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Navodila za uporabo pripomočka za 
ocenjevanje mentoriranca (POM, angleško MAT) 
 

 
Kaj je pripomoček za ocenjevanje mentoriranca? 
 
Pripomoček za ocenjevanje mentoriranca je bil pripravljen v sklopu projekta 
Evropsko mentorstvo v socialnem varstvu (EMISC). Njegov namen je 
pomagati mentorjem pri ocenjevanju delavcev, ki se pripravljajo na izpit za 
Evropski certifikat za delo v socialnem varstvu (ECC). Ocenjevanje poteka v 
dveh delih in vključuje vsaj dva delavca na enega mentorja – enega (ali več), 
ki je mentoriran, in enega (ali več), ki ni mentoriran, rezultate ocenjevanja pa 
je treba zabeležiti za potrebe projekta: 
 

 Prvo ocenjevanje je treba izvesti, preden delavci začnejo z 
izobraževanjem na področju BESCLO. 

 Drugo ocenjevanje se izvede po izobraževanju BESCLO, toda pred 
opravljanjem izpita ECC.   

 
Mentor 12 tednov nudi mentorsko pomoč delavcu oz. delavcem, ki so bili 
sprejeti v mentorski program, drugo ocenjevanje pa izvede za vse delavce, ki 
sodelujejo v projektu. S tem se bo pokazalo, ali mentorstvo lahko pomaga 
delavcem izboljšati razumevanje pristopa k zagotavljanju skrbi in podpore, ki 
temelji na človekovih pravicah, in poveča stopnjo uspešnosti opravljanja izpita 
ECC. 
 
POM lahko na različne načine uporabljajo tudi vodje in nadrejeni delavci, ki 
želijo oceniti temeljne vrednote delavcev, za katere so odgovorni.  O tem bo 
več govora v nadaljevanju. 
 
 

Vsebina pripomočka za ocenjevanje mentoriranca 
 
POM in ta navodila so zasnovana tako, da pokrivajo vseh 8 področij 
BESCLO.  POM obsega pet listov (oziroma zavihkov v Excelu) za vsako 
področje BESCLO. 
 
 1. List z vprašanji in odgovori o BESCLO. 
Ta list vsebuje vprašanja, s pomočjo katerih lahko mentor oceni, v kolikšni 
meri mentoriranec razume in uporablja vrednote in stališča s posameznih 
področij BESCLO.  Vsebuje tudi namige, kaj naj bi odgovori mentoriranca 
zajemali. 
 
 2. List z vprašanji o BESCLO. 
Ta list vsebuje samo vprašanja za posamezna področja BESCLO brez 
odgovorov in lahko mentorirancu služi kot »testni list«. Njegov namen je 
prihraniti čas in poskrbeti za enostavnejši ocenjevani postopek. Mentoriranci 
lahko zapišejo odgovore in jih dajo pregledat mentorju, ali pa mu posredujejo 



odgovore v ustni obliki. Če mentoriranec dobi list, ga je ob koncu srečanja 
treba vzeti nazaj, sicer ga lahko mentoriranec izrabi zgolj za boljši rezultat pri 
drugem ocenjevanju. 
 
 3.  List z ocenjevalnimi kriteriji. 
Ta list je zasnovan kot mentorjev pripomoček za »točkovanje« odgovorov 
mentoriranca in presojo, v kolikšni meri razume in uporablja vrednote s 
posameznih področij BESCLO. Rezultati mentorirancev se zabeležijo v 
samodejnem grafikonu uspeha.  
 
 4. Samodejni grafikon uspeha. 
Ta list omogoča slikovni prikaz napredka, ki so ga delavci, ki se pripravljajo na 
izpit ECC, dosegli v času med prvim in drugim ocenjevanjem. Rezultati 
prvega ocenjevanja so prikazani v temno modri, rezultati drugega ocenjevanja 
pa v svetlo modri barvi. Rdeča barva se pojavi, če je delavec dosegel pri 
drugem ocenjevanju manj točk oziroma 0 točk (= nezadostno). Število točk se 
za vsa vprašanja iz posameznih področij BESCLO vnese v rumene celice na 
levi. Če delamo z računalnikom v programu Excel, se na desni strani 
samodejno prikaže in izpolni palični grafikon.  
 
 5. Ročni grafikon 
Če nimate na razpolago računalnika, lahko grafikon iz zavihka 5 natisnete in 
ročno pobarvate stolpce. Nekaterim ljudem je ljubša neelektronska (ročna) 
metoda. V vsakem primeru pa mora mentor rezultate z elektronsko pošto 
poslati koordinatorju projekta zaradi zbiranja in pregledovanja podatkov, zato 
je pomembno voditi evidenco rezultatov. 
 
 

Osem področij BESCLO 
 
Sledijo navodila za posamezna področja BESCLO z primeri odgovorov, ki 
ustrezajo posameznim ocenjevalnim kriterijem. Devet-stopenjska ocenjevalna 
lestvica ima zadosten razpon in fleksibilnost, da omogoča izražanje majhnih 
razlik v napredku. Na voljo je tudi ocena nič/0, ki pomeni, da kandidat 
resnično še ne razume tematike, je ne zna povezati s svojim delom in/ali mu 
tematika ni jasna in ga bega.  S pomočjo točk lahko izrazimo »občutek«, kako 
dober je odgovor.  
 
Čeprav je neizogibno, da bo ocenjevanje do določene mere subjektivno in da 
bodo nekateri mentorji bolj »velikodušni« od drugih, želimo doseči vsaj 
doslednost znotraj ocenjevalnega razpona posameznih mentorjev.  Kjer so 
odgovori na vprašanja nujno kratki, bo težko določiti stopnjo pravilnosti 
odgovora na devet-stopenjski lestvici. Vse to je treba upoštevati pri zbiranju 
rezultatov za projekt.  
 
Vedeti je treba, da se od delavcev v uvajalnem izobraževalnem programu za 
ECC, kot je recimo »Najboljša praksa v socialnem varstvu«, pričakuje zgolj 
odgovore ranga »zadostno« ali »dobro«. »Odlične« odgovore pričakujemo le 
od bolj izkušenih delavcev. 

 



 
1. Vrednote socialnega varstva 
 
To so glavna načela, iz katerih izhaja vsaka socialnovarstvena storitev, ki 
temelji na človekovih pravicah.  Predstavljajo osnovo, ki je ključnega pomena 
za zagotavljanje kakovostne podpore posameznikom za polno in pozitivno 
življenje. 
 
Ko ocenjujete to področje, mora delavec z odgovori/diskusijo pokazati, da 
vrednote razume in da se zna v vseh situacijah zavzemati zanje.  Pokazati 
mora, da razume potrebo po spodbujanju enakih možnosti oseb, za katere 
skrbi, in da spoštuje različnost.  Prav tako mora pokazati, da razume pomen 
in meje zaupnosti. 
 
Primeri odgovorov/diskusije za 1. področje BESCLO: 
 

BESCLO 1, 3. vprašanje.  
Kako se bom zavzemal za pravice oseb, za 
katere skrbim: 

Primer 
točkovanja 

Stopnja učnega uspeha 
in pojasnila 

•Toniju pomagam uresničevati pravice s tem, 
da ga vprašam, kaj bi rad počel v življenju. 

0 Nezadostno 
• Nejasno in površno 
poznavanje tematike. 
• Ne navaja primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu. 
• Slabo razume tematiko 
in/ali tematika ga bega. 

• Toniju pomagam uresničevati pravice tako, 
da mu pomagam sodelovati na sestankih 
stanovalcev o načrtih za prihodnost. 
 
• Toniju pomagam uresničevati pravice tako, 
da mu pomagam spregovoriti na sestankih 
stanovalcev o načrtih za prihodnost. 
 
• Toniju pomagam uresničevati pravice tako, 
da mu pomagam spregovoriti na sestankih 
stanovalcev o načrtih za prihodnost in 
razumeti, kaj so drugi povedali. 
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2 
 
 
 
3 

Zadostno 
 
• Kaže osnovno poznavanje 
tematike. 
• Navaja vsaj en primer, ki 
ustreza delovnemu mestu. 
• Ideje in mnenja izraža v 
preprosti obliki in pri tem 
uporablja nekaj ustrezne 
terminologije. 

• Tonija pri uresničevanju pravic podpiram 
tako, da poskrbim, da mu lahko pomagamo do 
cerkve, kadar želi, spregovoriti na sestankih 
stanovalcev o težavah s prevozom in 
razumeti, kaj so drugi povedali. 
 
