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Ocenjevalno orodje oz. instrument za ocenjevanje uspeha ukrepov poklicne 
orientacije je bilo razvito pod vodstvom Heike Arold z IBBT v okviru Univerze za 
izobraževanje Schwäbisch Gmünd.Razne vprašalnike o petih različnih evalvacijskih 
prioritetah, ki jih upoštevajo ukrepi poklicne orientacije, so razvili posamezni partnerji, 
vključeni v project. Posamezne evalvacijske kriterije se je prediskutiralo in definiralo z 
vsemi partnerji, ki so: 
 
  

Pädagogische Hochschule Schwäbisch 
Gmünd 
Germany 
 
 
 

  
ibw – Österreichisches Institut für 
Bildungsforschung für Wirtschaft 
Austria 

  
 
Department of Education – Comunidad 
Foral de Navarra 
Spain 

  
 
36.6 Competence Centre 
United Kingdom 

 
 

 
Šolski center Nova Gorica 
Slovenia 
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Uvod 
 
Poklicna raziskava – izvedena kot del Erasmus+ projekta “BoQua Digital” – glede 
poklicnih sprememb vsled povečane digitizacije v delovnem svetu je jasno pokazala, 
da se morajo poklicna orientacije ter z njo povezani ukrepi in aktivnosti prilagajati 
temu razvoju, biti v koraku s časom.Na eni strani so bili identificirani možni obstoječi 
ukrepi poklicne orientacije v sodelujočih partnerskih državah (Nemčija, Avstrija, 
Slovenija, Španija in Velika Britanija), ki zlasti upoštevajo vpliv digitizacije na različne 
poklicne profile. Po drugi strani so bile določene nove zahteve, povezane z 
digitizacijo in novimi operacijskimi izzivi, na podlagi trenutnega stanja ter analizi 
potreb kot tudi na študijah primerov s strokovnjaki in upravičenci poklicne orientacije. 
 
Na podlagi rezultatov celotne poklicne študije je bilo razvitih pet različnih ukrepov 
poklicne orientacije glede na specifično področje, ki upoštevajo poklicne spremembe 
vsled povečane digitizacije. Namen teh ukrepov je podpora potencialnim 
upravičencem – mladim v postopku karierne izbire – pri odločitvah izbire kariere ter 
spoznavanju sprememb v poklicih zaradi digitizacije. Iz tega izhaja, da imajo mladi pri 
svoji odločitvi za oziroma proti poklicu celovito podporo. 
 
Da bi lahko ocenili, ali so udeleženci v petih specifičnih ukrepih poklicne orientacije 
oziroma v splošnih ukrepih poklicne orientacije uspešno izvedli ukrepe (dosegli cilje) 
in uspešno izvedli izbiro kariere, je bil razvit dotični ocenjevalni instrument (oz. 
ocenjevalno orodje). 
 
Ocenjevalni instrument – sestavljen iz sledečega vodiča ter petih integriranih 
specifičnih vprašalnikov ter evalvacijskega orodja (datoteka Excel) – je bil razvit z 
namenom identifikacije dejstva, ali so udeleženci dosegli cilj ukrepa. Za ta namen je 
bilo definiranih pet evalvacijskih prioritet, za katere je potrebno oceniti 10 različnih 
kriterijev. Institucije oziroma specialiste poklicne orientacije, ki uvajajo ukrepe 
poklicne orientacije, je potrebno podučiti o tem, katere individualne aktivnosti so 
izvajali mladi in kakšno teoretično znanje in praktične izkušnje so pridobili – s 
poudarkom na vplivu digitizacije na poklicno/delovno življenje. 
 
In nazadnje, ali se mladi zavedajo kaj jih čaka v pozneje izbranem uvajalnem poklicu 
oziroma pripravništvu z ozirom na digitizirane delovne procese in okolja. Odnosno 
mora ocenjevalno orodje služiti zagotavljanju informacij o tem, ali imajo posamezni 
udeleženci še vedno potrebo po dejavnosti v svojem postopku poklicne orientacije z 
namenom odpraviti pomanjkljivosti preko nadaljnjih aktivnosti poklicne orientacije. 
 
Dodatno, osnovni vprašalnik bi moral zagotoviti informacije o obstoječem znanju in 
izkušnjah o digitizaciji v delovnem/poklicnem svetu in vplivu digitizacije na poklicne 
profile, poklicne zahteve ter operacijske izzive, vse z namenom boljšega umeščanja 
rezultatov ocenjevanja vsakega posameznika glede na njihov celovit proces karierne 
izbire. 
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1. Ciljna skupina in upravičenci 
 
Ciljna skupina in neposredni upravičenci ocenjevalnega inštrumenta za ocenjevanje 
uspeha izvedenega ukrepa poklicne orientacije so prvenstveno neposredni 
udeleženci v dotičnih ukrepih. Ti vsebujejo pretežno mlade na preseku med šolo in 
delom, ki so v postopku karierne izbire. To pomeni mlade, ki skozi ukrepe poklicne 
orientacije spoznavajo različne poklice, inovacije v poklicih zaradi digitizacije v 
delovnem svetu ter zahteve in operacijske izzive, povezane s poklici. Torej mlade, ki 
so sposobni narediti poklicno odločitev, osnovano na informacijah in izkušnjah, ki jih 
pridobijo skozi ukrep poklicne orientacije. 
 
