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Vodnik za diplomante posebnega sekundarnega izobraževanja 

Po končanem izobraževanju najti svojo pot 

na trgu dela vsekakor ni mačji kašelj. 

Vedeti je potrebno, kaj storiti in predvsem 

kam se obrniti. Urediti je potrebno 

dokumente, poiskati oglase za delo, se z 

delodajalcem dogovoriti za razgovor, 

opraviti razgovor, sestaviti dober CV in 

napisati prošnjo za zaposlitev… 

To je za vsakogar težka naloga, še zlasti pa 

za diplomante posebnega sekundarnega 

izobraževanja. 

V Flandriji so tako nevladne organizacije 

(npr. sindikati) kot tudi Vlada za 

diplomante pripravili vodnike s koristnimi 

informacijami in napotki, ki jim bodo 

koristili po diplomi. A ti vodniki so kljub 

temu prezahtevni za številne diplomante z 

invalidnostjo. 

Mladinska organizacija JKVG vzw je 

pripravila prilagojen vodnik za diplomante 

posebnega sekundarnega izobraževanja. Ta vsebuje številne informacije, napotke, vaje in osebni 

koledar za „seznam opravil“, namenjene diplomantom posebnega sekundarnega izobraževanja, ki bi 

jih le-ti naj predelali skupaj s svojim učiteljem/trenerjem. V kolikor je to pravilno izvedeno, ima 

diplomant na koncu svoj čisto osebni vodnik s konkretnimi in prilagojenimi informacijami, ki jih lahko 

po končani šoli uspešno uporabi za vstop na trg dela. 

Vodnik se od običajnih vodnikov razlikuje po tem, da je napisan na jasno razumljiv/preprost način. To 

pomeni, da so se avtorji izogibali težkih besed, kompleksnih besednih zvez, dolgih stavkov,… in da je 

vodnik napisan v WABLIEFT slogu (www.wablieft.be), katerega cilj je približati pisano besedo ljudem 

z bralnimi/učnimi težavami. 

Vodnik sestavljajo različna poglavja, kot npr. „zaposlitveni cilj“, „kje najti delo“, „dogovoriti se z 

delodajalcem za razgovor“, „zaposlitveni razgovor“, „ureditev zdravstvenega 

zavarovanja/brezposelnost“, „osebni koledar“,… Vsako poglavje vodnika vsebuje jasen vizualni 

pregled (miselni vzorec) vsebine dotičnega poglavja. Ravno miselni vzorci predstavljajo za 

uporabnika odlično orodje, s katerim lahko vizualizira vse pisne informacije. Risbe služijo za jasnejšo 

predstavo. 

Vodnik vsebuje številna samostojna poglavja, tako da lahko učitelj/trener izbere, katero poglavje želi 

najprej predelati. Nikakor ni potrebno pričeti na začetku vodnika. 

http://www.wablieft.be/
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Vodnik je nekakšne osebni priročnik, kar pomeni, da učenec skupaj z učiteljem/trenerjem vpiše 

ustrezne osebne informacije zase (npr. kje je nahaja najbližji Zavod za zaposlovanje, zavarovalnica, 

združenje sindikata…). Vodnik vključuje tudi osebni koledar, v katerega lahko učenec vpisuje 

pomembne datume, kot npr. kdaj si mora urediti osebno zdravstveno zavarovanje. 

Poleg dostopnih informacij pa vključuje vodnik tudi vaje, ki jih lahko učenec skupaj z 

učiteljem/trenerjem reši med poukom. Rešitve nalog so vključene v učiteljevem izvodu vodnika. 

Na voljo sta dve različici vodnika. Čeprav je vodnik zelo dostopen in razumljiv, je kljub temu na voljo 

še LAHKA različica, ki vsebuje še nekoliko bolj poenostavljena besedila in informacije. Takšna različica 

je npr. zelo priročna za ljudi z disleksijo. 

Vodnik lahko pri organizaciji brezplačno naročijo učitelji/trenerji, in sicer tako, da preko e-pošte 

sporočijo za katero šolo in za kolikšno število učencev vodnik potrebujejo. Ko posredujejo te 

informacije, prejmejo vodnik in pripadajoče miselne vzorce v obliki PDF dokumenta. Vodnik je nato 

mogoče razmnožiti v šoli in sicer za poljubno število učencev. 

 V Flandriji vsako leto okoli 70 šol vodnik uporabi za približno 2300 učencev. Ta vodnik je postal 

nujen instrument za pripravo zadnjih letnikov učencev s področja posebnega sekundarnega 

izobraževanja na njihov vstop na trg dela.  

 

Kontaktne informacije pobudnika 

Ime:  JKVG vzw 

Pravni status:  NO 

Sedež družbe: 

 Naslov: Van Vaerenberghstraat 6 

 Poštna številka:       2600   Mesto: Berchem (Antwerp) 

Telefon: 03 609 54 49 

E-mail: info@jkvg.be 

www.jkvg.be 

www.schoolverlatersagenda.be 
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