učinkoviti komunikaciji)
• ceni svetovančev trud, vire in želje
• spodbuja svetovanca, da se zaveda samega sebe in o sebi tudi razmišlja, kar svetovalec
stori z aktivnim poslušanjem (komunikacijska tehnika, opisana v enem od prejšnjih
poglavij)
• povzema faze svetovančevega dela in sproti prilagaja cilje, tako da ostajajo realistični
in relevantni za svetovanca.
Uporaba navedenih metod zmanjšuje odpore pri delu. Dodatne metode za povečanje
motivacije in preprečevanje odporov so še:
• spodbujanje pogovorov o svetovančevih dvomih in težavah, kar ohranja podporen odnos
skozi celoten svetovalni proces (npr. svetovalec lahko povpraša učenca, kaj ga najbolj
skrbi pri izbiri področja študija)
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• določanje ravni strahov in mnenj svetovanca, pomembnost drugih načrtov… Navedeno
pomaga svetovancu, da oceni svoje izkušnje bolj objektivno in analizira spremembe (npr.
svetovalec prosi svetovanca, da od 1 do 10 oceni, kako pomembno je, da se odloči za isto
šolo kot njegovi prijatelji)
• analiza pozitivnih in negativnih posledic odločitev, kar spodbuja analizo skrbi, ki bi se
lahko izrazile v odporih (npr. svetovalec prosi svetovanca, da zapiše razloge za in razloge
proti odločitvi za študij arhitekture, pri čemer zapiše popolnoma vse, kar mu se pojavi
v mislih)
• pretiravanje strahov, kar pomaga pri analizi napetosti (npr. svetovalec spodbuja svetovanca, da razmisli, kaj je najhujša stvar, ki bi se lahko zgodila, če se odloči za študij v tujini
in kakšni so njegovi najhujši strahovi)
• analiza življenjskega poteka, kar spodbuja pogovor o spremembah v kontekstu obstoječih aktivnosti in morebitnih posledic v prihodnosti, torej analizo o dobičkih in izgubah
(npr. svetovalec vpraša svetovanca, kako se je počutil, ko se še ni odločal o nadaljnjem
študiju, kaj pogreša iz tistega časa… Lahko ga prosi, da opiše, kako si zamišlja svoje življenje čez 10 let, če se odloči za želeni študij…) (Miller, 2006).
V tem prispevku je sprejet koncept, da je odpornost odziv svetovalca na doživljanje grožnje,
pomanjkanja razumevanja ali pritiska. S tem pristopom je bistvenega pomena, da sodelujemo
s stranko, ki se odreže za vzpostavitev varnega odnosa, ki temelji na zaupanju in sodelovanju,
da bi dosegli zastavljene cilje. Zgoraj omenjeni dejavniki, ki se nanašajo na reakcijo odpora in jo
pojasnjujejo, so lahko osnove izgradnje podpornega stika na način, ki zmanjšuje odpornost
in izbrane predloge za delo s stranko, lahko v tem.

Bibliografija
Blustein, D. L., Spengler, P. M. (1995). „Personal adjustment: Career counseling and psychotherapy”. W: W. B. Walsh, S. H. Osipow (red.), „Handbook of vocational psychology: Theory,
research, and practice” Mahwah, NJ: Erlbaum.
Egan, G. (2002). „Kompetentne pomaganie”, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Enright, J. (1993). „Therapy wihout resistance”, [W:] Santorski J. (red.) ABC psychologicznej
pomocy. Warszawa: Wyd. Santorski &Co.
Gelso, Ch.J., Hayes J.A. (2004). „Relacja terapeutyczna”, Gdańsk: GWP.
Gysbers, N., Heppner, M. J., Johnston, J. A. (2014). „Career Counseling : Holism, Diversity, and
Strengths”, John Wiley&Sons. Uzyskane z:
http://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/5160/_PARENT/layout_details_cc/false
King, S. M. (1992). Therapeutic utilization of client resistance. Individual Psychology.
48(2), s. 165–174. Uzyskane z: http://connection.ebscohost.com/c/articles/9103647/
therapeutic-utilization-client-resistance.

Poglavje 11. Upori v procesu kariernega svetovanja
Miller, G. (2006). Using motivational interviewing in career counselling. Uzyskane z: http://www.
ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/5160/_PARENT/layout_details_cc/false.
Okun, B. F. (2002). „Skuteczna pomoc psychologiczna”, GWP: Gdańsk.
Vogel, D. L., Wester, S. R., Larson, L. M. (2007). „Avoidance of counseling: Psychological factors
that inhibit seeking help”, Journal of Counseling & Development, 85, 410–422. DOI: 10.1002/
j.1556-6678.2007.tb00609.x.