 
Nadalje, med neposredne upravičence sodijo tudi vsi, ki so v procesu izbire kariere in 
uporabljajo ustrezne ukrepe za boljšo orientacijo v poklicnem okolju ter v podporo 
svoji odločitvi za določen poklic.Semkaj spadajo: 
 
 Mladi, ki so dokončali šolo oziroma se udeležili izobraževanja za pripravo na 

poklic ali podobno; 
 Mladi, ki so prekinili prvotno izobraževanje in iščejo nov uvajalni poklic / 

pripravništvo; 
 Mladi, ki se želijo poklicno reorientirati. 
 

Poleg samih udeležencev štejejo med upravičence instrumenta tudi inštitucije, ki 
izvajajo ukrepe poklicnega usposabljanja in podrobneje tudi pedagoško osebje 
oziroma strokovnjake za poklicno usposabljanje, ki izvajajo in podpirajo ukrep. 
Osnovano na rezultatih merilnega inštrumenta se lahko odločijo kako nadaljevati 
process karierni izbire za vsakega posameznega udeleženca, tj. ali obstaja potreba 
po ukrepanju in dodatnih informacijah ter kako to rešiti. Nenazadnje spadajo med 
upravičence rezultatov ocenjevalnega orodja tudi strokovnjaki, ki delajo na področju 
poklicne orientacije, ki podpirajo in svetujejo mladim v postopku karierne izbire. 
Med temi je potrebo izpostaviti: 
 
 šole 
 inštitucije za neodvisno mladinsko delo 
 inštitucije brezplačnega izobraževanja 
 delovna administracija 
 uradi v zbornicah, ki so zadolženi za svetovanje pri uvajanjih/pripravništvih 
 poslovna / strokovna združenja, ki izvršujejo ukrepe poklicne orientacije 
 vse druge inštitucije, ki izvajajo poklicno orientacijo 

 
V smislu ljudi to predstavlja učitelje, socialne in poklicne pedagoge, karierni 
svetovalce in specialist za karierno usmerjanje / specialist za poklicno orientacijo. 
Skratka vse, ki delajo direktno s ciljno skupino in jih spremljajo, podpirajo ter jim 
svetujejo vse do sprejetja dokončne karierne odločitve.  
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2. Struktura ocenjevalnega inštrumenta 
 
Ocenjevalni instrument za ocenjevanje uspeha ukrepa poklicne orientacije je 
analitični instrument, ki zagotavlja informacije glede vprašanja, ali je udeleženec 
lahko uspešno izvedel ukrep ali pa še vedno obstaja potreba po nadaljnjih ukrepih 
poklicne orientacije. Rezultati jasno pokažejo tako udeležencem kot tudi specialistom 
za poklicno orientacijo, ki izvajajo ukrep poklicne orientacije, do kakšne mere so 
udeleženci prejeli informacije o različnih poklicih, poklicnih profilih, zahtevah za 
izvajanje poklica ter možnih operativnih izzivih ter pridobljenih izkušnjah, še posebej 
v povezavi s spremembami, ki jih je povzročila naraščajoča digitizacija.  
 
Po eni strani so kriteriji ocenjevanja splošni, na drugi pa se nanašajo na poklicne 
spremembe vsled naraščajoče digitizacije v delovnem/poklicnem svetu. To je 
oblikovano z namenom, da so udeleženci na koncu dobro obveščeni o poklicnih 
inovacijah in spremembah ter vplivu digitizacije na poklice. Prav tako pa je namen ta, 
da upravičenci lahko izvedejo preizkus in sprejmejo karierni odločitev, ki ustreza 
njihovim prednostim in interesom ter v nadaljevanju ne opustijo prvotnega 
izobraževanja predčasno. Zaradi tega se pomanjkanja informacij in znanja lahko 
identificirajo relativno hitro in se izvedejo nadaljnji ukrepi, da se nadoknadi 
primanjkljaj. 
 
Z namenom, da se lahko izvede celovito ocenjevanje uspeha ukrepa poklicne 
orientacije, je ocenjevalni instrument sestavljen iz treh elementov: 
 

1. Osnovni vprašalnik za beleženje osebnih podatkov in ugotavljanje 
trenutnega stanja v postopku izbire kariere kot tudi obstoječe znanje in 
izkušnje. 

 
2. Pet vprašalnikov za identifikacijo in oceno pridobljenega znanja, informacij 

in izkušenj. 
 
3. Analitično orodje (v obliki Excel datoteke) za analizo rezultatov ankete – s 

5 evalvacijskimi registri za 7 udeležencev kot tudi 7 evalvacijskih registrov 
s predstavitvijo skupnih rezultatov na udeleženca. 

