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POVZETEK

Diplomsko delo kot posebno skupino mladih obravnava ciljno skupino mlajših odraslih.
Ţivimo v času hitrih druţbenih sprememb, ki posledično vplivajo tudi na ţivljenjski potek
mladih. Individualizirana druţba jim predstavlja nenehno tveganje in izziv, saj morajo sami
odločati o sebi in so odgovorni za realizacijo lastnih potencialov tako na področju
izobraţevanja kot tudi na področju zaposlovanja. Znotraj ciljne skupine mlajših odraslih je
veliko takšnih posameznikov, ki na svoji osebni, izobraţevalni in poklicni poti potrebujejo
svetovalno pomoč. Posebno pozornost namenjam tudi osipnikom, ki svetovalno pomoč zaradi
preteklih učnih neuspehov potrebujejo še toliko bolj. Opozoriti sem ţelela, da se mlajši
odrasli pri izobraţevanju razlikujejo od ciljne skupine odraslih, in sicer tako v motivaciji ter
ovirah pri izobraţevanju kot tudi v samih potrebah, ki so prisotne pri izobraţevanju in
zaposlovanju. Zanimalo me je, zakaj mlajši odrasli sploh potrebujejo svetovalno pomoč ter
kakšne so obstoječe moţnosti za zadovoljitev njihovih potreb po svetovanju na različnih
stopnjah – pred vpisom v izobraţevanje, med izobraţevanjem ter tudi po končanem
izobraţevanju.

Ključne besede: mlajši odrasli, osipniki, svetovalna pomoč pred izobraţevanjem, svetovalna
pomoč med izobraţevanjem, svetovalna pomoč po izobraţevanju

SUMMARY

Throughout the thesis I wanted to present young adults as a special group of young people
and as a target group in adult education. We live in a time of fast social changes and the
influence can be noticed on life of young people. Individualised society faces young people
with continuous hazard and challenges. They have to make their own decisions about
themselves and they are also responsible for realisation of their own potential in the field of
education and also in the field of labour. Within the target group of young adults there are
lots of individuals who need counselling and guidance on their personal, educational and
professional path. I will devote special attention also to early school leavers who need
educational counselling and guidance even more because of the past lack of success in their
education. I wanted to stress out that during education young adults are different than other
adults. They differ in motivation, barriers to education, educational and professional needs. I
was interested in why young adults need educational counselling and guidance at all. I was
also curious, what are the existing possibilities for counselling and guidance on different
stages of educational process – before, during and after education.