• Toniju pomagam uresničevati pravice tako, 
da: 
– mu nudim podporo, da lahko na sestankih 
stanovalcev spregovori o težavah s prevozom 
in dostopom do cerkve. 
– pred sestankom z njim vadim, kaj želi 
povedati. 
– mu pomagam razumeti, kaj drugi govorijo. 
 
• Bojani pomagam pri odzivanju na 
mimoidoče, od katerih je deležna zbadljivk, 
tako da:  
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Dobro 
 
• Kaže dobro poznavanje in 
razumevanje tematike. 
• Navaja več primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu. 
• Ideje, probleme in mnenje 
izraža na logičen in jasen 
način s pomočjo ustrezne 
terminologije. 



– se z njo pogovorim o razlogih za njihovo 
početje. 
– skupaj vadiva, kaj lahko odvrne. 
– ji pokažem, kako se lahko odzove na 
norčevanje. 
– ji dajem pozitivne povratne informacije za 
večjo samozavest.  

• Pri svojem delu se zavzemam za pravice 
tako, da: 
– pomagam ljudem, s katerimi delam, 
dostopati do storitev, do katerih so upravičeni. 
Na primer, Toniju pomagam, da gre lahko k 
maši, kar je zanj zelo pomembno, tudi če je 
treba naše delo zato nekoliko prilagoditi. 
– delujem kot zagovornik posameznika. 
Na primer, na sestankih osebja povem, 
kakšne težave ima Toni z dostopom do 
cerkve, tako da se tudi vodstvo zaveda 
problema. 
 
• Pri svojem delu se zavzemam za pravice 
tako, da: 
– pomagam ljudem, s katerimi delam, 
dostopati do storitev, do katerih so 
upravičeni.  
Na primer, Toniju pomagam, da gre lahko k 
maši, kar je zanj zelo pomembno, tudi če je 
treba naše delo zato nekoliko prilagoditi. 
– delujem kot zagovornik posameznika. 
Na primer, na sestankih osebja povem, 
kakšne težave ima Toni z dostopom do 
cerkve, tako da se tudi vodstvo zaveda 
problema. 
– z dajanjem pozitivnega zgleda. 
Na primer, na agresivno vedenje in zbadljivke 
se odzivam mirno, toda odločno in uporabljam 
besede, ki jih bo lahko Bojana tudi sama 
uporabila v podobnem položaju. 
 
• Pri svojem delu se zavzemam za pravice 
tako, da: 
– pomagam ljudem, s katerimi delam, 
dostopati do storitev, do katerih so 
upravičeni.  
Na primer, Toniju pomagam, da gre lahko k 
maši, kar je zanj zelo pomembno, tudi če je 
treba naše delo zato nekoliko prilagoditi. 
Na primer, Jani pomagam, da lahko obišče 
knjižnico v mestu in umetniško galerijo. 
– delujem kot zagovornik posameznika. 
Na primer, na sestankih osebja povem, 
kakšne težave ima Toni z dostopom do 
cerkve, tako da se tudi vodstvo zaveda 
problema. 
Na sestankih povem, da si Peter zelo želi sam 
voziti z avtobusom in da je to potrebno urediti. 
– z dajanjem pozitivnega zgleda. 
Na primer, na agresivno vedenje in zbadljivke 
se odzivam mirno, toda odločno in uporabljam 
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Odlično 
 
• Kaže temeljito poznavanje 
in razumevanje tematike. 
• Navaja več primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu 
in drugim socialnovarstvenim 
kontekstom. 
• Povezuje teorijo in prakso.  
• Ideje, probleme in mnenje 
učinkovito izraža na urejen, 
logičen in jasen način s 
pomočjo ustrezne 
terminologije. 



besede, ki jih bo lahko Bojana tudi sama 
uporabila v podobnem položaju. 
– z nasprotovanjem diskriminatorskemu 
vedenju. 
Na primer, opozorim tiste uporabnike, ki grdo 
govorijo o Romih. 
Na primer, Janezu povem, da beseda xxxx ni 
nikoli sprejemljiva v kontekstu, v katerem jo 
uporablja. 

 
 
 
 
 

2. Spodbujanje kakovosti življenja posameznikov, za katere 
skrbite 
 
Temu rečemo tudi individualno oz. na osebo usmerjeno načrtovanje.  
 
V preteklosti je bila podpora, ki jo je prejel posameznik, pogojena s tem, kaj je 
najlažje in najbolj prikladno za izvajalca in za osebje. Pristop, ki temelji na 
človekovih pravicah, pomeni skrb za to, da je posamezniku zagotovljena 
storitev, ki temelji na njegovih upih, željah, težnjah in preferencah in ne le na 
njegovih telesnih potrebah (na primer po zdravilih ali zaznani varnosti).  Pri 
takem pristopu skrbimo tudi za to, da posameznik sodeluje pri odločitvah o 
svojem načrtu podpore, in da se v načrtu upoštevajo vsi vidiki njegovega 
življenja, med drugim osebni odnosi, izobraževalni in zaposlitveni interesi, 
duhovna in kulturna prepričanja ter družabno življenje. 
 
Pri ocenjevanju tega področja vam morajo delavci pokazati, da razumejo, 
kako pomembno je res dobro poznati osebo, za katero skrbijo – njihovo 
preteklost, preference, želje, potrebe in sposobnosti.  Z odgovori in diskusijo 
morajo pokazati, da znajo poskrbeti za to, da bodo imele osebe, za katere 
skrbijo, v največji možni meri nadzor nad lastnim življenjem, in da jim znajo z 
ustreznimi informacijami nuditi podporo pri sprejemanju odločitev, kadarkoli je 
to mogoče, zlasti v zvezi s storitvami, ki jih prejemajo. 
 
Primeri odgovorov/diskusije za 2. področje BESCLO: 
 

BESCLO 2, 5. vprašanje.  
Osebi, za katero skrbim, lahko omogočim 
odločanje (o prejetih storitvah) na podlagi 
ustreznih informacij tako, da: 

Primer 
točkovanja 

Stopnja učnega uspeha in 
pojasnila 

• Posamezniku prepustim izbiro, kaj bi rad 
počel. 

0 Nezadostno 
• Nejasno in površno 
poznavanje tematike. 
• Ne navaja primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu. 
• Slabo razume tematiko 
in/ali tematika ga bega. 

• Posamezniku predlagam več možnosti in 
idej, kaj lahko dobi. 
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Zadostno 



• Opišem možnosti in posledice na način, ki ga 
oseba lahko razume. 
Na primer, Janji pokažem slike počitniških 
krajev, tako da se laže odloči, kam bi rada šla. 
 
• Opišem možnosti in posledice na način, ki ga 
oseba lahko razume. 
Na primer, Janji pokažem sliko izpiska 
njenega varčevalnega računa in ji pokažem, 
kako bi se spremenil, če bi se odločila porabiti 
nekaj denarja za počitnice. 
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3 

 
• Kaže osnovno poznavanje 
tematike. 
• Navaja vsaj en primer, ki 
ustreza delovnemu mestu. 
• Ideje in mnenja izraža v 
preprosti obliki in pri tem 
uporablja nekaj ustrezne 
terminologije. 

• Opišem možnosti in posledice na način, ki ga 
oseba lahko razume. 
Na primer, Janji pokažem sliko izpiska 
njenega varčevalnega računa in kako bi se 
spremenil, če bi se odločila porabiti nekaj 
denarja za počitnice. 
Na primer, Gregorju pomagam sodelovati pri 
evalvaciji osebnega načrta z uporabo 
simbolov, s katerimi lahko pove, če se strinja, 
ne strinja ali ne razume povedanega. 
 
• Informacije, možnosti in posledice 
predstavim na način, ki ga oseba lahko 
razume.  
Na primer, Janji pokažem sliko izpiska 
njenega varčevalnega računa in kako bi se 
spremenil, če bi se odločila porabiti nekaj 
denarja za počitnice. 
Poskušam najti način, na katerega lahko 
oseba prispeva k odločitvi. 
Na primer, Gregorju pomagam sodelovati pri 
evalvaciji osebnega načrta z uporabo 
simbolov, s katerimi lahko pove, če se strinja, 
ne strinja ali ne razume povedanega. 
 