 
Pet vprašalnikov se na eni strani nanaša na splošne kriterije in vidike (tj. 
samoocenjevanje in ocenjevanje ukrepa) in po drugi strani na teoretične in praktične 
kriterije, ki zagotavljajo informacije o tem, ali imajo udeleženci imajo pridobljeno 
znanje in informacije kot tudi praktične izkušnje v zvezi z digitizacijo v poklicnem 
življenju ter vplivom digitizacije nanj. Nanašajo se na sledeče: 
 
 Splošni kriteriji uspeha ukrepa za poklicno orientacijo 
 Vidiki digitizacije v povezavi s poklici 
 Pridobljeno teoretično znanje / informacije o digitizaciji 
 Pridobljene praktične izkušnje v zvezi z digitizacijo 
 Pridobljeno znanje v zvezi z vplivom digitizacije na poklicne zahteve in 

izvedbene izzive 
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3. Uporaba ocenjevalnega inštrumenta 
 
Ocenjevalni instrument se lahko uporabi za različne namene, ki pa zasledujejo isti 
cilj. Po eni strani se mora ukrep poklicne orientacije oceniti samostojno, po drugi pa 
mora rezultat pokazati celovito dejstvo, ali mladi posameznik čuti, da mu je ustrezno 
svetovano in ga ukrep v procesu izbire kariere optimalno podpira, tako da je lahko 
pridobil znanje, informacije in izkušnje. 
 
Rezultati ocenjevalnega inštrumenta zasledujejo naslednje cilje: 
 

1. Identifikacija dejstva, ali je znanje udeležencev v zvezi z možnimi uvajalnimi 
poklici posodobljeno in ali prepoznajo povezavo med posameznimi poklici in 
povečano digitizacijo v delovnem svetu še pred nastopom pripravništva. 

2. Identifikacija tega, katera znanja, informacije in izkušnje so lahko udeleženci 
pridobili in kje so še vedno primanjkljaji. 

3. Identifikacija dejstva, ali je ukrep poklicne orientacije splošno implementiran 
uspešno – dobro in efektivno – oziroma ali je še vedno potreba po izboljšanju.  

 
Dodatno, ocenjevalni instrument je zasnovan na način, da se lahko uporai za različne 
namene:  
 

1. Za upravljanje s procesom izbire kariere udeležencev v ukrepu poklicne 
orientacije v ciljno-orientirani maniri, tj. za izvrševanje nadaljnjih aktivnosti in 
ukrepov poklicne orientacije, če obstajajo prepoznavni primanjkljaji; 
 

2. V namen prilagajanja ali optimizacije structure, procesa in vsebine ukrepa, ko 
se izvaja ponovno; 
 

3. Za samoopazovanje v procesu poklicne orientacije in karierne izbire z 
namenom identifikacije do kakšne mere obstajajo primanjkljaji in v kolikšni 
meri to vodi v neproduktivnost; 
 

4. Za primerjavo trenutnega stanja udeležencev po zaključku ukrepa z 
namenom usmeriti jih na različne poklicne poti v kolikor je to potrebno. 

 
V kolikor ocenjevalni instrument uporabljajo tekom postopka tako strokovnjaki in 
izvajalci poklicne orientacije kot tudi mladi, lahko služi kot vodič za izjemne in možne 
ukrepe in aktivnosti poklicne orientacije. Zagotoviti je potrebno, da mladi ob zaključku 
postopka izbire kariere lahko osnujejo svojo pokicno odločitev na osnovne 
informacije in znanje in da ne ugotovijo šele v uvajanju, da ne zmorejo izpolniti 
zahtev digitizacije v delovnem svetu in v povezavi s posameznimi poklici. 
 
4. Pojasnila za uporabo vprašalnikov 
 
Delovni korak št. 1: Uporaba osnovnega vprašalnika 
 
Kot del ocenjevalnega inštrumenta je potrebno najprej izpolniti osnovni vprašalnik za 
zbiranje splošnih podatkov in da se ugotovi trenutno stanje posameznih udeležencev 
v povezavi z njihovimi kariernimi željami in poznavanjem vpliva naraščajoče 
digitizacije na delovni/poklicni svet.  
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Osnovni vprašalnik je namenjen predvsem inštitucijam ali specialistom, ki izvajajo 
ukrep poklicne orientacije. Z uporabo ocenjevalnega inštrumenta lahko pozneje bolje 
pretehtajo trditve, ki so jih postavili udeleženci. Na ta način se lahko izjave postavi v 
celoten kontekst procesa karierne izbire in obstoječega udeleženčevega znanja v 
zvezi s poklicem. Odgovori na vprašanje, h kateremu poklicnemu področju se 
udeleženec nagiba in kakšno predhodno znanje o vplivu naraščajoče digitizacije na 
delovni/poklicni svet udeleženec že ima, omogočajo strokovnjakom poklicne 
orientacije, da postavijo s poklici povezane prioritete v ukrepu poklicne orientacije za 
posameznega udeleženca. Tako se lahko udeležence vodi in bolj podrobno spremlja 
v ukrepu poklicne orientacije. 
 
Na koncu ukrepa poklicne orientacije se lahko rezultati ocenjevanja primerjajo z 
izjavami v osnovnem vprašalniku z namenom določiti, ali je ukrep izboljšal trenutno 
stanje posameznega udeleženca. Ti vsebujejo tudi odgovor na to, ali je udeleženec 
lahko pridobil več znanja glede željenih uvajalnih poklicev, spremenjenih zahtev in 
izvedbenih izzivov ter vpliva digitizacije na željene poklice.  
 
 
Delovni korak št. 2: Uporaba 8 ocenjevalnih vprašalnikov 
 
V 6. poglavju vsebovani (6.1. do 6.5.) vprašalniki, zasnovani za ocenjevanje uspeha 
ukrepa poklicne orientacije, prispevajo k oceni samega ukrepa poklicne orientacije. 
Po drugi strani se bodo ocenili znanje, informacije in pridobljene praktične izkušnje v 
povezavi z različnimi poklici in vplivom digitizacije nanje (vključno z rezultirajočimi 
novimi zahtevami za vajence in izvedbeni izzivi). 
 