Key words: young adults, early school leavers, educational counselling and guidance before
education, educational counselling and guidance during education, educational counselling
and guidance after education
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UVOD
Z razvojem človeške druţbe so se statusi in socialne vloge posameznikov vseskozi
spreminjali. Po eni strani se vloge vse bolj delijo, po drugi pa postajajo vse bolj kompleksne.
Ravno ta teţnja po večji določenosti in hkrati kompleksnosti pa se izraţa v vedno novem
znanju, spretnostih in zmoţnostih, ki jih posamezniki morajo razviti, če ţelijo vstopiti v svet
odraslih. Obdobje, za katerega je značilen prehod iz otroštva v odraslost, imenujemo mladost.
Mladost postaja vse daljša, vse bolj odločilna in tudi zapletena. To je obdobje učenja za
prihodnost – obdobje šolanja in izobraţevanja. Ule (2008) jo metaforično označi kot
čakalnico, kjer čakamo na dovoljenje, da bomo lahko ţiveli kot odrasli.
Novi procesi individualizacije izpodrivajo vnaprej dane ţivljenjske vloge. Vsak posameznik
mora sam priti do določenega druţbenega poloţaja, uspeh pa na nobenem področju ni več
vnaprej zagotovljen. Mladi so torej sami odgovorni za svojo prihodnost, za izobraţevalno in
poklicno pot, na kateri se srečujejo z nenehnimi izzivi, tveganji in spremembami, kar jim
povzroča skrb in negotovost. Da ne izpadejo iz konkurenčnega boja za druţbeni poloţaj ali
delovno mesto, morajo prepoznavati in razvijati svoje sposobnosti, kreativnost, fleksibilnost
in inovativnost. Potrebno je tudi nenehno odločanje med številnimi izobraţevalnimi
moţnostmi, zaradi česar nemalokrat potrebujejo andragoško svetovalno pomoč.
Vzporedno s povečevanjem druţbenih in individualnih potreb po učenju in izobraţevanju se
povečujejo tudi potrebe po andragoškem svetovalnem delu. V diplomski nalogi sem se
osredotočila na ciljno skupino mlajših odraslih, znotraj katere je veliko takšnih
posameznikov, ki bi se radi obogatili z znanjem, a se ne zavedajo svojih potreb. Nekateri ne
poznajo moţnosti, ki jih imajo, ali pa imajo predsodke in bojazni, so brezbriţni in tako gre
marsikatera priloţnost, da bi se razvili ali napredovali, mimo njih. Posebno pozornost sem
namenila tudi osipnikom, ki zaradi najrazličnejših razlogov predčasno zapustijo redno
izobraţevanje. Ko izpadejo iz šolskega sistema, se mnogim kot edina moţnost, da dokončajo
šolanje, ponudi izobraţevanje odraslih. Vendar pa se mlajši odrasli razlikujejo od drugih
odraslih in to je treba upoštevati ne samo pri izobraţevanju, ampak tudi pri svetovanju.
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V teoretičnem delu diplomske naloge sem najprej opisala obdobje mladosti in druţbene
okoliščine, ki vplivajo na mlade. Mladi se danes zaradi vpliva nenehnih in hitrih druţbenih
sprememb soočajo s spremenjenim načinom ţivljenja, dela in tudi izobraţevanja. Zanimalo
me je predvsem to, kako druţbene spremembe vplivajo na učenje in izobraţevanje mladih ter
kakšna je pri tem vloga andragoškega svetovalnega dela. Kot posebno skupino mladih, ki v
svetovalnem procesu zahteva svojevrstno obravnavo, sem opredelila tudi ciljno skupino
mlajših odraslih. Od ostalih odraslih se razlikujejo tako v potrebah po učenju in
izobraţevanju kot tudi v motivaciji za izobraţevanje in ovirah, ki velikokrat pripomorejo k
slabšim uspehom in niţji udeleţbi.
V drugem delu teoretičnega dela diplomske naloge sem ugotavljala, zakaj mlajši odrasli
sploh potrebujejo andragoško svetovalno delo. Zanimalo me je namreč, kakšno svetovalno
pomoč potrebujejo pred vključitvijo v izobraţevanje, med izobraţevanjem ter tudi ob koncu
izobraţevanja ali po njem. Dotaknila pa sem se še svetovalne dejavnosti, ki mladim pomaga
na prehodu iz izobraţevanja v zaposlovanje. V nadaljevanju ugotavljam, kakšna je obstoječa
ponudba, ki je mlajšim odraslim danes na voljo pri doseganju ciljev na osebni, izobraţevalni
in poklicni poti.
Empirični del obsega raziskavo, s katero sem poskušala ugotoviti, kakšne so potrebe mlajših
odraslih po andragoškem svetovalnem delu. Anketirala sem mlajše odrasle, ki se izobraţujejo
v šoli za odrasle CDI Univerzum. Obiskujejo bodisi gimnazijski izobraţevalni program
bodisi program srednjega poklicnega izobraţevanja ali program poklicno-tehniškega
izobraţevanja. Ugotavljala sem, kakšne so njihove potrebe po andragoškem svetovalnem delu
ter kakšno je njihovo mnenje o pomembnosti le-tega. Zanimalo me je tudi, kje mlajši odrasli
iščejo pomoč, ko naletijo na teţave pred izobraţevanjem ali med njim, ter kako pogosto
pomoč poiščejo v svetovalnem središču ISIO. Iskala pa sem še odgovor na vprašanje, ali
obstajajo razlike v potrebah po svetovalni pomoči tudi znotraj ciljne skupine mlajših odraslih,
in sicer med tistimi anketiranci, ki so vpisani v različne izobraţevalne programe.
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I. TEORETIČNI DEL

1. OPREDELITEV CILJNE SKUPINE MLAJŠIH ODRASLIH

1.1 ZNAČILNOSTI MLADIH

1.1.1 Opredelitev pojma mladost
Ule (1988, str. 10–14) opisuje mladost kot socialno-psihološki pojem, ki obravnava vraščanje
posameznika v druţbo. Je proces, v katerem si posameznik izoblikuje osebnost na osnovi
svojih psihofizičnih zasnov ter interakcije s socialnim in fizičnim okoljem. Posameznik v tem
obdobju razvija svojo identiteto, s tem ko razvije različne kompetence za delovanje v druţbi
in uravnavanje svojega duševnega ravnovesja. Coles (1997, str. 98–99) pravi, da je mladost
vmesna faza med otroštvom in odraslostjo, za katero so značilni trije prehodi:
zaključek rednega šolanja,
vstop na trg delovne sile,
prehod k neodvisnosti od staršev.