• Informacije, možnosti in posledice 
predstavim na način, ki ga oseba lahko 
razume.  
Na primer, Riti pokažem sliko izpiska njenega 
varčevalnega računa in kako bi se spremenil, 
če bi se odločila porabiti nekaj denarja za 
počitnice. 
Na primer, s pomočjo slik pokažem Petru, v 
kakšnem položaju je in kako mu lahko delavci 
pomagamo. 
• Poskušam najti način, na katerega lahko 
oseba prispeva k odločitvi. 
Na primer, Gregorju pomagam sodelovati pri 
evalvaciji osebnega načrta z uporabo 
simbolov, s katerimi lahko pove, če se strinja, 
ne strinja ali ne razume povedanega. 
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Dobro 
 
• Kaže dobro poznavanje in 
razumevanje tematike. 
• Navaja več primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu. 
• Ideje, probleme in mnenje 
izraža na logičen in jasen 
način s pomočjo ustrezne 
terminologije. 

• Zagotovim jasen sistem, s katerim lahko 
oseba sporoča vsaj osnovne želje. 
Na primer, s pomočjo slik pomagam Mariji 
ugotoviti, kaj bi rada počela. 
Janezu skrbno razložim, kaj je na urniku in pri 
čem bi mogoče želel sodelovati. 
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Pojasnjujem možnosti in njihove 
posledice. 
Na primer, Janji pokažem sliko izpiska 
njenega varčevalnega računa in kako bi se 
spremenil, če bi se odločila porabiti nekaj 
denarja za počitnice. 
Informacije predstavim na način, ki je 
dostopen posamezniku. 
Na primer, Georgu pomagam sodelovati pri 
njegovi redni presoji z uporabo sistema 
semafornih luči, s katerim lahko pove, če se 
strinja, ne strinja ali ne razume povedanega. 
 
• Zagotovim jasen sistem, s katerim lahko 
oseba sporoča vsaj osnovne želje. 
Na primer, s pomočjo slik pomagam Mariji 
ugotoviti, kaj bi rada počela. 
Janezu skrbno razložim, kaj je na urniku in pri 
čem bi mogoče želel sodelovati. 
Pojasnjujem možnosti in njihove 
posledice. 
Na primer, Janji pokažem sliko njenega 
bančnega računa in kako bi se spremenil, če 
bi se odločila porabiti nekaj denarja za 
počitnice. 
Informacije predstavim na način, ki je 
dostopen posamezniku. 
Na primer, Gregorju pomagam sodelovati pri 
evalvaciji osebnega načrta z uporabo 
simbolov, s katerimi lahko pove, če se strinja, 
ne strinja ali ne razume povedanega. 
Na primer, poskrbim za to, da je med 
sestankom stanovalcev prostor dobro 
osvetljen in da zunaj ni hrupa, kadar prideta 
na sestanek Anže in Sara. 
 
• Zagotovim jasen sistem, s katerim lahko 
oseba sporoča vsaj osnovne želje. 
Na primer, s pomočjo slik pomagam Mariji 
ugotoviti, kaj bi rada počela. 
Janezu skrbno razložim, kaj je na urniku in pri 
čem bi mogoče želel sodelovati. 
Pojasnjujem možnosti in njihove 
posledice. 
Na primer, Janji pokažem sliko izpiska 
njenega varčevalnega računa in kako bi se 
spremenil, če bi se odločila porabiti nekaj 
denarja za počitnice. 
Na primer, Janjo spodbujam k pogovoru z 
drugimi ljudmi, ki so imeli operacijo kolka, v 
sodelovanju z ambulanto njenega zdravnika. 
Informacije predstavim na način, ki je 
dostopen posamezniku. 
Na primer, Gregorju pomagam sodelovati pri 
evalvaciji osebnega načrta z uporabo 
simbolov, s katerimi lahko pove, če se strinja, 
ne strinja ali ne razume povedanega. 
Na primer, poskrbim za to, da je med 
sestankom stanovalcev prostor dobro 
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Odlično 
 
• Kaže temeljito poznavanje 
in razumevanje tematike. 
• Navaja več primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu in 
drugim socialnovarstvenim 
kontekstom. 
• Povezuje teorijo in prakso.  
• Ideje, probleme in mnenje 
učinkovito izraža na urejen, 
logičen in jasen način s 
pomočjo ustrezne 
terminologije. 



osvetljen in da zunaj ni hrupa, kadar prideta 
na sestanek Anže in Sara. 
Spodbujam pogovor o možnostih, ki so na 
izbiro. 
Ob koncu vsakega dne si vzamem čas in 
pomagam Zoranu razmisliti, kaj je počel, kaj 
mu je bilo všeč in kaj ne, tako da se bo naučil 
odločati na osnovi ustreznih informacij. 

 
 

3. Delo s tveganji 
 
Vsi ljudje vsak dan tvegamo in nekatera tveganja imajo majhne posledice, 
npr. če se odločim za kavico na poti v službo, tvegam zamudo, ker želim priti 
v službo čim bolj budna. 
 
V socialnovarstvenem okolju uporabljamo oceno tveganja za presojo 
pozitivnih in negativnih posledic omogočanja uporabnikom, da sprejmejo nove 
odločitve in dobijo nove izkušnje.  Z vključevanjem v oceno tveganja jim 
pomagamo, da lahko tveganje razumejo in ga poskušajo zmanjšati.  Ljudje se 
ne učimo le iz svojih uspehov; učimo se tudi iz posledic napačnih odločitev, 
kar je lahko enako dragocena izkušnja.  Hkrati imamo delavci »dolžnost 
skrbeti za uporabnika«, kar pomeni, da moramo primerno poskrbeti, da 
oseba, za katero skrbimo, razume tveganje in da ne bo utrpela resne škode 
zaradi nepremišljene odločitve ali dejanja. 
 
Pri ocenjevanju tega področja BESCLO vam mora delavec pokazati, da 
priznava pravico posameznika do tveganja in da razume svojo odgovornost v 
zvezi z obvladovanjem tveganj.  Pokazati mora, da se zaveda dileme med 
omogočanjem osebam, za katere skrbi, da uveljavijo pravico do tveganja, in 
med svojo dolžnostjo skrbeti za uporabnika.  Poznati mora glavna načela 
ocenjevanja tveganj in vedeti, koga mora obvestiti o prepoznanih tveganjih. 
 
Primeri odgovorov/diskusije za 3. področje BESCLO: 
 

BESCLO 3, 1. vprašanje. Primeri 
negativnih posledic za osebo, ki ne 
sprejema tveganj: 

Primer 
točkovanja 

Stopnja učnega uspeha in 
pojasnila 

• Ljudje, ki ne tvegajo, imajo slabše življenje 
od tistih, ki tvegajo. 

0 Nezadostno 
• Nejasno in površno 
poznavanje tematike. 
• Ne navaja primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu. 
• Slabo razume tematiko in/ali 
tematika ga bega. 

• Če Julije ne bi peljali v mesto in s tem 
sprejeli tveganje, ker se boji prometa, bi 
imela slabše življenje. 
 
• Julijo peljemo v mesto, čeprav jo promet 
plaši. Če tega ne bi počeli, se nikoli ne bi 
navadila na promet. 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
Zadostno 
 
• Kaže osnovno poznavanje 
tematike. 
• Navaja vsaj en primer, ki 
ustreza delovnemu mestu. 



• Če Julije ne bi peljali v mesto kljub temu, 
da jo promet plaši, se nikoli ne bi navadila na 
promet in tako ne bi mogla dobiti drugačnih 
novih izkušenj. 

3 • Ideje in mnenja izraža v 
preprosti obliki in pri tem 
uporablja nekaj ustrezne 
terminologije. 

• Julijo peljemo v mesto, čeprav jo promet 
plaši. S tem počasi premaguje strah in zato 
lahko počneva tudi druge stvari, na primer 
greva peš do bližnjih trgovin. Na ta način se 
ji postopoma odpira več možnosti, med 
katerimi lahko izbira.  
 
• Julijo peljemo v mesto, čeprav jo promet 
plaši. S tem počasi premaguje strah in zato 
lahko počneva tudi druge stvari, na primer 
greva peš do bližnjih trgovin, lahko gre sama 
obiskat mater in se pelje z avtobusom. Na ta 
način se ji postopoma odpira več možnosti, 
med katerimi lahko izbira. Ljudje, ki ne 
tvegajo, imajo v življenju manj izbire. 
 