Vprašalnik št. 1 se nanaša na cenjevanje kriterijev splošnega uspeha za ukrepe 
poklicne orientacije. Podrobneje, rezultati zagotavljajo informacije o tem, kako se 
sam ukrep ocenjuje in ali je glavni cilj – spoznavanje poklicev in sposobnost izbrati 
kariero – dosežen. Vprašalnik št. 2, nasprotno, se osredotoča izključno na vidik 
digitizacije v povezavi s poklici in karierni izbiro. Nadalje se vprašalniki št. 3, 4 in 5 
nanašajo na znanje/informacije, pridobljene tekom ukrepa poklicne orientacije ter 
pridobljene praktične izkušnje z ozirom na digitizacijo v povezavi z 
delovnim/poklicnim svetom (tj. poklicnimi profile, zahtevami, izvedbenimi izzivi).  
 
Mera, v kateri se vsi ali zgolj individualni vprašalniki uporabljajo je v celoti odvisna od 
samih inštitucij (tj. specialistov, ki izvajajo ukrepe) ter ciljev, ki jih skušajo doseči z 
ocenitvijo ukrepa. Na tem mestu izpostavljamo cilje kot so izboljšanje ukrepov 
poklicne orientacije, nadljanje načrtovanje poklicne orientacije z mladimi udeleženci, 
ciljna/dejanska primerjava pridobljenega znanja/informacij/izkušenj. Tako se lahko 
prej neodkriti primanjkljaji izpostavijo in se vzpostavi nove ukrepe. 
 
 
Struktura in opombe glede uporabe ocenjevalnega inštrumenta 
 
V naslovni vrstici vsakega vprašalnika je specificirana tema, ki jo ocenjuje npr. 
Vprašalnik št. 2 “Vidiki digitizacije v povezavi s poklici”. 
 
Pod tem, v vrstici “Pokazatelj/Kriterij”, so s ključnimi besedami (kot so digitizacija v 
poklicih, poznavanje digitalnih veščin itd.) našteti kriteriji, ki se jih ocenjuje. Za 
konkretno ocenjevanje kriterija je pod vsako ključno besedo (kriterijem) navedena 



  

8 
 

kratka razlaga v obliki razumljive trditve kot npr. “Prejel sem obširne informacije o 
različnih vidikih digitizacije, podrobneje, o digitalnih spremembah v poklicih.” 
 
Različne kriterije se ocenjuje v posamezni vrsti z oceno od 0 do 4 (0 = ne obstaja, 1 = 
ni res, 2 = je delno res, 3 = je večinoma res, 4 = je popolnoma res). Ocena 0 se 
nanaša na dejstvo, da pripadajoči kriterij ni bil upoštevan v ocenjenem ukrepu 
poklicne orientacije in kot tak ne more biti ocenjen. To se lahko zgodi pod določenimi 
pogoji, saj ukrepi poklicne orientacije, ki so bili preučeni v raziskavi prejšnjega 
projekta “BOQua”, zasledujejo enak cilj, vendar so njihov tip, struktura in vsebina 
medsebojno različni. Ocene od 3 do 5 se nanašajo na to, ali je bil vprašani 
neuspešen (1), delno uspešen (2), večinoma uspešen (3) ali popolnoma uspešen (4) 
v specifičnem ukrepu ali aktivnosti poklicne orientacije in ali se lahko zadovoljujoče 
zaključi. 
 
Analiza vprašalnikov se izvaja po prenosu podatkov v ločeno orodje za analizo, ki je 
priloženo temu vodiču v obliki dopolnilne Excel datoteke. Pripadajoče razlage za 
uporabo analitičnega orodja (Excel datoteke) se nahajajo v Poglavju št. 7. 
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5. Osnovni vprašalnik za ugotovitev trenutnega stanja udeleženca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Vprašalnik za ocenjevanje ukrepa poklicne orientacije 

Osnovni vprašalnik za ugotovitev trenutnega stanja 
 
Ime:       Datum rojstva (age):  
  
Spol:  � moški  � ženski 
 
Izobrazba: ……………………………………………………………………….  
 
Najljubši predmeti v šoli:  
 
1)………………………………………       2)………………….……………………. 
 
3)……………………………………....….. 
  
Na katerem poklicnem področju si želite vajeništva / pripravništva?  
�Gradnja    � Storitve (Turizem)     � IT/računalništvo 
�Gradbena tehnologija  �Zdravje (Nega)               � Mediji 
� Elektrotehnika   �Zdravje (Medicina)    �Umetnost 
�Kovinarstvo    �Zdravje (Terapija)    �Socialno delo 
�Kmetijstvo (poljščine)  �Ekonomija/Administracija  �Promet/logistika 
�Kmetijstvo (živali)   � Tehnika/Tehnologija   � Proizvodnja 
 
�Ostalo – prosim navedite……………………………………………………………. 
 
Kateri poklici vas zanimajo? 
1)………………………………………       2)………………….……………………. 
 
3)……………………………………....….. 
 