Marjanovič Umek in Zupančič (2004, str. 511–512) za razliko od Uletove in ostalih avtorjev,
katerih definicije so bolj sociološko obarvane, opredeljujeta mladostništvo kot razvojno
obdobje, ki traja od konca otroštva pa do začetka zgodnje odraslosti (torej med pribliţno 11.
–12. in 22.–24. letom starosti). To razvojno obdobje se začne s puberteto, za katero so
značilne biološke in psihološke spremembe.
Sicer pa je omenjeno obdobje razčlenjeno tako (prav tam):
zgodnje mladostništvo (do 14. leta),
srednje mladostništvo (do 17. ali 18. leta),
pozno mladostništvo (do 22. ali 24. leta).
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Zgornja meja mladostništva je teţje določljiva kot spodnja, vendar naj poudarim, da različne
stroke pri tem uporabljajo različna merila, od katerih so ena bolj objektivna, druga bolj
subjektivna.
Za določitev zgornje meje mladostništva se v sodobnih druţbah pojavljajo različna merila
(Marjanovič Umek in Zupančič 2004, str. 511–512):
pravno-legalno (v Sloveniji 18 let),
sociološko (socialna vloga, določena s strani druţbe),
ekonomsko (ekonomska neodvisnost),
psihološko (doseganje relativne spoznavne, čustvene, socialne in moralne zrelosti).
Meje mladostništva se pomikajo vse bolj navzgor, saj posamezniki v povprečju pozneje
dosegajo navedena merila (z izjemo pravno-legalnega). Meje postajajo vse bolj ohlapne,
opazne so tudi razlike med posamezniki pri doseganju relativne psihološke zrelosti,
ekonomske neodvisnosti in zaključenega izobraţevanja.
Fasick (prav tam, str. 512) pravi, da se obdobje mladostnišva zaključi, ko posameznik
prevzame eno izmed odraslih socialnih vlog, vendar pa se v različnih druţbah opredelitve
odraslih vlog razlikujejo. Eno od meril zgornje meje mladostništva je lahko socialno merilo.
Posamezniki, ki imajo zastavljene visoke cilje (le-ti pa so navadno povezani s pričakovanji
staršev in socio-ekonomskim poloţajem), dlje vztrajajo v izobraţevalnem procesu, se sočasno
ne zaposlijo in ţivijo odvisni od primarne druţine. Po kriteriju prevzema ene izmed odraslih
vlog takšne posameznike kljub morebitni zrelosti še vseeno umeščamo v obdobje poznega
mladostništva. Zaradi teţav pri določitvi zgornje meje mladostništva nekateri avtorji
uporabljajo subjektivna merila posameznikov. Ti naj bi odraslost povezovali s sprejemanjem
odgovornosti, ekonomsko neodvisnostjo od staršev ter samostojnostjo v prepričanju in
vrednotah.
Nekateri podatki kaţejo na to, da je za mlade neodvisnost od doma ključna za njihovo
občutenje odraslosti. Po statističnih podatkih številnih evropskih drţav (v letu 2003 in 2004)
naj bi več kot 60 % mladih v starosti od 15 do 29 let še vedno ţivelo pri starših. Med glavne
ovire mladih pri osamosvajanju sodijo materialni pogoji, npr. podaljšano šolanje ter neurejen
in negotov trg dela, vendar pa so pomembni tudi subjektivni dejavniki, npr. ţelje, strahovi,
4

