
   

  

  

 

Spodbujajte svoje mehke veščine z 

odprtimi značkami 

 

Tretje glasilo 
 

 

Na kratko o projektu 

SoftSkills4EU je mednarodni projekt, ki si je kot cilj 

zastavil: 

• opredeliti ključne mehke veščine potrebne v Evropi, 

• razviti standardizirani sistem za samoevalvacijo in 

vrednotenje s konceptom odprtih značke, 

• razvoj novih orodij za e-učenje in 



 

• strategijo za priznavanje, namenjeno delodajalcem, 

svetovalcem in drugim ustreznim zainteresiranim 

stranem. 

  

 

V tem glasilu vam predstavljamo kratek uvod v drugi in 

tretji modul kompetenčnega okvirja poimenovanega SPOCC 

Framework – Osebne spretnosti in Organizacijske spretnosti. 

 

SPOCC Framework modul 2:  Osebne spretnosti 

Osebne veščine so veščine, ki se nanašajo na pristop dejanj 

ljudi in njihov način izražanja. Odražajo se v vsakdanjem 

odnosu in vedenju ljudi, od njihovega vedenja v službi ali 

šoli, do njihovega vedenja v vsakodnevnih aktivnostih. 

Osebne vodstvene sposobnosti vključujejo: 

• pozitivni odnos in vedenje (npr. prevzemanje pobude in 

opravljanje svojega dela dela); 

• močan občutek odgovornosti (npr. opredelitev ciljev in 

prednostnih nalog, upoštevanje obvez, zanesljivost); 

• prilagodljivost (npr. izvajanje več nalog ali 

projektov; inovativnost in iznajdljivost; odprtost in 

odzivnost na spremembe); 

• zanimanje za vseživljenjsko učenje. 

Da bi dosegli ta cilj, modul zajema 5 naslednjih tem: 

1. Obvladovanje stresa 
2. Samozavedanje 
3. Osebni razvoj 
4. Obvladovanje sebe 
5. Čustvena inteligenca 

 

SPOCC Framework modul 3: Organizacijske 

spretnosti 



 

Na splošno gre pri organizacijskih veščinah za kakovost, 

učinkovitost in zmogljivost stvari, ki jih naredite za 

doseganje nečesa. Namen tega modula je razviti splošne 

spretnosti, ki so potrebna v vsaki komercialni in 

nekomercialni organizaciji. Kot je preiskovanje, kaj 

notranji ali zunanji kupec pričakuje in zagotavljanje dobre 

storitve za zadovoljitev tem potrebam, delo v omejenem 

časovnem merilu, določanje prednostnih nalog in 

osredotočanje na nalogo za zagotavljanje dobrih rezultatov. 

Gre tudi za iskanje rešitev problemov, načrtovanje in 

prenos dolgoročnejših dejavnosti, vodenje časovnih načrtov 

in poročanje o napredku. Torej, te veščine pridejo prav 

tudi v tvojem osebnem življenju! Predstavljajte si, da 

želite prenoviti svojo kuhinjo, ki potrebuje nekaj skrbno 

zastavljenih ciljev, načrtovanje in menedžment časa. 

Da bi izpolnili ta cilj, modul zajema 5 naslednjih tem: 

1. Oblikovanje usluge strankam  
2. Menedžment časa 
3. Kritično mišljanje 
4. Strateško načrtovanje 
5. Vodenje 

 

Naslednje glasilo 

V naslednjem glasilu  bosta predstavljena zadnja dva modula:  

Sodelovalne spretnosti in Spretnosti ustvarjalnega mišljenja. 



  

 

Soft Skills Pilot  
 

V okviru projekta SoftSkills4EU nam je pilotno testiranje 

zagotovilo dobro priložnost, da prejmemo neposredne 

povratne informacije ciljne skupine projekta (iskalci 

zaposlitve, migranti) o razvitem materialu in tudi o 

postopku prejemanja odprte značke. 

Za pilot so mentorji iz vseh partnerskih držav podprli 

udeležence, da so se prijavili na platformo in spremljali 

njihov napredek.  

Kot primeri: na Cipru so se med celotnim procesom 

sodelovali 3 mentorji, ki so podprli 22 udeležencev. Na 

splošno je bila prejeta povratna informacija pozitivna, 

udeleženci pa so ugotovili, da je gradivo primerno, 

zanimivo in uporabno zanje. Na Nizozemskem je bilo 

povabljenih okoli 30 oseb. To so bili vsi "mladi 

profesionalci", torej na začetku kariere, na svežem ali 

začasnem delu. Večina udeležencev je bila diplomantov in 

del njih so migranti. Približno tri četrtine udeležencev je 



 

osvojila značko (na eni od treh razpoložljivih ravni: 

osnovni, vmesni ali napredni). 

Zahvaljujemo se vsem, ki so se udeležili, za njihovo 

podporo in prispevek k projektu SoftSkills4EU! 

 

  

 

 

Zdaj projekt prihaja h koncu, vas zanimajo naši 

nadaljnji koraki pri projektu v prihajajočih 

mesecih? Spremljajte našo spletno stran 

SoftSkills4EU. 

  

https://www.softskills4.eu/


  

 

  

 

Lahko nam sledite tudi na spodaj navedenih 

socialnih kanalih 
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