Ali veste, kaj je digitizacija v delovnem/poklicnem svetu? Če da, kakšna je njena vloga? 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
    
Ali poznate nove poklicne zahteve, ki so posledica digitizacije? Katere so te zahteve? 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
Ali poznate izvedbene zahteve, ki izvirajo Iz digitizacije? 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
Kakšna so vaša pričakovanja glede ukrepa poklicne orientacije? 
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6.1 Vprašalnik o splošnih kriterijih uspeha za ukrepe poklicnega usposabljanja 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Splošni kriteriji uspeha 

Pokazatelj / Kriterij 0 = ne obstaja  
1 = ni res 
2 = je delno res 
3 = je večinoma res 
4 = je popolnoma res 

 0 1 2 3 4 

1. Cilj ukrepa 
Dosegel sem cilj ukrepa in sem se lahko celovito poklicno usmeril. 

          

2. Identifikacija poklicev 
Sposoben sem identificirati poklice, ki so zame primerni in jih oceniti 
glede na moje poklicne interese.  

          

3. Digitalni viri informacij 
Med ukrepom sem spoznal sem številne digitalne vire informacij o 
poklicih in jih lahko uporabljam samostojno. 

     

4. Poklicni profile in digitizacija 
Spoznal sem vse meni pomembne poklice in vplive digitizacije nanje. 

     

5. Osebne zahteve 
Ukrep mi je razjasnil kaj poklici zahtevajo od mene vsled vedno večje 
digitizacije. 

     

6. Karierna izbira 
Po zaključenem ukrepu sem zmožen izbrati ustrezen uvajalni poklic. 

     

7. Aktivnosti ukrepa 
Posamezne aktivnosti ukrepa so bile povezane z digitizacijo posameznih 
poklicev. 

     

8. Vpeljava ukrepa 
Postopek ukrepa in njegove aktivnosti so bile uporabne v praksi in so me 
podprle pri moji karierni izbiri. 

     

9. Podpora ukrepu 
Čutil sem dobro podporo in ustrezno svetovanje s strani strokovnjakov, ki 
so izvajali ukrep. 

     

10. Dodatne aktivnosti poklicne orientacije 
Še vedno potrebujem dodatne aktivnosti poklicne orientacije, da se lahko 
končno odločim za poklic. 
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6.2 Vprašalnik o vidikih digitizacije v povezavi s poklici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vidiki digitizacije v povezavi s poklici 

Pokazatelj / kriterij 0 = ne obstaja  
1 = ni res 
2 = je delno res 
3 = je večinoma res 
4 = je popolnoma res 

 0 1 2 3 4 

1. Digitizacija v poklicih 
Prejel sem izdatne informacije o različnih vidikih digitizacije, še posebej 
digitalnih spremembah v poklicih.  

          

2. Poznavanje digitalnih veščin 
Prejel sem informacije o digitalnih veščinah, ki so potrebne za delo v 
različnih poklicih.  

          

3. Izmenjave glede digitizacije  
Imel sem sestanke z različnimi podjetji in/ali strokovnjaki različnih 
poklicev, pri katerih so se zgodile digitalne spremembe in sem jih lahko 
podrobneje spoznal.  

     

4. Potreba po poklicih 
Jasno mi je, da bodo digitizirani poklici v prihodnosti najbolj povpraševani 
in bodo vsebovali posebne izzive. 

     

5. Svetovanje glede digitalnih veščin 
Glede digitalnih veščin sem prejel nasvete s strani strokovnih inštitucij, 
podjetij in tehničnih strokovnjakov. 

     

6. Digitalni delovni procesi 
Dobil sem vpogled v digitalne delovne procese poklicev, ki me zanimajo. 

     

7. Poklicno področje in digitizacija 
Jasno mi je, da je digitizacija drugačna za vsako poklicno področje in da 
se zato lahko digitalne veščine spreminjajo. 

     

8. Analiza digitalnega trga 
Zmožen sem prepoznati najbolj digitizirane poklice in jih analizirati 
na podlagi mojih možnosti in interesov.  

     

9. Napredki v digitizaciji 
Sposoben sem poiskati in izvedeti nove napredke, ki se dogajajo v 
različnih poklicih. 

     

10. Digitalna komunikacija 
Sposoben sem komunicirati s strokovnjaki z uporabo digitalnih 
tehničnih orodij. 
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6.3 Vprašalnik o pridobljenem teoretičnem znanju / informacijah o digitizaciji 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pridobljeno teoretično znanje / informacije o digitizaciji 

Pokazatelj / kriterij 0 = ne obstaja  
1 = ni res 
2 = je delno res 
3 = je večinoma res 
4 = je popolnoma res 

 0 1 2 3 4 

1. Učinki digitizacije 
Seznanjen sem z učinki digitizacije na trgu dela t.j. kako so posodobili 
poklicne profile in delovne procese.  

          

2. Digitizacijske zahteve 
Poznam digitalna orodja, delovne procese in metode, ki se zahtevajo za 
poklice, ki me zanimajo. 

          

3. Digitizacijski trendi 
Poznam prihajajoče digitizacijske trende tako na trgu dela kot tudi v 
povezavi s poklicnimi profili, ki me zanimajo. 

     

4. Prednosti in slabosti digitizacije  
Poznam prednosti in slabosti digitizacije v poklicnem življenju. 

     

5. Alternative digitalnemu 
Vem, kateri delovni procesi so bili digitizirani in katere alternativne 
metode so na voljo, da se jih opravlja. 