prizadevanje za samostojnost (Ule 2008, str. 14). Subjektivno merilo torej poudarja
individualizem, socialno pa tradicionalne starostno normativne dogodke.
Ule (prav tam, str. 126) zapiše tudi to, da so mladi danes za razliko od opravljanja monotonih
del v klasičnih industrijskih obratih motivirani za pridobivanje kreativnih delovnih mest, zato
morajo podaljševati izobraţevanje, kar podaljšuje obdobje mladosti. Posledica tega je
dolgotrajnejša odvisnost mladih, zaradi česar je prišlo do diferenciacije tudi znotraj obdobja
mladosti. Zaslediti je več značilnih obdobij, ki si časovno sledijo po naslednjem zaporedju:
klasična mladost (14–18 let): mladi imajo status srednješolcev in dijakov,
podaljšana mladost (19–24 let): obdobje visokošolskega in univerzitetnega študija,
predodraslo obdobje (25–29 let): obdobje prehoda v ekonomsko in socialno
neodvisnost.
Večina mladih tako po klasični mladosti ne preide v odraslost, ampak v podaljšano mladost.
Sicer pa je mladost odkril šele evropski novi vek, kjer so se razbile tradicionalne socialne
povezave, v ospredje pa je prišel nov meščanski individualizem. Tu mesto posameznika v
druţbi ni bilo več vnaprej določeno, pojavi se razmah individualnosti, ki se je pokazal v
povečani vlogi posameznika v procesu odraščanja. Pred tem je bila mladost razumljena kot
obdobje »mladih odraslih«, ki so na začetku svoje kariere, ne pa pred njo. Novi vek pa ji je
začel pripisovati takojšnjo sprejemanje nalog in obveznosti odraslosti po koncu pubertete
(Miheljek 2002). Omeniti je treba tudi vse večji pritisk druţbe, zlasti ideoloških aparatov
drţave, ki poleg sprejemanja in prevzemanja vzorcev vedenja, motivacij in ideoloških
predstav sedaj zahtevajo tudi ovrednotenje in opravičevanje prej omenjenega, posamezniki
postanejo »objekti« socialnega vpliva, tudi vzgojno-izobraţevalnega (Ule 1995, str. 14).
Mladost po besedah Miheljaka (2002) od novega veka dalje pomeni socialno nadaljevanje
otroštva, ko človek ni več otrok, ni pa tudi še priznan kot odrasel.
Naj poudarim tudi to, da je mladost v različnih kulturah in časovnih obdobjih pojmovana
različno. Ule (1995, str. 14) opisuje plemenske druţbe, kjer so izenačevali konec pubertete z
vstopom v odraslost. To je bilo pomembno obdobje predvsem z vidika novih odgovornosti,
dolţnosti in pravic, ki so jih na novo pridobili. Obstajajo pa tudi druţbe, ki mladosti sploh ne
poznajo. To so zlasti arhaične druţbe in kulture, ki poznajo stare iniciacijske obrede, s
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katerimi uvajajo otroke v svet odraslih. Otroci morajo v takšnih kulturah čim prej odrasti, da
bi pomagali preţivljati svoje starše. Posebno obdobje mladosti se je zgodovinsko oblikovalo
v skladu z druţbenimi potrebami, šele meščanska druţba je pravzaprav odkrila mladost, ki se
je začela pojavljati pri vseh socialnih slojih.
Generacijo mladih danes opiše filozof Galimberti (2009), označi jih kot neodgovorne, ki
pogosto ne spoštujejo pravil, so brez dolţnosti in strahu pred posledicami, saj ni nikjer več
»stabilnosti«. Ugotavlja, da ne gre za individualne primere, temveč za kulturo. Problem ni v
posameznikih, pač pa v druţbi. Zapiše tudi zanimivo trditev, in sicer da Zahoda ne bodo
pokopale niti migracije niti teroristi, ampak druţba sama, ker ne posveča več pozornosti
smislu in identiteti in tako zapravlja nove generacije.
Meja med mladostjo in odraslostjo postaja vse bolj nedoločljiva. V ospredju je
individualizacija mladosti, saj je mladostnikom čedalje bolj prepuščeno, da sami vodijo svoje
ţivljenje. Prepuščena jim je lastna odločitev o tem, kdaj in kako bodo vstopili v delovni
proces, kdaj (če sploh) se bodo odločili za zakon in druţino, v kakšni druţinski skupnosti
bodo ţiveli, kako bodo preţivljali in izkoriščali svoj prosti čas, kakšna bo njihova politična
dejavnost itd. Vse pomembnejše zato postajajo individualne značilnosti in sposobnosti,
izobrazba, znanje, informacije itd. (Ule 1995, str. 17–18). Podobno pravi tudi Cepin (2005),
ki opisuje, kako so glavne točke odraščanja vse bolj razpršene po starostni osi posameznika.
Emancipacija posameznika v zasebni sferi se dogaja čedalje bolj zgodaj, ekonomski in
druţbeni kriteriji odraslosti pa se pomikajo vse bolj proti tridesetemu letu. O tradicionalni
meji med mladostjo in odraslostjo zato ne moremo več govoriti.
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1.1.2 Mlajši odrasli kot posebna skupina mladih

Definiranje mlajše odrasle osebe je lahko različno. Jelenc Krašovec (1996) mlajše odrasle
definira kot osebe, stare od 16 do 27 let. Obdobje mlajše odraslosti s pomočjo določitve
starostne meje določi tudi Titmus (1989, str. 316), ki je spodnjo mejo mlajših odraslih določil
pri 18. letu, zgornja pa je bolj ohlapna. Ponekod je določena pri 25. letu, ko posamezniki
zaključijo s študijem oz. formalnim šolanjem. Spodnja meja se torej lahko določi s starostjo,
ko posameznik ni več šoloobvezen, in je ob ponovni vključitvi v izobraţevanje deleţen
drugačne obravnave kot njegovi vrstniki, ki se izobraţujejo v sistemu začetnega
izobraţevanja. Titmus (1989, str. 316) opisuje, da je v zahodni druţbi pojem »mlajši odrasli«
široko uporabljen, gre namreč za teţe opredeljivo ţivljenjsko obdobje.
Tudi Ule (2008, str. 241) opredeli mlajše odrasle kot posebno skupino mladih. Zapiše tako:
»Mladi odrasli so tisti, ki po vseh tradicionalnih merilih (starost, izobrazba) ne sodijo več v
kategorijo mladih, vendar še niso dosegli socialnega statusa odraslih v tradicionalnem
pomenu: niso ekonomsko samostojni ali nimajo redne zaposlitve ali nimajo lastne družine ali
živijo pri izvornih družinah.«
Pripisuje jim naslednje značilnosti (prav tam):
intenzivno identitetno raziskovanje,
obdobje

