Kaj je SVOS?
SVOS – Spletni Vprašalnik za Ocenjevanje Spretnosti je inštrument s pomočjo katerega lahko ugotovite, kako razvite so vaše
spretnosti za uspešno delovanje v sodobni družbi. Skozi serijo kognitivnih (miselnih) in nekognitivnih nalog (npr. ugotavljanje
interesov, življenjskega sloga …) vas vprašalnik uvrsti na različne ravni spretnosti. Vaš rezultat nato primerja na državni in
mednarodni ravni, rezultati so grafično in pregledno prikazani.
SVOS ima več delov; izpolnjujete vprašalnik v celoti ali le del, ki vas zanima.
Kako do vprašalnika SVOS?

1.

Sporočite nam, da vas izpolnjevanje 2. Svetovalka vam bo poslala kodo za 3. S številko vstopite v vprašalnik in ga
zanima. Izpolnite lahko kognitivni (ocena prevzem individualne vstopne številke in izpolnite. Rezultati so zasebni in mi do njih ne
spretnosti) in nekognitivni del (pregled navodila za vstop v vprašalnik.
dostopamo.
kariernih interesov in življenjskega sloga) ali
samo enega od njiju – popolnoma se
Če se želite o rezultatih individualno
prilagodimo vašim željam in potrebam.
pogovoriti, dobiti boljši vpogled vanje ali želite
pomoč pri njihovem razumevanju, lahko to
Napišite mail na isio@lu-koper.si ali pokličite
sporočite svetovalki.
informacijsko pisarno na 05 612 80 00.

Na naslednji strani poglejte še: zakaj bi se lotili izpolnjevanja vprašalnika, kje lahko vsakodnevno srečate
spretnosti, ki jih meri SVOS, in kakšne naloge lahko pričakujete.

Ocena spretnosti
Besedilne spretnosti

Matematične spretnosti

Kaj je to, kaj to
pomeni?

Gre za to, kako dobro razumemo, kaj
smo prebrali, kako dobro ocenimo,
kako resnično je, kar smo prebrali in
kako lahko prebrane informacije
uporabimo.

Pokažejo, kako dobro znamo uporabljati
matematične elemente (števila, velikost
…) in kako jih znamo predstaviti.

Kje te spretnosti
srečujemo v
vsakdanjem
življenju?

Skoraj povsod – pri branju novic,
izpolnjevanju obrazcev, pisanju
sporočil …

Pri kuhanju, ko prilagajamo količine
sestavin, v trgovini, ko računamo
popuste, ko jemljemo zdravila, da vemo,
kako pogosto jih vzeti …

Reševanje problemov v tehnološko
bogatih okoljih
Gre za to, kako dobro uporabljamo
računalnik – znamo kaj napisati na
računalnik, poslati elektronsko pošto ali
morda celo programirati ter kako dobro
znamo komunicirati z drugimi preko
sodobnih naprav.
Kjer se srečujemo z elektronskimi
napravami – telefoni, s posebnimi
računalniškimi programi ali napravami v
službi …

Matematične spretnosti omogočajo
izvajanje korakov določenega postopka,
prepoznavanje pomembnih podatkov in
njihovo uporabo.

Te spretnosti pokažejo, kako dobro se
znajdemo pri iskanju informacij, njihovi
uporabi pri načrtovanju dela in kako
uspešni smo pri reševanju problemov.

Razvitost teh spretnosti nam omogoča, da
sledimo besedilu, razumemo posamezne
besede in povedi, razumemo, kako se povedi
povezujejo med sabo in da »se ne izgubimo v
daljših besedilih«.

Naloge, kjer bo treba kaj odčitati z grafov,
računati cene izdelkov (podobno kot v
šolskih testih).

Naloge, kjer bo treba urediti kakšen
seznam, opraviti kaj po korakih …

Naloge, kjer na podlagi prebranega besedila
ocenimo, katere trditve so resnične in katere
ne, izberemo besede, ki ustrezno dopolnijo
neko besedilo.

Zakaj so te
spretnosti
pomembne?

Kakšne naloge lahko
pričakujemo?
Koliko časa bomo
verjetno reševali te
naloge?

Razvitost besedilnih spretnosti
odraža, kako hitro se lahko
odzovemo na določeno informacijo,
koliko razumemo, kar smo prebrali
in kako uspešno se v zvezi s tem
odločamo.
Naloge, kjer bo treba kaj prebrati,
kaj označiti v besedilu, odgovoriti na
vprašane (podobno kot v šolskih
testih).

60 min (besedilne in matematične spretnosti se izpolnjujejo skupaj, ni mogoče
izbrati le enih ali drugih, lahko pa reševanje prekinete in nadaljujete kasneje)

Koliko časa bomo
verjetno reševali te
naloge?

Gre za to, kako spretni smo pri branju – kako
hitro lahko kaj preberemo, kako hitro »se
izgubimo v daljših povedih« in kako dobro
poznamo pomen različnih besed.

Vedno, ko kaj beremo.

30 min (oba dela sta izbirna – vprašalnik ju lahko ponudi ali ne, odvisno od tega, kako ste
reševali besedilne in matematične spretnosti)

Pregled kariernih interesov in življenjskega sloga

Kaj je to, kaj to
pomeni?

Bralne veščine

Poklicni interesi in poklicne namere

Osebna blaginja in zdravje

Uporaba spretnosti

Interesi povejo, kaj nas zanima, katere
dejavnosti radi opravljamo in kako se
zaposlitev, ki jo trenutno opravljamo, ali
tista, ki jo želimo opravljati, v skladu s
temi interesi. Poklicne namere pa
pokažejo, če razmišljamo o novi službi ali
jo morda celo aktivno iščemo.

Kako
zdravo
se
prehranjujemo, koliko spimo,
kako pogosto se gibamo ter
kako smo zadovoljni s svojim
življenjem.

Kako pogosto uporabljamo
svoje
matematične,
besedilne, računalniške …
spretnosti na delovnem
mestu in v vsakdanjem
življenju.

5 min

5 min

10 min

Vsak del vprašalnika da informativne rezultate, a najbolj
popolno sliko dobite, če izpolnite vse dele. Odločite se
lahko, kaj vas zanima, kateri del vprašalnika bi želeli
izpolniti. Poleg izbranega dela vedno izpolnite tudi del o
demografskih podatkih (5 min), ki vaše rezultate postavi
ob bok rezultatom drugih.
Če bi se o njih želeli pogovoriti in jih raziskati na
individualnem svetovalnem razgovoru, nam to
sporočite.

