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1. Poročilo o realiziranih aktivnostih operacije
Zap.
št.

1

Naziv aktivnosti ( naloge)

Zaposlitev svetovalnega delavca
začetnika

Rezultat

Delavka je v času trajanja
projekta uspešno izvajala
naloge v skladu s
programom, uspešno
opravila strokovni izpit, s 1.
12. 2017 smo jo zaposlili za
polovični delovni čas na
delovnem mestu
svetovalnega delavca in sicer
do 31. 8. 2018.

Predvideni
zaključek

30.11.2017

Dejanski
zaključek

30.11.2017

Opombe o odstopanjih
aktivnosti

-

Udeleženec

Manja Lokar

** Rezultat opišite tako, da bo splošno razumljiv glede na zahtevek za izplačilo.

2. Poročilo o realiziranih kazalnikih operacije
Rezultati ciljev:
S 1. 4. 2017 smo se uspešno vključili v projekt »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017. Zaposlitev se je sofinancira iz sredstev Evropskega
socialnega sklada (ESS) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014 -2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna
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vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost,
in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8. 2. 1 »Znižanje brezposelnosti mladih«. Cilj razpisa je bil
spodbujanje zaposlovanja in vključevanja mladih na trg dela. Zaposlili smo osebo mlajšo od 29 let, ženskega spola, ki je bila brez zaposlitve manj kot 12 mesecev.
Zaposlena se je usposabljala po naslednjem programu:

1. Izvajanje svetovalnega dela smo razdelili v svetovalno delo z dijaki, svetovalno delo z učitelji in svetovalno delo s starši. Svetovalna delavka začetnica se je najprej
spoznala s spodaj naštetimi aktivnostmi, sodelovala je pri njihovi pripravi in izvedbi, postopno pa je nekatere začela tudi samostojno izvajati.
V sklopu svetovalnega dela z dijaki je sodelovala pri naslednjih aktivnostih:
- vpis in sprejem novincev – sprejemanje prijav, pogovor z učenci, zapisovanje njihovih želja, oblikovanje oddelkov,
- svetovanje za osebni in socialni razvoj – izvajanje delavnic za spodbujanje osebnega in socialnega razvoja dijakov,
- poklicna orientacija dijakov 3. in 4. letnika – individualno in skupinsko poklicno usmerjanje v obliki razgovorov, napotovanj na testiranja, izvajanja delavnic o
kompetencah dijakov, njihovih željah in vpisnih postopkih.
- delo z dijaki s posebnimi potrebami – koordinacija za pripravo in izvedbo individualiziranega programa in izvajanje dodatne strokovne pomoči za premagovanje
primanjkljajev pri dijakih, ki imajo to zapisano v odločbi,
- delo z nadarjenimi dijaki – oblikovanje seznamov, urejanje dokumentacije, sodelovanje in vodenje razgovorov z nadarjenimi dijaki,
- svetovalna pomoč dijakom – svetovalni razgovori z dijaki o njihovih osebnih stiskah, učnih ali vedenjskih težavah, socialni problematiki ipd. in
- splošno razvojno-preventivni programi – organizacija, koordinacija in vodenje delavnic ki sodijo v preventivno-razvojne programe (npr. varno obnašanje v prometu,
droge in odvisnosti, spoznajmo se, učenje učenja).
V sklopu svetovalnega dela z učitelji so bile izvedene naslednje aktivnosti:
- sodelovanje na sejah oddelčnega učiteljskega zbora,
- sodelovanje na sejah celotnega učiteljskega zbora,
- sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju razrednih ur in
- udeležba na izobraževanju skupine učiteljev na temo delo z dijaki s posebnimi potrebami.
V sklopu sodelovanja s starši je izvajala naslednje aktivnosti:
- sodelovanje pri pripravi ustreznih podatkov za informiranje staršev dijakov 3. in 4. letnika glede nadaljevanja študija,
- informiranje staršev učencev osnovnih šol o pogojih vpisa v programe šole in o značilnostih posameznih programov,
- sodelovanje pri individualnih razgovorih s starši, ki so poiskali pomoč, nasvet ali določeno informacijo v svetovalni službi,
- koordinacija sodelovanja staršev in šole v primeru posebnih potreb.
2. Svetovalna delavka začetnica se je seznanila z vso pomembno zakonodajo, ki velja na področju srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter s
Šolskimi pravili Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.
Svetovalna delavka začetnica se je preko zgoraj naštetih aktivnosti v času trajanja projektnega dela od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017 učila uspešno načrtovati in upravljati
čas ter ustrezno načrtovati cilje, spremljati, preverjati in ocenjevati napredek svojega dela ter napredek dijakov v skladu z zastavljenimi cilji. Pridobivala je tudi
kompetence s področja upoštevanja razvojnih značilnosti ter individualnih razlik dijakov ter upoštevanja različnosti in multikulturnosti. Poleg tega je urila kompetence s
področij prepričanj, vrednot in stališč – spoznala se je s svojim položajem v povezavi z drugimi področji, razvijala sposobnost samorefleksije in odgovornega usmerjanja
lastnega strokovnega razvoja v procesu vseživljenjskega učenja. V okviru načrtovanja, spremljanja in evalvacije lastnega dela je dnevno, tedensko, mesečno,
spremljala svoje delo.
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Svetovalna delavka začetnica je pri delu pokazala veliko zavzetost in sposobnost hitrega učenja. Vsa delovna področja je hitro usvojila in naloge lahko kmalu izvajala
samostojno. Odlično je pripravila in vodila delavnice »Spoznajmo se« za 1. letnik. Vodenje skupinskih oblik dela z dijaki je ena njenih močnih strani. Pokazala je lep
odnos do vseh deležnikov izobraževanja.
Še pred zaključkom projekta je uspešno opravila strokovni izpit. S 1. 12. 2017 dalje smo jo zaposlili na delovnem mestu svetovalnega delavca za polovični delovni čas
in določen delovni čas do 31. 8. 2018.
Poročilo je objavljeno na spletnih straneh šole na naslednji povezavi: http://www.ssfkz.si/?page_id=10862.

Pripravila
Tatjana Lorencin
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