nestabilnosti in sprememb (v bivalnih razmerah, odnosih,

delu,

izobraţevanju),
obdobje, ki je osrediščeno na sebe, samouresničitev,
obdobje občutka vmesnosti med mladostjo in odraslostjo,
obdobje spreminjanja ţivljenja.
Vendar te lastnosti niso v enaki meri navzoče pri vseh mlajših odraslih, saj je to izjemno
raznolika ciljna skupina. Večina jih mogoče ţe ima nekatere znake odraslosti, a nimajo
bistvenih: niso ekonomsko samostojni, niso zaposleni ali nimajo svoje druţine. Značilno je
tudi to, da nenehno vijugajo med različnimi ţivljenjskimi sferami, med uspehi in neuspehi,
npr. zapustijo dom staršev in se kmalu vrnejo, zapustijo šolo in se spet vključijo vanjo,
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najdejo si delo, ki ga lahko vsak hip izgubijo, ţivijo v negotovi partnerski zvezi, spreminjajo
poklicne ţelje glede na razmere na trgu dela (Ule 2008, str. 242–243).
Velikokrat imamo probleme tako pri opredelitvi ţivljenjskih obdobij kot tudi pri umestitvi
posameznikov v določena ţivljenjska obdobja. Meje so vse bolj nedoločljive in odvisne od
druţbenega konteksta. V diplomski nalogi bom obravnavala ciljno skupino mlajših odraslih,
ki je prav tako teţko določljiva, saj se izraz »mlajši odrasli« lahko uporablja zelo različno. V
sistemu izobraţevanja odraslih je namreč veliko tudi takšnih mladih, ki so izpadli iz sistema
rednega šolanja, a so se kmalu spet vrnili v izobraţevanje, vendar v andragoško ustanovo.
Pogosto so obravnavani kot odrasli, čeprav imajo še vse lastnosti, ki jih lahko pripišemo
mladostnikom.

1.1.3 Razvojne naloge v mladostništvu
Razvojne teorije prikazujejo človekov razvoj kot gibanje k samouresničitvi, k določenim
ciljem. Po Maslowu naj bi se človekov razvoj naslanjal na njegove potrebe, cilj razvoja je
samorealizacija. V Eriksonovem razvojnem modelu pa je cilj posameznika ţivljenjska
integriteta (Ličen 2006, str. 35–36).
Havighurst (v Marjanovič Umek in Zupančič 2004, str. 522) je določil osem razvojnih nalog,
ki bi jih moral osvojiti vsak posameznik v obdobju mladostništva (ki traja od 14. do 24. leta
starosti), da bi njegov razvoj potekal optimalno:

prilagajanje na telesne spremembe (sprejemanje in razumevanje relativno hitrih
telesnih sprememb, sprejemanje lastnega zunanjega videza brez pretiranih frustracij,
razvoj samostojne skrbi za telo in učinkovito telesno dejavnost),
čustveno osamosvajanje od druţine in drugih odraslih (razvoj čustvene neodvisnosti
od odraslih in oblikovanje vzajemnih odnosov z njimi),
oblikovanje socialne spolne vloge (prevzemanje istospolne socialne vloge in njej
primerno vedenje),
oblikovanje novih in stabilnih socialnih odnosov z vrstniki (oblikovanje istospolnih
prijateljstev, razvoj socialnih spretnosti, sodelovalnega vedenja, stabilnih vrstniških
odnosov),
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razvoj socialno odgovornega vedenja (izbira in zavzemanje za druţbene vrednote in
prevzemanje odgovornosti za druge ljudi in druţbo),
priprava na poklicno delo (razvoj poklicnih ciljev, izbira in izobraţevanje za določen
poklic),
priprava na partnerstvo in druţino (pridobivanje podatkov in izkušenj o partnerskem
ţivljenju),
oblikovanje vrednotne usmeritve (oblikovanje vrednotnega sistema, hierarhija vrednot
in delovanje v skladu z njimi na področju osebnega ţivljenja).
Posamezniki se v različnih obdobjih odraslosti srečujejo s serijo razvojnih nalog, značilnih za
določeno obdobje. V vsakem starostnem obdobju je treba premostiti ovire in »probleme«, da
se lahko preide na naslednjo razvojno stopnjo ali obdobje. Če pa posamezniku to ne uspe,
lahko doţivi občutek neuspeha ali pa pride do nesprejemanja s strani druţbe.
Različni avtorji navajajo tudi dodatne specifične naloge, vendar pa se bolj ali manj vsebinsko
navezujejo na Havinghurstove. Pomembno pa je poudariti tudi, da se razvojne naloge v
različnih zgodovinskih obdobjih spreminjajo, prihaja pa tudi do razlik med različnimi
druţbami, in to predvsem v zahtevah, ki se postavljajo mladostnikom (Marjanovič Umek in
Zupančič 2004, str. 523). Pri tem je bistveno, da se zavedamo, da ne gre vsak posameznik
skozi enake ţivljenjske naloge, specifične naloge pa niso več vezane na točno določena
ţivljenjska obdobja ali kronološko starost. Današnja druţba je namreč vse bolj neobčutljiva
na leta starosti in kronološka starost ni več kriterij za izpolnjevanje določenih ţivljenjskih
nalog in vedenja (Brečko 1998, str. 30-31).
Za obdobje mladostništva so značilni mnogi prehodi, najvidnejši je zagotovo biološki prehod
od otroštva k odraslosti, ki poteka od niţje k višji fazi ţivljenjskega cikla. Ta pa povzema še
dodatne prehode (Ule 1995, str. 16):
prehod od fluidne zavesti posameznika o sebi k zgrajeni podobi o sebi in mestu v
druţbi,
prehod od omejenega spektra socialnih vlog h kompleksnim in celostnim socialnim
vlogam,
prehod od šolskih dejavnosti k svetu dela in zaposlitve,
prehod k ekonomski neodvisnosti in samoodgovornosti,
9

