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Trenerji socialnih 
veščin

Smernice

Zbirka orodij

Javni uslužbenci

Glavna ciljna skupina projekta so trenerji socialnih 
veščin, ki bodo na podlagi orodij, razvitih v okviru 
projekta posebej za javne uslužbence, precej 
obogatili nabor aktivnosti, vaj in učnih metod.  

Splošne smernice o tem, kako pristopiti k 
različnim temam s področja socialne pismenosti 
na sodoben način in kako uporabiti ta pristop 
v učnem procesu, bodo razvili strokovnjaki s 
področja didaktike, ki sodelujejo pri projektu. 

Oblikovana bo interaktivna zbirka orodij, in 
sicer v obliki spletne podatkovne zbirke s 
konkretnimi aktivnostmi in vajami za uporabo pri 
izobraževanjih, ki bodo potekala v okviru projekta 
Socialna pismenost. Dostop do te enostavne 
in pregleden zbirke izobraževalnih gradiv bo 
brezplačen. 

Kljub različnim področjem pa ima delo javnih 
uslužbencev številne skupne vidike, na kar se bomo 
osredotočili pri projektu Socialna pismenost. Tako 
bo obsežna paleta aktivnosti koristila številnim 
poklicem v okviru javnega sektorja, od učiteljev 
in knjižničarjev do referentov in uradnikov na 
mestnih občinah.

 Kaj & zakaj?

Izzivi

Namen projekta, naslovljenega Socialna pismenost, 
je zaposlenim v javnem sektorju zagotoviti pomoč pri 
izboljšanju njihovih socialnih veščin. 

Ključna vprašanja, na katera se je potrebno osredotočiti, 
če se želi pomagati zaposlenim v javnem sektorju pri 
obvladovanju številnih zahtev, s katerimi se soočajo pri 
svojem poklicu, so: kako uspešno in premišljeno posredovati 
svoje mišljenje kot družinski član, delavec, državljan in 
vseživljenjski učenec. 

Kot je pokazala anketa, ki so jo izvedli med zaposlenimi v 
javnem sektorju na različnih področjih (zdravstvo, knjižnice, 
uradi mestnih občin in izobraževalne ustanove), kljub 
nedvomnim potrebam po izobraževanju na področju 
socialnih veščin, ostaja to področje v vseh državah 
partnericah močno podcenjeno.

Glavne izzive, s katerim se soočamo pri projektu Socialna 
pismenost, bi lahko povzeli z naslednjim seznamom 
pogostih pritožb javnih uslužbencev glede “statusa quo”, ki 
zajema:  

1. slaba ponudba tečajev socialnih veščin za javne 
uslužbence 

2. ni možnosti izbire ustreznega tečaja glede na specifične 
zahteve znotraj posameznih poklicev 

3. slaba kakovost trenutno razpoložljivih izobraževanj s 
področja socialne pismenosti 

4. ni tečajev, ki bi bili ustrezno prilagojeni specifičnim 
potrebam javnega sektorja
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