• Julijo peljemo v mesto, čeprav jo promet 
plaši. S tem počasi premaguje strah in zato 
lahko počneva tudi druge stvari, na primer 
greva peš v bližnje trgovine. Ljudje, ki ne 
tvegajo, imajo v življenju manj izbire. 
Janezu pomagamo, da gre na srečanje 
Sožitja, čeprav bi tam lahko padel zaradi 
zelo strmih stopnic. Če ne bi sprejeli tega 
tveganja, Janez ne bi mogel početi stvari, v 
kateri uživa, zato bi se dolgočasil in bil 
napet. 
  

4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
Dobro 
 
• Kaže dobro poznavanje in 
razumevanje tematike. 
• Navaja več primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu. 
• Ideje, probleme in mnenje 
izraža na logičen in jasen način 
s pomočjo ustrezne 
terminologije. 

• Julijo peljemo v mesto, čeprav jo promet 
plaši. S tem počasi premaguje strah in zato 
lahko počneva tudi druge stvari, na primer 
greva peš do okoliških trgovin. S tem se 
njena izbira postopoma veča. Ljudje, ki ne 
tvegajo, imajo v življenju manj izbire. 
Janezu pomagamo, da gre na srečanje 
Sožitja, čeprav bi tam lahko padel zaradi 
zelo strmih stopnic. Če ne bi sprejeli tega 
tveganja, Janez ne bi mogel početi stvari, v 
kateri uživa, zato bi se dolgočasil in bil 
napet.  Ljudje, ki ne tvegajo, imajo manjši 
občutek lastne vrednosti in manj izpolnjeno 
življenje. 
 
 
• Ljudje, ki ne tvegajo, imajo: 
Omejene priložnosti in izkušnje 
Tak primer je spremljanje Julije v mesto, 
kljub strahu pred prometom, v upanju, da se 
ga bo tako navadila. Potem bo lahko počela 
še veliko drugih stvari. 
Slab občutek lastne vrednosti in 
izpolnjenosti 
Tak je primer Janeza, ki mu pomagamo, da 
gre na srečanje Sožitja, čeprav bi tam lahko 
padel zaradi zelo strmih stopnic. Če ne bi 
sprejeli tega tveganja, Janez ne bi mogel 
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Odlično 
 
• Kaže temeljito poznavanje in 
razumevanje tematike. 
• Navaja več primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu in 
drugim socialnovarstvenim 
kontekstom. 



početi stvari, v kateri uživa, zato bi se 
dolgočasil in bil napet. Ljudje, ki ne tvegajo, 
imajo manjši občutek lastne vrednosti in 
manj izpolnjeno življenje. 
Strah pred tveganjem 
Ljudje, ki ne tvegajo, imajo strah pred večjim 
številom stvari v življenju in so zato manj 
dejavni. Na primer, Blaževi starši niso želeli, 
da hodi ven zaradi tveganja okužbe. Blaž se 
posledično boji vsakega izhoda in kakovost 
njegovega življenja je okrnjena. 
 
• Ljudje, ki ne tvegajo, imajo: 
Omejene priložnosti in izkušnje 
Tak primer je spremljanje Julije v mesto kljub 
strahu pred prometom, v upanju, da se ga 
bo tako navadila. Potem bo lahko počela še 
veliko drugih stvari. 
Pomanjkanje izbire 
Če se oseba odpove nečemu zaradi 
tveganja, ima na izbiro manj možnosti. Na 
primer, Simono je strah iti kamorkoli, kjer bi 
lahko videla psa. Posledično je izbira krajev, 
kamor lahko gre, močno omejena. Mogoče 
bi bilo boljše, da ji pomagamo premagati 
strah pred psi, kot da se izogibamo krajev, 
kjer bi jih lahko videla. 
Slab občutek lastne vrednosti in 
izpolnjenosti 
Tak je primer Janeza, ki mu pomagamo, da 
gre na tombolo, čeprav bi tam lahko padel 
zaradi zelo strmih stopnic. Če ne bi sprejeli 
tega tveganja, Janez ne bi mogel početi 
nečesa, kar ima rad, zato bi se dolgočasil in 
bil napet. Ljudje, ki ne tvegajo, imajo manjši 
občutek lastne vrednosti in manj izpolnjeno 
življenje. 
Strah pred tveganjem 
Ljudje, ki ne tvegajo, imajo strah pred večjim 
številom stvari v življenju in so zato manj 
dejavni. Na primer, Blaževi starši niso želeli, 
da hodi ven zaradi tveganja okužbe. Blaž se 
je zato začel bati vsakega izhoda in 
kakovost njegovega življenja se je vedno bolj 
slabšala. 
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• Povezuje teorijo in prakso.  
• Ideje, probleme in mnenje 
učinkovito izraža na urejen, 
logičen in jasen način s 
pomočjo ustrezne 
terminologije. 

 

 

4. Razumevanje vloge podpornega delavca 
 
V zvezi s tem področjem BESCLO mora delavec razumeti meje in dolžnosti, 
ki so vezane na njegovo vlogo, in usmeritve ter načela, znotraj katerih mora 
delovati.  Pokazati mora, da pozna cilje in vrednote svojega delodajalca in da 
ve, na koga se lahko obrne po pomoč in nasvet.  Razumeti mora, kako 
pomembno je dobro sodelovanje z drugimi ljudmi (plačano in neplačano), ki 
imajo opravka s posamezniki, ki jim nudi skrb in podporo.  Mora se znati 
pogovarjati o kvalitetah dobrega delavca in o tem, kaj se od njega zahteva. 
 



Primeri odgovorov/diskusije za 4. področje BESCLO: 
 

BESCLO 4, 1. vprašanje.  
Partnersko sodelovanje s svojci je 
pomembno, ker: 

Primer 
točkovanja 

Stopnja učnega uspeha in 
pojasnila 

• Je osebam, za katere skrbimo, družina 
pomembna. 

0 Nezadostno 
• Nejasno in površno 
poznavanje tematike. 
• Ne navaja primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu. 
• Slabo razume tematiko in/ali 
tematika ga bega. 

• Pogosto je družina tista, ki osebo najbolje 
pozna. 
 
• Družina osebo pogosto dobro pozna in ima 
vpogled v njeno preteklo življenje. 
 
• Družina osebo pogosto dobro pozna in ima 
vpogled v njeno preteklo življenje. Vsi se 
lahko učimo drug od drugega. 

1 
 
2 
 
 
3 

Zadostno 
• Kaže osnovno poznavanje 
tematike. 
• Navaja vsaj en primer, ki 
ustreza delovnemu mestu. 
• Ideje in mnenja izraža v 
preprosti obliki in pri tem 
uporablja nekaj ustrezne 
terminologije. 

• S tem kažemo spoštovanje do družine in 
spodbujamo izmenjavo informacij o 
posameznikovi preteklosti. 
 
• S tem kažemo spoštovanje do družine in 
da cenimo njen prispevek. To pa pripomore 
k izmenjavi informacij o preteklosti 
posameznika. 
 
• S tem kažemo spoštovanje do družine in 
da cenimo njen prispevek. To pa pripomore 
k izmenjavi informacij o posameznikovi 
preteklosti in k medsebojnemu učenju. 

4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 

 
 
Dobro 
 
• Kaže dobro poznavanje in 
razumevanje tematike. 
• Navaja več primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu. 
• Ideje, probleme in mnenje 
izraža na logičen in jasen način 
s pomočjo ustrezne 
terminologije. 

• S tem kažemo spoštovanje do družine in 
da cenimo njen prispevek. To pa pripomore 
k izmenjavi informacij o posameznikovi 
preteklosti in k medsebojnemu učenju.  
Svojci imajo pogosto zelo pomembno vlogo 
v življenju posameznika. Dober odnos med 
svojci in strokovnimi delavci posamezniku 
omogoča optimalno podporo. 
 
• S tem kažemo spoštovanje 
S tem kažemo spoštovanje do družine in da 
cenimo njen prispevek.  
Priložnosti za učenje 
To pa pripomore k izmenjavi informacij o 
posameznikovi preteklosti in k 
medsebojnemu učenju.  
Optimalna podpora  
Svojci imajo pogosto zelo pomembno vlogo 
v življenju posameznika. Dober odnos med 
svojci in strokovnimi delavci posamezniku 
omogoča optimalno podporo. 
 