prehod od preteţnega sprejemanja znanja in informacij k njihovi uporabi,
prehod k politični polnoletnosti in pravno odgovorni osebi.
Našteti prehodi pomenijo biografski, socio-psihični, generacijski in statusni premik.

Super (v Ali in Graham 1996, str. 31–32) posebno pozornost posveti prehodu iz
izobraţevanja v svet dela in zaposlitve. Natančno opredeli in razčleni pet ţivljenjskih faz, ki
so pomembne na poti za poklicno odločanje. Za ţivljenjsko fazo, ki poteka od 15. do 24. leta
starosti, je značilno intenzivno raziskovanje lastnih interesov. Tu mladi ocenjujejo poklicne
moţnosti v primerjavi z lastnim zanimanjem, vrednotami in sposobnostmi. Omenjeni avtor (v
Marjanovič Umek in Zupančič 2004) kot pomembno nalogo tega obdobja navaja tudi
oblikovanje predstav o različnih poklicih, vključevanje v dejavnost, ki jih popelje do
določenega poklica, v tem obdobju pa mlajši odrasli navadno tudi zaključijo izobraţevanje in
se prvič zaposlijo.
Huberman (v Woolfe idr. 1987, str. 18) opisuje naslednje naloge in »probleme«, s katerimi se
soočajo mladi:
grajenje stabilne identitete,
vplivi socialnega okolja na osebno identiteto,
iskanje prve zaposlitve,
iskanje primerne skupnosti, v kateri bo mlajši odrasel ţivel in deloval.

Poleg tega omenjeni avtor opozarja tudi na to, da lahko pri posamezniku pride do sprememb
in problemov, ki morda niso značilni za določeno razvojno stopnjo. Nekatere spremembe se
lahko pojavijo predčasno ali popolnoma nepričakovano. Odvijajo se nenehno, tudi zaradi
spremenljivosti okolja, v katerem se posameznik nahaja, ter zaradi vseh »drugih«, s katerimi
so obdani, saj tudi njihovo spreminjanje posredno vpliva na posameznike in njihovo
medosebno interakcijo.

V obdobju mladostništva je torej poleg doseganja razvojnih nalog izjemnega pomena tudi to,
da se posamezniku razvije in oblikuje identiteta. To je skupek preteklih in sedanjih
identifikacij, ţelja in usmeritev, ki jih posameznik organizira in za katere verjame, da ga
najbolje predstavljajo. Vključuje spoznavni vidik (razumevanje sebe), čustva, teţnjo po
spreminjanju v ţeljeno smer ter usmeritev do drugih ljudi. Gre za psihološki proces
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pojmovanja sebe kot od drugih različnega posameznika. Vključuje tudi pojmovanje sebe
glede na preteklost, sedanjost in prihodnost, veliko vlogo pa tu igrajo predvsem razvite
spoznavne in socio-kognitivne sposobnosti ter socialne izkušnje (Marjanovič Umek in
Zupančič 2004). Pri tem naj omenim tudi problem, ki se nanaša na posameznika, od katerega
se pričakuje, da si bo izoblikoval neko »trdno« identiteto kljub hitrim spremembam in tempu,
ki ga prinaša današnje ţivljenje. To opazno botruje spremembam lastnih dejanj in doţivljanja,
zaradi česar je grajenje identitete oteţkočeno.
Mladi raziskujejo in preizkušajo različne ţivljenjske moţnosti, po drugi strani pa
zadovoljujejo potrebo po prevzemanju različnih socialnih vlog in odgovornosti, ki jih
pripisujemo mladostnikom. Pri tem se velikokrat kriţata občutek svobode in odgovornosti.
Gre torej za nek nedoločen poloţaj, kjer je veliko moţnosti in priloţnosti, pa tudi precej
ovirajočih vplivov.