     

6. Vseživljenjsko učenje 
Seznanjem sem z dejstvom, da digitizacijski trendi zame pomenijo 
vseživljenjsko učenje. 

     

7. Podpora in nasveti  
Vem koga kontaktirati, če potrebujem več informacij in/ali nasvet glede 
digitizacije in karier/poklicev. 

     

8. Testiranje in ocenjevanje 
Znam testirati in oceniti moje digitizacijske veščine in znanje. 

     

9. Urjenje digitalnih veščin 
Vem, kje se lahko urim v digitalnih veščinah, potrebnih za delo v poklicih, 
ki me zanimajo. 

     

10. Uporaba digitalizacije 
Seznanjen sem s prednostmi, ki jih imajo digitalne veščine pri karierni 
izbiri. 
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6.4 Vprašalnik v zvezi s pridobljenimi praktičnimi izkušnjami v zvezi z 
digitizacijo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pridobljene praktične izkušnje v zvezi z digitizacijo 

Pokazatelj / Kriterij 0 = ne obstaja  
1 = ni res 
2 = je delno res 
3 = je večinoma res 
4 = je popolnoma res 

 0 1 2 3 4 

1. Pripravništvo 
Lahko sem pridobil praktične izkušnje v zvezi s poklici in njihovimi 
delovnimi okolji v povezavi z digitizacijo v podjetju. 

          

2. Poskusni dnevi 
Dobil sem vpogled v digitalne vidike poklicev med kratkimi poskusnimi 
dnevi (t.j. dan odprtih vrat) v podjetjih ter prepoznal moje poslovne 
priložnosti. 

          

3. Obisk podjetja 
Dobil sem vpogled v poklice ter njihova delovna okolja in sem lahko 
preizkusil digitalne delovne procese v praksi. 

     

4. Predavanje praktika 
Ogledal sem si predavanje praktika (t.j. pripravnika, trenerja) z vpogledi v 
poklice, uvajalne ter karierne priložnosti. 

     

5. Zaposlitveni sejem  
Dobil sem s strain praktikov/strokovnjakov nasvete in informacije o 
poklicih in uvajalnih možnostih v povezavi z digitizacijo. 

     

6. Počitniško / prostovoljno delo 
V okviro počitniškega oziroma prostovoljnega dela sem pridobil vpoglede 
v poklice kot tudi praktične izkušnje z vsemi vidiki digitizacije. 

     

7. Virtualna / digitalna orodaj 
Preizkusil sem internetno igro/orodje v povezavi s poklici in digitizacijo. 

     

8.  Dogodek v zvezi s poklici 
Obiskal sem dogodek v povezavi s specifičnimi poklici z vpogledi v 
podjetja ter dobil možnost preizkusiti digitalne aktivnosti. 

     

9. Izmenjava s prijatelji/družino  
Od prijateljev oziroma družine sem sem dobil informacije o poklicih, 
kariernih možnostih ter parktičnih izkušnjah v povezavi z digitizacijo. 

     

10. Poklicno tekmovanje 
Obiskal sem poklicno tekmovanje, pridobil vpoglede v poklice in različne 
digitalne aktivnosti. 
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6.5 Vprašalnik o pridobljenem znanju v zvezi z vplivom digitizacije na poklicne 

zahteve in izvedbene izzive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pridobljeno znanje o vplivu digitizacije na poklicne zahteve in izvedbene 
izzive   
Pokazatelj / Kriterij 0 = ne obstaja  

1 = ni res 
2 = je delno res 
3 = je večinoma res 
4 = je popolnoma res 

 0 1 2 3 4 

1. Digitalne veščine/zahteve 
Imam potrebne digitalne veščine za soočanje s poklicnimi zahtevami v 
zvezi z digitalnimi spremembami znotraj območnega trga dela. 

          

2. Razvoj digitalnih veščin 
Vem, da dobre digitalne veščine in izboljševanje le-teh zvišujejo moje 
uvajalne priložnosti na trenutnem trgu uvodnega uvajanja in lahko zato 
bolje izpolnjujem zahteve. 

          

3. Digitalne inovacije 
Ugotavljam, da sem dovolj motiviran, da se soočim z digitalnimi 
inovacijami in zaobvladam možne izvedbene izzive. 

     

4. Pridobitev digitalnih veščin 
Vem, kje lahko pridobim potrebne digitalne veščine, s katerimi se lahko 
pripravim na izzive trajnostne poklicne zaposlitve. 

     

5. Izvedbeni izzivi 
Spoznal sem izvedbene izzive, ki so se spremenili kot posledica 
naraščajoče digitizacije v povezavi s poklici, ki me zanimajo. 

     

6.  Digitalne tehnologije 
Spoznal sem digitalne tehnologije, ki mi omogočajo udeležbo v uvajalnih 
tečajih, ki vodijo v bolj trajnostno poklicno zaposlitev/uvajanje. 

     

7. Digital resources 
Popolnoma se zavedam digitalnih virov, ki so na voljo staršem, 
svetovalcem in izobraževalcem, ki mi pomagajo napredovati v uvajanje 
ter na moji zaposlitveni poti. 

     

8. Digitalna osveščenost 
Postal sem ozaveščen glede digitalnih tehnoloških veščin, ki bodo 
potrebne v prihodnosti na različnih področjih/poteh zaposlitve. 