• S tem kažemo spoštovanje 
S tem kažemo spoštovanje do družine in da 
cenimo njen prispevek.  
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Odlično 
 
• Kaže temeljito poznavanje in 
razumevanje tematike. 
• Navaja več primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu in 
drugim socialnovarstvenim 
kontekstom. 
• Povezuje teorijo in prakso.  
• Ideje, probleme in mnenje 
učinkovito izraža na urejen, 
logičen in jasen način s 
pomočjo ustrezne 
terminologije. 



Priložnosti za učenje 
To pa pripomore k izmenjavi informacij o 
posameznikovi preteklosti in k 
medsebojnemu učenju.  
Optimalna podpora  
Svojci imajo pogosto zelo pomembno vlogo 
v življenju posameznika. Dober odnos med 
svojci in strokovnimi delavci posamezniku 
omogoča optimalno podporo. 
 
Na primer, vedno poskrbim, da Larini starši 
vedo, kdaj ima timski sestanek, in se 
prepričam, da bodo lahko prišli. Staršem 
damo priložnost, da spregovorijo, in jim 
damo vedeti, kako dragocen je njihov 
prispevek. Vedno jim razložimo, kako smo 
ukrepali v zvezi s povedanim oziroma, če 
nismo, zakaj ne.  Zato so vedno pripravljeni 
spregovoriti in od njih smo dobili pomembne 
podatke o vzrokih za Larino včasih zahtevno 
in nerazumljivo vedenje. 

 
 

 

5. Varnost pri delu 
 
Področje je obsežno in zajema veliko tem, od varnega ravnanja s potencialno 
škodljivimi snovmi do varnega premikanja in ravnanja s predmeti in osebami. 
Gre za ohranjanje varnosti ljudi, vključno z drugimi delavci, in varnosti 
prostorov.  Od delavcev se zahteva tudi določeno znanje iz prve pomoči. 
 
Pri ocenjevanju tega področja se morate prepričati, da se delavec spozna na 
varno shranjevanje in odlaganje škodljivih snovi.  Pokazati mora, da zna 
pravilno ukrepati v primeru požara, bolezni in nesreče ter da zna dvigniti, 
premakniti in namestiti ljudi in predmete, ne da bi po nepotrebnem ogrožal 
samega sebe ali druge ljudi.  Prav tako je pomembno, da delavec pozna in 
razume meje, kaj sme delati in česa ne v tej zgodnji fazi usposabljanja glede 
dvigovanja in premikanja ter prve pomoči.  Razumeti mora tudi svojo 
odgovornost v zvezi z omejevanjem širjenja okužb. 
 
Primeri odgovorov/diskusije za 5. področje BESCLO: 
 

BESCLO 5, 1. vprašanje.  
Nevarne snovi ali sredstva so na primer: 

Primer 
točkovanja 

Stopnja učnega uspeha in 
pojasnila 

• Vse, kar je nevarno. 0 Nezadostno 
• Nejasno in površno 
poznavanje tematike. 
• Ne navaja primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu. 
• Slabo razume tematiko in/ali 
tematika ga bega. 

• Vse, kar je nevarno, recimo belilo. 
 
• Belilo in sol. 
 
• Belilo in druga tekoča čistilna sredstva. 

1 
 
2 
 
3 

Zadostno 
• Kaže osnovno poznavanje 
tematike. 



Sol. • Navaja vsaj en primer, ki 
ustreza delovnemu mestu. 
• Ideje in mnenja izraža v 
preprosti obliki in pri tem 
uporablja nekaj ustrezne 
terminologije. 

• Čistilna sredstva, na primer belilo, prašek 
za pomivalni stroj, detergent za pomivanje 
posode. 
Vrtnarska sredstva, na primer herbicidi, 
gnojila, insekticidi. 
 
• Čistilna sredstva, v našem delovnem okolju 
na primer belilo. 
Vrtnarska sredstva, v našem delovnem 
okolju na primer herbicidi. 
Zdravila, v našem delovnem okolju na primer 
paracetamol. 
 
• Čistilna sredstva, v našem delovnem okolju 
na primer belilo, prašek za pomivalni stroj, 
detergent za pomivanje posode. 
Vrtnarska sredstva, v našem delovnem 
okolju na primer herbicidi, gnojila, insekticidi. 
Zdravila, v našem delovnem okolju na primer 
paracetamol, zdravila za prehlad. 

4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
Dobro 
 
• Kaže dobro poznavanje in 
razumevanje tematike. 
• Navaja več primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu. 
• Ideje, probleme in mnenje 
izraža na logičen in jasen način s 
pomočjo ustrezne 
terminologije. 

• Kemikalije 
V našem delovnem okolju na primer belilo, 
prašek za pomivalni stroj, detergent za 
pomivanje posode. 
Izdelki, ki vsebujejo kemikalije 
V našem delovnem okolju na primer 
paracetamol, zdravila za prehlad.  
Dim, pare 
V našem delovnem okolju na primer 
avtomobilski izpušni plini, pare iz bojlerja. 
Prah 
V našem delovnem okolju na primer prah iz 
ograde za male živali. 
Hlapi in meglice 
V našem delovnem okolju na primer hlapi iz 
flomastrov za belo tablo. 
Plini  
V našem delovnem okolju na primer plin iz 
plinskega štedilnika. 
Bolezenski mikrobi  
V našem delovnem okolju na primer mikrobi 
na uporabljenih robčkih in umazani 
posteljnini. 
 
• Kemikalije 
Čistilna sredstva, v našem delovnem okolju 
na primer belilo, prašek za pomivalni stroj, 
detergent za pomivanje posode. 
Izdelki, ki vsebujejo kemikalije 
Zdravila, v našem delovnem okolju na primer 
paracetamol in zdravila za prehlad. 
Penasto polnilo v kavčih.  
Dim, pare 
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Odlično 
 
 
 
 
 
 
• Kaže temeljito poznavanje in 
razumevanje tematike. 
• Navaja več primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu in 
drugim socialnovarstvenim 
kontekstom. 
• Povezuje teorijo in prakso.  
• Ideje, probleme in mnenje 
učinkovito izraža na urejen, 
logičen in jasen način s 
pomočjo ustrezne 
terminologije. 



V našem delovnem okolju na primer 
avtomobilski izpušni plini ali pare iz bojlerja. 
Prah 
V našem delovnem okolju na primer prah iz 
ograde za male živali. 
Hlapi in meglice 
V našem delovnem okolju na primer hlapi iz 
flomastrov za belo tablo. 
Plini  
V našem delovnem okolju na primer plin iz 
plinskega štedilnika. 
Bolezenski mikrobi  
V našem delovnem okolju na primer mikrobi 
na uporabljenih robčkih in umazani 
posteljnini. 
 
• Kemikalije 
Čistilna sredstva, v našem delovnem okolju 
na primer belilo, prašek za pomivalni stroj, 
detergent za pomivanje posode. 
Vrtnarska sredstva, v našem delovnem 
okolju na primer herbicidi, gnojila, insekticidi. 
Izdelki, ki vsebujejo kemikalije 
Zdravila, v našem delovnem okolju na primer 
paracetamol, zdravila za prehlad. 
Penasto polnilo v kavčih.  
Dim, pare 
V našem delovnem okolju na primer 
avtomobilski izpušni plini, pare iz bojlerja. 
Prah 
V našem delovnem okolju na primer prah iz 
ograde za male živali. 
Hlapi in meglice 
V našem delovnem okolju na primer hlapi iz 
flomastrov za belo tablo. 
Plini  
V našem delovnem okolju na primer plin iz 
plinskega štedilnika. 
Bolezenski mikrobi  
V našem delovnem okolju na primer mikrobi 
na uporabljenih robčkih in umazani 
posteljnini. 
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6.  Pozitivno komuniciranje 
 
Vsi potrebujemo komunikacijo za sporočanje potreb, želja, odločitev itd., 
vendar nekateri ljudje ne komunicirajo z besedami.   
 
Delavci morajo razumeti različne oblike sporazumevanja, kaj ljudi motivira k 
komunikaciji in kakšne ovire onemogočajo dobro in učinkovito 
sporazumevanje.  Komuniciramo lahko tudi z dotikom in vedenjem, in delavci 
morajo poznati meje in okoliščine, v katerih je dotikanje primerno.  
 
Prav tako morajo vedeti, kako in kdaj ustrezno zabeležiti podatke ter s tem 
poskrbeti, da bodo osebe, za katere skrbijo, deležne kontinuitete in najboljše 
skrbi ter podpore.  



 
Pri ocenjevanju delavcev na tem področju je potrebno obravnavati vse 
omenjene teme. 
 