147

Kazalo slik
Slika 1. Glavni pristopi v psihologiji. Podatki iz Kidda, 2006; McMahon in Patton, 2001. .  .  .  .  . 10
Slika 2. Ključni koraki v procesu načrtovanja kariere, podatki iz Magnusson, 1995..  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Slika 3. Področja minimalnih kompetenc kariernega svetovalca v ZDA (NCDA). Podatki
NCDA – Nacionalnega združenja za razvoj kariere, 1997/2009. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Slika 4. Osebnostne lastnosti kariernih svetovalcev. Podatki iz Crips, 2010..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Slika 5. Tipični načini svetovalcev , ki se uporabljajo v komunikacijskem procesu. (Nagel,
Hoffman&Hill, 1995). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Slika 6. Veščine svetovalca po kategorijah, podatki iz Nagel, Hoffman,& Hill, 1995. .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Slika 7. Skupine orodij in pripomočkov svetovalcev. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Slika 8. Glavne skupine poklicev. Podatki iz ISCO-08, 2012. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Slika 9. Stopnje znanja in spretnosti. Podatki iz ISCO-08, 2012.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Slika 10. Stopnje usposobljenosti ISCO in ustrezne ravni izobraževanja ISCED. Podatki
ISCO-08, 2012 in ISCED, 2011.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Slika 11. Področja izobraževanja. Podatki iz ISCED-F 2013, 2014..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Slika 12. Dejavniki, ki vplivajo na poklicne odločitve. Podatki iz Gautam, Nigam, & Mishra,
2016; Roe, 1957; Schiersmann i in., 2012; Schmitt-Rodermund & Silbereisen, 1998..  . 35
Slika 13. Demografski in socialni dejavniki. Podatki Harona, Reicherja, Ribe, 2014; Hsiao,
de Castro Casa Nova, 2016; Weisgram, Bigler i Liben, 2010. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Slika 14. Tipi osebnosti glede na poklice – Hollandova teorija (lastna zasnova na podlagi:
Nauta, 2010). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Slika 15. Velika pet taksonomija. Podatki John & Thomsen, 2014..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Slika 16. Sidre v karieri v Scheinovem modelu. Podatki Klapwijka, Rommesa, 2009; Weisgram et al., 2010. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Slika 17. Thurstone model inteligence. Podatki iz Warne, 2016.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Slika 18. Gardnerjeve vrste inteligence. Podatki iz Başa, 2016.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Slika 19. Emocionalna inteligenca. Podatki iz Cho, Drasgow, & Cao, 2015. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Slika 20. Modeli dela kariernih svetovalcev (glede na: Wojtasik, 2011). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Slika 21. Proces komuniciranja in elementi (ed. povzeto po Krizan et al., 2008, s. 10). .  .  .  .  .  .  . 66
Slika 22. Maslowa piramida potreb.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
Slika 23. Osebni razvoj VS potrebe osebe / posameznikov (J. Penc, 1998, s. 151)..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
Slika 24. Krog poklicev. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126
Slika 25. Osebnostne kompetence .. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129
Slika 26. Dobri pogoji za delo.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129
Slika 27. Vir slike: http://2.bp.blogspot.com/-t_KNJKzGPlU/VpJR_6evi_I/AAAAAAAAAs/
WdK4rUq4qkU/ s1600/KOlo-zycia.jpg..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133

149

Kazalo tabel
Tabela 1. Besede, ki opisujejo občutke udeležencev .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
Tabela 2. Ovire v medsebojni komunikaciji.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
Tabela 3. Vedenja, ki podpirajo spremembe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113
Tabela 4. Vedenja, ki niso ugodna za spremembe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114
Tabela 5. Ali in dont jev učinkovite povratne informacije. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117
Tabela 6. Zanimivi poklici .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127
Tabela 7. Primeri kompetenc .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
Tabela 8. Kompetence pri poklicih.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
Tabela 9. Tabela analize samovrednosti in okolja.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
Tabela 10. Cilji sprememb.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 131
Tabela 11. Cilj in naloge, ki jih je treba izvesti.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 131
Tabela 12.	Vir: izdelani lastne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
Tabela 13. Koraki pri odločanju. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135
Tabela 14. Situacije .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 137

151

Projekt „Career Tree – CaT”
je bila izvedena s finanèno podporo Evropske komisije
(številka projekta: 2014-1-PL01-KA200-003345).
Publikacija odraža le položaj svojih avtorjev
Evropska komisija ter Nacionalna Agencija programa Erasmus +
pa ne odgovarja za vsebino, ki jo vsebuje.
BREZPLAÈNO OBJAVO
Sofinancirano v okviru programa
Evropske unije in programa Erasmus

Spreminjamo življenjske poti.
Širimo obzorja

Projektni partnerji:

Wy¿sza Szko³a Ekonomii i Innowacji w Lublinie
20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel./fax: +48 81 749 17 77
www.wsei.lublin.pl

ISBN 978-83-64527-83-8