     

9. Izkušnje digitalnih zahtev 
Skozi različne praktične naloge in aktivnosti sem lahko izkusil digitalne 
zahteve v poklicih, ki so neposredno zanimivi zame. 

     

10. Karierna izbira 
Sposoben sem narediti mojo karierno izbiro na podlagi informacij, ki sem 
jih pridobil glede novih zahtev kot tudi izvedbenih izzivov kot posledic 
naraščajoče digitizacije. 
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7. Analitično orodje za ocenjevanje vprašalnikov - uporaba 
 
Ocenjevanje petih vprašalnikov poteka v Excel datoteki, specifično ustvarjeni za ta 
namen (glej Slika 1). Znotraj tega so posamezni vprašalniki ustvarjeni v posameznih 
registrih. Seznam registrov vsebuje vse vprašalnike po navedenem vrstnem redu. V 
namen preglednosti so posamezni registry poimenovani glede na ocenjevan glavni 
vidik (npr. 1_ Generalni kriterij uspeha). 
 

 
 
 
 
 
 
Slika 1: Struktura analitičnega orodja (5 ocenjevalnih vprašalnikov in 7 registrov 
rezultatov) 
  
V namen boljšega pregleda rezultatov na grafikah so bile za vsak register v stolpcu 
“pokazatelj/kriterij” navedene le ključne beside (pokazatelji/kriteriji izpostavljeni v 
vprašalniku). Izjave, ki se skrivajo za pokazatelji, niso bile vključene v analitično 
orodje, saj so predolge za grafični prikaz. 
 
Podatki (od 0 do 4) iz vprašalnikov se lahko prenesejo v ustrezajoča polja direktno v 
znašanjem vrednosti ali preko izbirnega okna (0 do 4), shranjenega v poljih. 
Vrednosti v poljih se samodejno prenesejo v ustrezajoče grafike povezanih 
podatkovnih listov in so grafično prikazani (glej Slika 2) z namenom takojšnjega 
odčitavanja rezultatov.  
 
 
 

Ocenjevani kriteriji 

Zamenjajte ‘Ude’ z imenom 
udeleženca  Polja so povezanaz 
grafikami. 

Prenesite vrednost iz vprašalnika 
s klikom na polje in izbiro 
vrednosti ali vpišite vrednost 
direktno v polje.  
 

Klik tukaj za pomik v drug register. 
 

Register 5 
vprašalnikov 

7 Registrov rezultatov (en 
register na udeleženca) 

Legenda za 
grafike. 
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Slika 2: Predstavitev delovnih korakov v analitičnem orodju  
 
Izpostaviti je potrebno, da lahko podatke vnese največ sedem udeležencev. To se 
stori tako, da se vnese ime v pripadajoče polje “ude 1, ude 2 itd.” namesto Ude. Tako 
ime, vnešeno v naslovno polje, kot tudi ocene vsakega vprašanega iz vprašalnikov 
se samodejno prenesejo na grafiko, ustvarjeno pod tabelo. Grafika je zagotovljena za 
vsakega vprašanega z namenom, da se lahko rezultati ocenjevanja (ocene 
vprašanih) direktno medsebojno primerjajo. Tako lahko oseba, ki izvaja ukrep, dobi 
takojšen pregled nad ocenjevanjem pokazateljev/kriterijev vseh udeležencev.  
 
Toda, ocenjevalni instrument se lahko uporabi tudi za optimizacijo ukrepa poklicne 
orientacije, še posebej če gre za dlje časa trajajoč ukrep poklicne orientacije. V tem 
primeru se priporoča, da udeleženci ocenjujejo pokazatelje/kriterije vseh petih 
vprašalnikov na različnih točkah v času tekom izvajanja ukrepa. V tem primeru je 
ustvariti ločeno Excel datoteko z rezultati za vsakega posameznika in namesto 
vnašanja imen posameznih udeležencev v vrstci “Ime udeleženca” se tukaj zabeleži 
različna obdobja ocenjevanja (npr. pričetek, po mesecu dni, na polovici, ob 
zaključku).  
 
 
 
 
 

Korak 1: Kliknite na register, ki sovpada z vprašalnikom 
Korak 2: Izpolnite ime vajenca in prenesite podatke iz vprašalnikov v Excel tabele 
Korak 3: Grafični prikaz podatkov je samodejen in posamičen na udeleženca 
 
 

Korak 1 

Korak 3 
 

Korak2 
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Potem se podatki prenesejo in samodejno pokažejo z grafikami. S tem se omogoči 
možnost direktne primerjave grafik z namenom določitve, ali se posamezni kriteriji 
izboljšujejo tekom poteka ukrepa. Na ta način se lahko določa razvoj posameznika 
tekom ukrepa . Če, na primer, se določen kriterij v ocenjevanju ne izboljšuje, lahko 
strokovnjak poklicne orientacije nemudoma reagira in prilagodi ukrep potrebam 
posameznika. 
 
Ob petih registrih rezultatov (za vprašalnike) – ki se lahko uporabijo na različne 
načine, kot opisano – je še sedem registrov, ki vsebujejo povzetke grafik iz petih 
registrov rezultatov za vsakega udeleženca. Tako se lahko celoten rezultat 
vprašanega pregleda v trenutku (glej Slika 3). 
 