Primeri odgovorov/diskusije za 6. področje BESCLO: 
 

BESCLO 6, 1. vprašanje. Verbalna 
sredstva sporazumevanja 

Primer 
točkovanja 

Stopnja učnega uspeha in 
pojasnila 

• Verbalna komunikacija 0 Nezadostno 
• Nejasno in površno 
poznavanje tematike. 
• Ne navaja primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu. 
• Slabo razume tematiko in/ali 
tematika ga bega. 

• Govor 
 
• Govor z uporabo besed 
 
• Uporaba govorjenih besed za izražanje 
pomena. 
 

1 
 
2 
 
3 

Zadostno 
• Kaže osnovno poznavanje 
tematike. 
• Navaja vsaj en primer, ki 
ustreza delovnemu mestu. 
• Ideje in mnenja izraža v 
preprosti obliki in pri tem 
uporablja nekaj ustrezne 
terminologije. 

• Uporaba govorjenih besed in glasu za 
izražanje pomena. 
 
• Uporaba govorjenih besed in glasu za 
izražanje pomena, na primer izjava: »Ne, 
jutri ne bom delala.« 
 
• Komuniciranje z govorjeno besedo in 
glasom za posredovanje sporočila 
Na primer naslednji izjavi: 
»Ne, jutri ne bom delala.« 
»Žal mi je, da te jutri ne bom videl.« 
 

4 
 
 
5 
 
 
 
6 

 
Dobro 
 
• Kaže dobro poznavanje in 
razumevanje tematike. 
• Navaja več primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu. 
• Ideje, probleme in mnenje 
izraža na logičen in jasen način 
s pomočjo ustrezne 
terminologije. 

• Komuniciranje z govorjeno besedo in 
glasom za posredovanje sporočil, idej, 
misli in občutkov.  Na primer naslednji 
izjavi: 
»Ne, jutri ne bom delala.« 
»Žal mi je, da te jutri ne bom videl.« 
 
• Komuniciranje z govorjeno besedo in 
glasom za posredovanje sporočil, idej, 
misli in občutkov. Sem sodita tudi pisanje 
in znakovni jezik. Na primer naslednji 
izjavi: 
»Ne, jutri ne bom delala.« 
»Žal mi je, da te jutri ne bom videl.« 
 
• Komuniciranje z govorjeno besedo in 
glasom (vključno z višino, glasnostjo in 
hitrostjo) za posredovanje sporočil, idej, 
misli in občutkov. Sem sodita tudi pisanje 
in znakovni jezik. 
Na primer naslednji izjavi: 
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Odlično 
 
• Kaže temeljito poznavanje in 
razumevanje tematike. 
• Navaja več primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu in 
drugim socialnovarstvenim 
kontekstom. 
• Povezuje teorijo in prakso.  
• Ideje, probleme in mnenje 
učinkovito izraža na urejen, 
logičen in jasen način s 
pomočjo ustrezne 
terminologije. 



»Ne, jutri ne bom delala.« 
»Ne, jutri ne BOM delala.« (glasna in 
počasna izgovorjava s poudarkom na BOM) 
»Jutri te ne bom videl.« 
»Jutri te ne bom videl?« (zvišan glas na 
koncu povedi) 

 

 

7.  Prepoznavanje zlorabe in zanemarjanja ter odziv 
 
Socialnovarstveni delavci smo pri delu z ranljivimi osebami v močnejšem 
položaju in zelo hitro se lahko zgodi, da prestopimo meje.  Ta poklic včasih 
privlači ljudi, ki imajo radi oblast nad drugimi. 
Delavci morajo zato znati prepoznati znake in simptome različnih vrst zlorabe 
in se pravilno odzvati.  Vedeti morajo, kdaj in komu morajo prijaviti sum na 
zlorabo, in kako ukrepati, če jim oseba, za katero skrbijo, zaupa, da je žrtev 
zlorabe. 
 
Pri ocenjevanju tega področja ne pozabite, da mora delavec prav tako 
razumeti, kako in komu je treba poročati o ravnanju sodelavcev, če ni skladno 
s smernicami delodajalca ali individualnim programom posameznika.  Nadalje 
mora razumeti tudi svojo odgovornost prijave kadrovskih ali operativnih 
težavah, ki spravljajo uporabnike v nevarnost zlorabe, in kako izvesti prijavo. 
 
Primeri odgovorov/diskusije za 7. področje BESCLO: 
 

BESCLO 7, 1. vprašanje. Telesna 
zloraba je na primer: 

Primer 
točkovanja 

Stopnja učnega uspeha in 
pojasnila 

• Če je oseba zlorabljena telesno, na 
primer da utrpi modrice. 
 

0 Nezadostno 
• Nejasno in površno 
poznavanje tematike. 
• Ne navaja primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu. 
• Slabo razume tematiko in/ali 
tematika ga bega. 

• Povzročitev telesnih poškodb, na primer z 
udarci. 
 
• Povzročitev telesnih poškodb, na primer: 
 udarci z dlanjo ali pestjo, brcanje. 
 
• Povzročitev telesnih poškodb, na primer: 
 udarci z dlanjo ali pestjo, brcanje, telesno 
omejevanje. 

1 
 
2 
 
 
3 

Zadostno 
• Kaže osnovno poznavanje 
tematike. 
• Navaja vsaj en primer, ki 
ustreza delovnemu mestu. 
• Ideje in mnenja izraža v 
preprosti obliki in pri tem 
uporablja nekaj ustrezne 
terminologije. 

• Ko nekdo povzroči fizične poškodbe z 
uporabo sile na telesu, na primer: 
 udarci z dlanjo ali pestjo, brcanje. 
 
• Ko nekdo povzroči fizične poškodbe z 
uporabo sile na telesu, na primer: 
udarci z dlanjo ali pestjo, brcanje, telesno 
omejevanje. 
 
• Ko nekdo povzroči fizične poškodbe z 
uporabo sile na telesu, na primer: 

4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 

Dobro 
• Kaže dobro poznavanje in 

razumevanje tematike 
• Navaja več primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu 
• Ideje, probleme in mnenje 
izraža na logičen in jasen 
način s pomočjo ustrezne 

terminologije. 



udarci z dlanjo ali pestjo, brcanje, telesno 
omejevanje, prisilno hranjenje. 

• Ko nekdo škoduje posamezniku z 
uporabo sile na telesu in mu povzroči 
telesne poškodbe z uporabo svojega 
močnejšega položaja: 
klofute, ščipanje, udarci, brcanje. 
 
• Ko nekdo škoduje posamezniku z 
uporabo sile na telesu in mu povzroči 
telesne poškodbe z uporabo svojega 
močnejšega položaja: 
klofute, ščipanje, udarci, brcanje, 
povzročitev oparin, prisilno hranjenje. 
 
• Ko nekdo škoduje posamezniku z 
uporabo sile na telesu in mu povzroči 
telesne poškodbe z uporabo svojega 
močnejšega položaja: 
klofute, ščipanje, udarci, brcanje, 
povzročitev oparin, prisilno hranjenje, 
telesno omejevanje, splošno grobo 
dotikanje. 

7 
 
 
 
 
8 
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Odlično 

• Kaže temeljito poznavanje 

in razumevanje tematike 
• Navaja več primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu 
in drugim socialnovarstvenim 
kontekstom 
• Povezuje teorijo in prakso  
• Ideje, probleme in mnenje 
učinkovito izraža na urejen, 
logičen in jasen način s 
pomočjo ustrezne 
terminologijo 

 
 

8. Profesionalni razvoj 
 
Za ohranjanje in izboljšanje kakovosti storitev je potrebno, da tako delodajalci 
kot zaposleni nenehno reflektirajo svoje delo; ne vsak zase, ampak s 
spremljanjem, kako delajo v drugih službah, in raziskovanjem dobre prakse.   
Pri ocenjevanju tega področja mora delavec pokazati angažiranost za 
spremljanje sprememb v standardih ali smernicah.  Pokazati mora, da se je 
pripravljen udeležiti primernega izobraževanja in zna oceniti, kako vpliva na 
njegovo delovno mesto. Vedeti mora tudi, kako lahko aktivno prispeva k 
supervizijskim srečanjem in svojemu načrtu razvoja.  Poleg tega mora 
pokazati, da pozna znake in simptome stresa ter dejavnike, ki mu povzročajo 
negativen stres.  
 