1.1.4 Ţivljenjski poteki mladih

Namesto samoumevnih tradicionalno usmerjenih ţivljenjskih poti smo vsak dan postavljeni
pred različne izbire, moţnosti, priloţnosti, izzive in zahteve. Sodobna druţba namreč ponuja
vse večjo izbirnost ţivljenjskih poti, pri tem pa ljudem ponuja vse manj pomoči pri odločanju
med kompleksno različnostjo izbir. Vse to močno vpliva na ţivljenjski potek posameznika,
saj norme prehodov iz enega obdobja v drugo in za posamezna ţivljenjska obdobja značilne
dejavnosti ter pravila niso več določeni (Ule 2008, str. 12–13).
Pomembni dejavniki, ki usmerjajo ţivljenjski potek posameznika, so zagotovo druţbene
delitve vlog (druţbeni poloţaji, odnosi, pričakovanja, vrednote …), institucionalni dejavniki
(rituali in institucije prehodov, generacijski pritiski, medgeneracijska razmerja) ter ţivljenjski
dogodki (izobraţevanje, delovno okolje, druţina, zasebnost …), ki na ţivljenjski potek
vplivajo posamično ali skupno (Ule 2008, str. 18).
Dejavnosti niso več strogo vezane na posamezna ţivljenjska obdobja in tudi nihovi prehodi
niso več druţbeno določeni. Ţivljenjski potek je stvar individualne izbire, kar pa povzroča
spremembe tudi v odraščanju. To lahko vidimo kot osvobajajoče, a tudi ogroţajoče.
Osvobajajoče zato, ker svoje ţivljenje lahko oblikujemo sami glede na lastne ţelje, vendar pa
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lahko ob tem trpimo, saj nam to prinaša večjo negotovost in nestabilnost. Zaporedje
ţivljenjskih potekov in obdobij ne obstaja več. Razmerja med starostjo, socialnimi vlogami in
udeleţbo v institucijah se spreminjajo in niso več standardizirana. V ospredje prihaja
individualiziran ţivljenjski potek (Ule 2008, str. 13).
Tudi meje med izobraţevanjem, učenjem in delom so vse bolj zabrisane. Cross (1981)
omenja linearni slog življenja, kjer je izobraţevanje namenjeno mladini, delo odraslim, prosti
čas pa starejšim. Takšna omejitev na ţivljenjska obdobja in njim določene dejavnosti so
značilne le za preteklost, saj danes prevladuje t. i. cikličen slog življenja, kjer prihaja do
kombinacij dela, izobraţevanja in prostega časa skozi celo ţivljenje in nobena dejavnost ni
vezana na določeno starostno obdobje. Za današnji čas je značilno, da je delo pomešano z
izmenjevanjem izobraţevanja in prostega časa, ki ga imajo tako starejši kot tudi mladi.
Linearni slog ţivljenja zamenjujeta cikličen in mešan. Pri cikličnem gre za to, da do faze
izobraţevanja prihaja večkrat v ţivljenju. Faze dela, izobraţevanja in prostega časa se
izmenjujejo, pri mešanem pa lahko vse tri potekajo hkrati.
Delo torej ni več izključno domena odraslih, delovne zahteve vdirajo tudi v otroštvo in
mladost, značilen je pojav zgodnjih karier. Pred mladostnike so danes postavljene podobne
zahteve in izbire kakor pred odrasle.
Ţivljenjski potek poznamo kot zaporedje prehodov, običajno povezanih z negotovostmi, ki
jih moramo obvladovati. Ko govorimo o mladih, je treba omeniti predvsem dve obliki
prehodov: statusni prehodi in prehodi udeleţbe. Statusni prehodi pomenijo napredovanje v
linearnem ţivljenjskem poteku (npr. prehod iz niţje stopnje šolanja v višjo, napredovanje na
delovnem mestu), prehodi udeležbe pa se nanašajo na spremembo smeri v ţivljenjskem
poteku (npr. menjava šole, menjava izobraţevalnega programa, konec šolanja, odhod iz
izvorne druţine). Danes so meje med prehodi vse manj jasne in vse bolj odvisne od
ţivljenjskih načrtov in potekov posameznika. Povezane so s pričakovanjem ali negotovostjo,
vse bolj so tvegane. Tveganja pri prehodih so večja, zato velikokrat izzovejo anksioznost, saj
imajo vpliv na globlje spremembe in socialno vključenost posameznika (npr. izbira šolanja,
poklica, partnerja, študija …) (Ule 2008, str. 22–25).
Institucije socialne drţave imajo tu dvojno vlogo: oblikujejo merila in postopke selekcije ter
določajo nadomestne prehode (ponujajo začasno podporo za premostitev preloma v kritičnih
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obdobjih ţivljenjskega poteka, npr. ZZZS, centri za socialno delo, prostovoljne organizacije).
Skrbijo za vrnitev v šolo, prešolanje, usposabljanje za delo, vključitev v programe
zaposlovanja … Izobraţevanje in usposabljanje za delo ter politika zaposlovanja so
pomembni pri organiziranju in nadzorovanju prehodov, ki omogočajo kontinuiran ţivljenjski
potek. Omenjene institucije vplivajo tudi na organiziranost ţivljenjskega poteka
posameznikov, opredeljujejo pričakovanja drugih o njihovem ţivljenju, ta merila pa lahko
posamezniki z upoštevanjem uporabljajo v načrtovanju lastnih biografij. Institucije torej
odločajo o normalnosti in nenormalnosti ţivljenjskega poteka posameznika, kar legitimirajo
strokovnjaki, npr. psihologi, pedagogi, zdravniki (Ule 2008, str. 26). Širjenje aparatov drţave,
ki upravljajo z ţivljenjskimi poteki ljudi, zlasti širjenje izobraţevalnih, socialnih, svetovalnih
in zdravstvenih institucij torej proizvaja in utrjuje individualizacijo v sodobnih ţivljenjskih
potekih. Ljudje morajo namreč izbirati in voditi ţivljenje skozi institucije, saj jim vzbujajo
prepričanje, da mora vsak sam poskrbeti za svoje ţivljenje (prav tam, str. 35).
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1.2 DRUŢBENE OKOLIŠČINE, KI VPLIVAJO NA MLADE