 
 
 
Slika 3: Predstavitev celotnih rezultatov ocenjevanja enega vprašanega na pogled 
 
 
8. Grafična analiza in ocena rezultatov 
 
Kot je obrazloženo v 7. Poglavju, se grafična analiza ocenjevalnih vprašalnikov izvaja 
samodejno s prenosom podatkov iz vprašalnikov v Excelove registrske liste. 
Posamezne grafike predstavljajo vsakasebi oceno različnih pokazateljev/kriterijev za 
vsak vprašalnik (tj. focus ocenjevanja) in udeleženca. Na tanačin se lahko rezultati 
večih vprašanih na vprašalnik (register) primerjajo v trenutku, na pogled. Registri od 
6 do 12 (ude 1, ude 2 itn.) prikazujejo pregled celotnih rezultatov vseh vprašalnikov 
na vprašanega, kot je to opisano v 7. Poglavju. 
 
 
Vsak posamezen vrh v diagramu pajkove mreže predstavlja pokazatelj/kriterij tj. 
ocenjevan vidik, ki se ga jemlje v ozir tekom ukrepa poklicne orientacije (ker so lahko 
navedeni tudi kriteriji, ki niso relevantni v nekaterih ukrepih poklicne orientacije). 
Kriteriji, ki se ne upoštevajo (vrednost 0) zato niso del ukrepa poklicne orientacije. 
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Celovito pa so bili pokazatelji izbrani, ker se jih uporablja v večini ukrepov poklicne 
orientacije. Ukrepi poklicne orientacije so lahko zelo specifični in različni vidiki ne 
pridejo v poštev – če je kriterij ocenjen s faktorjem 0 ga ni več potrebno upoštevati. 
 
Izpostaviti je potrebno, da nižja vrednost odmika posameznega vrha (kriterija) 
pomeni, da je bil ocenjen slabše s strani udeležencev. V povezavi z vprašalnikom št. 
1 to pomeni, da nekateri ključni cilji niso bili ali so bili zgolj delno izpolnjeni in da 
ukrep poklicne orientacije ni bil izveden zadovoljivo ali le v omejenem obsegu. V 
povezavi z vprašalniki št. 2 do št. 5 to pomeni, da ukrep poklicne orientacije ni bil 
uspešen pri prenosu zahtevanega znanja, informacij ali praktičnih izkušenj 
udeležencem v povezavi z ocenjevanimi pokazatelji/kriteriji. To pomeni, da različni 
podrejeni cilji niso bili doseženi v željenem obsegu in da ukrep ni bil zadovoljivo 
uspešen. Cilj je doseči največji možen odmik od sredine na posamezen vrh. To 
pomeni, da kadar so bolj polne mreže, bolj je bil uspešen ukrep poklicne orientacije. 
 

8.1 Predstavitev rezultatov 
 
1. Če ima profil (grafika) manj ali največ 50 odstotkov obarvanega ozadja, je 

potrebno v nadaljevanju presoditi ali je ukrep poklicne orientacije potrebno 
optimizirati in v kakšnem obsegu mora udeleženec zaključiti nadaljnje ukrepe 
poklicne orientacije, da je sposoben narediti dokončno karierno odločitev/izbiro.  
 

 
Slika 4 Nizka vrednost parametrov profila 
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2. Če je z bravo označenih med 50 in 75 odstotkov (glej Slika 5) se predpostavlja, 
da vprašani ocenjuje ukrepe poklicne orientacije kot pozitivne in relativno 
uspešne. Toda nizko ocenjene pokazatelje/kriterije je potrebno podrobneje 
preučiti in presoditi kakšen pomen to ima na končen uspeh kriterija poklicne 
orientacije. 

3.  
To je nadalje potrebno optimizirati za poznejšo implementacijo v ukrep poklicne 
orientacije. Prav tako je, če so nizko ocenjeni zgolj nekateri pokazatelji/kriteriji, 
potrebno presoditi kako nadoknaditi ugotovljene primanjkljaje npr. z izvajanjem 
posameznih aktivnosit z usmerjenim svetovanjem ali razpravo med udeleženci in 
poklicnimi strokovnjaki. 
 

 
Slika 5 Srednje vrednosti parametrov profila 
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3.Če je profil obarvan v več kot 75 odstotkih, kot je to na Sliki 6, je ukrep poklicne 
orientacije ocenjen kot dober/uspešen in ni potrebe po optimizaciji, če je udeleženec 
dosegel vse željene cilje in je uspešno izpolnil ukrep poklicne orientacije.  

 
Slika 6Visoka vrednost parametrov profila 
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Publikacija je na voljo pod licenco Creative Commons BY-NC-SA. 
 

 
 
Ta licenca omogoča, da delite, preoblikujete, izboljšate in nadgrajujete delo, a samo 
nekomercialno. Kadar uporabljate to delo ali njegove izseke: 
 

1. mora biti omenjen vir in podana povezava na licenco, morebitne spremembe 
pa morajo biti navedene. Avtorske pravice ostajajo v lasti avtorjev 
dokumentov; 

2. dela ne smete uporabljati v komercialne namene; 
 

3. če delo preoblikujete, pretvorite ali ga nadgradite, morajo biti vaši prispevki 
objavljeni pod enako licenco kot izvirnik.  
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