 
Primeri odgovorov/diskusije za 8. področje BESCLO: 
 

 
BESCLO 8, 4. vprašanje. Poleg obvladovanja 
stresa so nameni supervizije tudi: 

Primer 
točkova
nja 

Stopnja učnega uspeha in 
pojasnila 

 
• Da mi pomaga pri delu. 
 

0 Nezadostno 
• Nejasno in površno 
poznavanje tematike. 
• Ne navaja primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu. 
• Slabo razume tematiko in/ali 
tematika ga bega. 

• Razmisliti, kako sem delal do zdaj in kako bom 
v prihodnje. 
 

1 
 
 

Zadostno 
• Kaže osnovno poznavanje 
tematike. 



• Razmisliti, kako sem delal do zdaj in kako bom 
v prihodnje, ter načrtovati za naprej. 
 
• Razmisliti, kako sem delal do zdaj, oceniti 
način dela in nato razmisliti, kako bom delal v 
prihodnje. 
 

2 
 
 
3 

• Navaja vsaj en primer, ki 
ustreza delovnemu mestu. 
• Ideje in mnenja izraža v 
preprosti obliki in pri tem 
uporablja nekaj ustrezne 
terminologije. 

• Dobiti povratne informacije o svojem delu in se 
dogovoriti, katere cilje si moram zastaviti za 
prihodnost. 
 
• Dobiti povratne informacije in se pogovoriti, kaj 
bi lahko delal bolje. 
Določiti svoje osebne cilje. 
 
• Dobiti povratne informacije, se veseliti 
uspehov in se pogovoriti, kaj bi lahko delal 
drugače.  
Določiti svoje osebne cilje. 

4 
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6 

Dobro 
• Kaže dobro poznavanje in 

razumevanje tematike 
• Navaja več primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu 
• Ideje, probleme in mnenje 
izraža na logičen in jasen 
način s pomočjo ustrezne 

terminologije. 

• Dobiti povratne informacije o svoji delovni 
uspešnosti, izpostaviti težave in se pogovoriti, 
kaj bi lahko delal drugače.  
Določiti svoje osebne cilje in na podlagi teh 
svoje izobraževalne in razvojne potrebe. 
 
• Dobiti povratne informacije o svoji delovni 
uspešnosti, izpostaviti dvome in se pogovoriti, 
kaj bi lahko delal drugače.  
Določiti svoje osebne cilje ter izobraževalne in 
razvojne potrebe in na tej osnovi prilagoditi ter 
dopolniti moj izobraževalni načrt. 
 
• Dobiti povratne informacije o svoji delovni 
uspešnosti: veseliti se uspehov, izpostaviti 
morebitne dvome na obeh straneh in se 
pogovoriti, kaj bi lahko delal drugače. 
Določiti osebne cilje: določiti svoje osebne 
cilje in izobraževalne potrebe in na tej osnovi 
prilagoditi ter dopolniti moj osebni delovni in 
izobraževalni načrt, vključno s časovnimi termini 
in konkretnimi cilji. 
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Odlično 
 
 
 

• Kaže temeljito poznavanje 

in razumevanje tematike 
• Navaja več primerov, ki 
ustrezajo delovnemu mestu in 
drugim socialnovarstvenim 
kontekstom 
• Povezuje teorijo in prakso  
• Ideje, probleme in mnenje 
učinkovito izraža na urejen, 
logičen in jasen način s 
pomočjo ustrezne 
terminologijo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uporabnost POM (MAT) in teh napotkov izven projekta EMISC. 
 
Čeprav je bil POM (MAT) skupaj s temi navodili pripravljen v okviru projekta 
EMISC za mentorje, ki delajo v partnerskih organizacijah projekta, lahko POM 
s pridom uporablja tudi vsak vodja ali nadrejeni, odgovoren za delavce, ki 
delajo neposredno z uporabniki.  
 
Uporablja se lahko za ocenjevanje temeljnih vrednot delavcev in preverjanje, 
koliko razumejo človekove pravice oseb, za katere vsak dan skrbijo.  To 
pomaga pri določanju izobraževalnih potreb in morebitnih področij tveganja, 
kadar delavci ne izpolnjujejo Konvencije ZN o pravicah invalidov. 
 
POM se lahko uporabi tudi za ugotavljanje učinkovitosti izobraževanja v 
razvijanju pravih vrednot med delavci, ali za prepoznavanje potencialnih 
delavcev s pravimi vrednotami na intervjujih. 
 
Uporablja se lahko tudi v namen, za katerega je bil zasnovan, izven projekta 
EMISC.  To pomeni, da lahko države ali organizacije, ki sicer niso sodelovale 
v projektu, vendar se zavzemajo za ECC, uporabijo POM kot del mentorskega 
procesa in s tem povečajo uspešnost delavcev, ki se pripravljajo na izpit ECC. 
 
Ljudje bi najverjetneje izven projekta najraje zapisovali zgolj rezultate za 
mentorirance, ne bi pa želeli imeti vzporedne skupine nementorirancev. Biti 
“nementoriranec” ni ravno priljubljena izbira! V nadaljnjem besedilu smo 
vključili tudi nementorirance, vendar bodo tabele za beleženje in analizo 
delovale zgolj za podatke mentorirancev (torej grafi analize ne bodo primerjali 
podatkov za neobstoječe nementorirance!). 
 
Spodaj je navedeno, kako beležiti informacije iz mentoriranja za 
posameznega kandidata in/ali skupino kandidatov. 
 
Spodaj je navedeno tudi, kako analizirati rezultate po drugem ocenjevanju (in 
ECC izpit, če je bil opravljen). 
 

  



Kako zbirati/beležiti vaše podatke iz mentorskega ocenjevanja 
 
Ni nujno opraviti dveh ocenjevanj, a če želite prikazati dokaz o napredku v 
učenju kot rezultat mentoriranja, boste morali imeti dva seta podatkov 
odgovorov mentoriranca za (idealno) identična podpodročja BESCLO. 
Zbiranje podatkov od mentorjev je pomembno in (ponavadi) tako mentor kot 
mentoriranec želita videti spremembe tekom mentoriranja. Ocenjevanje 
pokaže tudi šibka področja, katerim morajo vodje posvetiti več pozornosti. V 
skrajnih okoliščinah se lahko pokaže, da delavec ni primeren za tovrstno delo 
iz različnih razlogov. Mentorji bi morali znati to razbrati. 
 
V kolikor želite izkoristiti ta nasvet, kako beležiti vse podatke iz mentoriranja, 
potrebujete dostop do teh dveh Excelovih datotek: 
 
POM 1st+2nd obrazec za skupno ocenjavanje PRIMER končna verzija marec 
2018.xls 
POM 1st+2nd obrazec za skupno ocenjavanje PRAZEN končna verzija marec 
2018.xls 
 
Preprost način, kako to narediti je, da uporabite Excelove tabele POM 
1st+2nd obrazec za skupno ocenjavanje PRAZEN končna verzija marec 
2018.xls 
Vanjo lahko beležite podatke za do 15 kandidatov; lahko pa jih dodate še več 
s kopiranjem in lepljenjem večih podatkovnih stolpcev na skrajni desni ali z 
uporabo dvojnikov praznih tabel (veliko preprosteje!). Ne bodite v skrbeh 
zaradi #DEL/0! znaka – s tem Excel kaže na to, da ne more dokončati 
izračuna in se bo spremenilo, ko boste podali nekaj podatkov, na katerih bo 
delal. 
 
Prepišite rezultate (številko) z vsakega področja BESCLO iz mentorjevih 
ocenjevalnih tabel BESCLO področij v prostore pod imenom kandidata. 
Naredite to za prvo ocenjevanje in nato še za drugo. Razpredelnica bo 
izračunala procente učnih dosežkov in označila šibka področja. Izračuna tudi 
rezultat za BESCLO področje. Primerjavo lahko naredite le, če je vsako 
ocenjevanje identično. Na primer, če ocenite kandidata na 4 podpodročjih v 
prvem ocenjevanju področja BESCLO 5, in potem na vseh 14 področjih v 
drugem ocenjevanju; potem boste verjetno dobili zmeden rezultat. Izračunati 
bi morali zgolj rezultate omenjenih 4 podpodročij v drugem ocenjevanju. 
 
Skupinsko ocenjevalno tabelo lahko uporabite kot vir podatkov za 
prekopiranje rezultatov v bolj kompleksno tabelo za analizo podatkov, če jih 
želite uporabiti tudi po koncu drugega ocenjevanja. 
 
Primer, kako izgledajo rezultati so podani v tabelah POM 1st+2nd obrazec za 
skupno ocenjavanje PRIMER končna verzija marec 2018.xls za Donalda 
Trumpa, Hillary Clinton in Mario Callas. 

 
 
 



Kako analizirati podatke POM 
 
V okviru projekta EMISC so bili ustvarjeni Excel pripomočki za analizo, ki 
avtomatično izračunajo rezultate. 
 
Imeti morate dostop do teh dveh tabel, če želite videti, kako deluje beležje in 
analiza podatkov. 
 
 
POM tabela za vnašanje podatkov – izpolnjena končna NEprojektna verzija 
marec 2018 – primer 2 
POM tabela za vnašanje podatkov – izpolnjena končna NEprojektna verzija 
marec 2018 – primer 1 
 
 
… in ko dejansko želite vstaviti podatke, uporabite POM tabela za vnašanje 
podatkov – končna NEprojektna verzija PRAZNA marec 2018 
 
Razpredelnica je kompleksna in vključuje veliko izračunov, zato smo jo 
razdelili na dve fazi. Prva je vstavljanje podatkov, druga pa izračunavanje. 
 
Odvisno od zmogljivosti vašega računalnika, lahko v določeni fazi izgleda, da 
se je vaš sistem sesul, ko ste dodali nove informacije. Počakajte nekaj 
trenutkov. Morda bo pomagalo, če pritisnete v prazno celico nekje na strani, 
da bo delovalo hitreje, vendar s pritiskanjem ne nadaljujte, ker ne bo delovalo, 
dokler ne zaključi z izračunavanjem. 
 
Faza 1 – vnos podatkov: 

1. Odprite razrepredelnico “POM tabela za vnašanje podatkov – PRAZNA 
končna NEprojektna verzija marec 2018 ???? 
Kliknite "enable macros", če/ko se pojavi vprašanje o tem (vedno, ko 
se pojavi to sporočilo, kliknite "omogoči makre"). 

2. Na dnu lista je 5 okvirčkov, ki delujejo tako: 
a. VNOS PODATKOV o udeležencih - je neke vrste osnovni list, ki 

ga je potrebno izpolniti le enkrat. Vnesete podrobnosti o 
mentorjih in mentorirancih (in nementorirancih, če jih imate) in 
(če želite) podatke o učiteljih mentorjev - to so tisti, ki so 
usposabljali mentorje. Vsako celico za vnos lahko, če je 
potrebno, razširimo z dodajanjem vrstic znotraj obarvanih 
območij. Ne dodajajte vrstic spodaj, ker je to izven območja, ki 
se upošteva pri izračunih.  

b. List Vnos podatkov o mentorirancih 1 - tu je prostora za 20 
kandidatov (če potrebujete več prostora, odprite ločeno 
razpredelnico). V rdeči celici A11 naj piše "CALCS off", nad njo 
sta še dva gumba: "Disable Calcs" in "Enable Calcs". Tega se 
ne dotikajte, dokler niste pripravljeni. Če pritisnete "Enable 
Calcs", se aktivira "CALCS on" in zelo dolgo bo potrebno 
počakati, da se opravijo izračuni. Opazili boste (v prihodnje), da 
se bodo imena mentorirancev, ki ste jih vnesli v VNOS 
PODATKOV o udeležencih, pojavila na vrhu stolpcev, ki so 



trenutno prazni. Isto se bo zgodilo z imeni mentorjev in učitelji 
mentorjev, povezanih s kandidatom, ki ga podpirajo. 

c. List Vnos podatkov za nementorirance deluje popolnoma enako, 
kot vnos podatkov za mentorirance, razlika je, da vsebuje le 
imena o vseh nementorirancih, ki smo jih vnesli v VNOS 
PODATKOV o udeležencih.  

d. List Novi grafi - sem lahko brez bojazni kliknete, če ste 
radovedni, ničesar ne morete poškodovati. Sprva je tu prazno, 
ko vnesemo podatke in pristisnemo "Calcs on", pa se izrišejo 
grafi. 

e. List Novi izračuni - to je le list z izračuni, ki ga potrebujemo le, če 
želimo natančne odgovore na vprašanje npr. "Kakšen je bil 
odstotek ljudi z manj priložnostmi (LMP), ki so izpit opravili?" Ta 
del predstavlja statistično osnovo za grafe.  

3. Listi s podatki (2 in 3 za mentorirance in nementorirance) preprosto 
beležijo rezultate prvega in drugega ocenjevanjas in izpita ECC (če se 
ga bo posameznik udeležil). Ti rezultati se beležijo za vsako od 8 
področij BESCLO.  

4. Pri mentorjevem ocenjevanju obstaja verjetnost, da niso postavljena 
vprašanja o vseh podpodročjih BESCLO (npr. BESCLO 5, varnost,  
ima 14 podpodročij). Priporočamo, da opravite preizkus vsaj polovice 
podpodročij za vsako področje BESCLO, ne glede na to, koliko 
podpodročij uporabite v rezultatih. 

5. Posebej bodite pozorni na okna v 15. vrstici. Privzeta nastavitev je "NE 
(NO)". Podatki, ki jih boste vnesli, ne bodo vključeni v izračune, razen 
če/dokler ne kliknete polja zraven "NE (NO)", nad celico drugega 
ocenjevanja in ga spremenite v "DA (YES)". To morate storiti za 
vsakega kandidata, za katerega želite, da je vključen v izračune.   

6. Zdaj poglejte POM tabela za vnašanje podatkov – izpolnjena končna 
NEprojektna verzija marec 2018 – primer 1. Ko ste končali z vnosom 
podatkov v prvi fazi, bo vaš list dobil nov videz, kot ta primer (le imena 
so druga). Za vsakega kandidata lahko vidite, kdo ga je mentoriral, 
izobraževal in kakšni so bili njegovi rezultati. Zdaj v svojih podatkih v 
15. vrstici preklopite v "DA (YES)", da se ti podatki vključijo v izračune. 
To storite za vse mentorirance (in nementorirance). Če imate vnešene 
izpitne rezultate za posameznika, enako storite za izpitna polja v 15. 
vrstici. Lahko se zgodi, da se preklop zgodi šele, ko se premaknete v 
naslednjo celico - to je običajno. V praznih stolpcih privzete "Ne (NO)" 
nastavitve ne spreminjajte v "Da (YES)" - to bi le izkrivilo izračune z 
namišljenimi kandidati, za katere ni nobenih podatkov.  

7. Na tej točki (preden kliknete Enable calcs) priporočamo, da shranite 
kopijo svojih podatkov z drugim imenom verzije (npr. XXX v2), tako da 
se lahko kadarkoli vrnete, če gre kaj narobe. Nato se vrnite na 
originalno datoteko in nadaljujte s Stopnjo 2. 

 
 

Faza 2: Izračuni 
 

1. Ko ste vnesli vse podatke za prvo in drugo ocenjevanje ter izpit (če je 
bil opravljan), lahko pritisnete gumb "Enable calcs" in greste na kavo. 



Morda se vam bo zdelo, da je računalnik zamrznil, a ni. Izračuni trajajo 
10 - 30 minut, odvisno od moči računalnika. Če boste medtem skušali 
delati kaj drugega na tem računalniku, bo verjetno tudi pri tem opravilu 
zelo upočasnjen.  
 

2. Med izračunavanjem bodo vsi podatki v listih 2 in 3 začasno izginili 
dokler izračun ni končan. Naj vas to ne skrbi, še vedno so tam, le vidni 
niso. (Ste preklopili polja v vrsticah 15 iz "NE (NO)" v "DA (YES)"?  Če 
jih niste, pojdite nazaj, odprite kopijo vaših podatkov in zdaj preklopite 
ta polja). 

3. Ko je končano, klinknite list Novi grafi, da vidite rezultate. Za več 
podrobnosti poglejte v list Novi izračuni. 

4. Poglejte podatke v datoteki POM tabela za vnašanje podatkov – 
izpolnjena končna NEprojektna verzija marec 2018 – primer 2; kako je 
videti zdaj. 

 
Pripravljeni na začetek? 
Če čutite, da ste pripravljeni na začetek, odprite POM tabela za vnašanje 
podatkov – PRAZNA končna NEprojektna različica marec 2018  
 in začnite z vnosom informacij o vaših učiteljih, mentorjih, mentorirancih in 
nementorirancih v osnovni list. 

 
 
 
 