1.2.1 Rizičnost individualizacije mladih
V 21. stoletju imata vpliv na potek vsakdanjega ţivljenja ljudi globalizacija (svetovna raven)
in individualizacija (osebna raven). Najprej se bom posvetila individualizaciji, ki je
razumljena kot posameznikova teţnja po individualnem ţivljenjskem slogu in po tem, da
vsakdo sam odloča o svoji izobrazbi, poklicu, kraju in načinu ţivljenja (Rener 2007, str. 41).
Miheljak (2002) pravi, da individualizacija zajema proces razpuščanja vnaprej danih
ţivljenjskih oblik ter porast novih zahtev, oblik nadzora in prisil, te pa nas vodijo k
samooblikovanju lastne biografije in socialnih mreţ, ki so nam na voljo. Normalna biografija
tako postane »biografija izbir« ali »zbrkljana biografija«.
Ule (1992) podobno pravi, da t. i. stabilni »jaz« tradicionalnega subjekta (ki je značilen za
industrijsko druţbo) vse bolj zasenčujejo nove decentrirane oblike strukture subjekta, v
ospredje namreč prihajajo novi procesi individualizacije, ki pa so zgolj posledica nenehnih in
hitrih sprememb v današnji druţbi. Gergen (prav tam) pri tem dodaja še to, da je posameznik
danes zasičen in prepoln vsega – in prav zato tudi prazen. Na eni strani smo prenasičeni z
materijo, nenehno nam je vsiljena navidezna komunikacija, vse več je poseganj v naša lastna
ţivljenja, na drugi strani pa prihaja do socialnega zasičenja, ki narekuje domneve o tem, kdo
smo. Vsaka resnica o posamezniku je samo začasen konstrukt, pojavlja se »odprto stanje«,
kamor nam drugi lahko vpisujejo, brišejo ali na novo zapisujejo svoje identitete. Identiteta
tako postaja mreţa odnosov.
Postavlja se vprašanje, kako naj posameznik kljub vplivu drugih ljudi in hitrih sprememb
pridobi in ohrani svojo identiteto. Psihološki subjekt današnjega časa je pluralen in raznolik
sistem samopodob, ki vsebuje kognitivne, afektivne, emocionalne in vrednostne dimenzije.
Pri tem se nam postavlja drugo vprašanje, in sicer če v takem primeru raznolikosti pri
posameznikih ne prihaja do razcepljenih osebnosti.
Mladi danes nimajo le moţnosti odločanja, pač pa bi lahko rekla, da so primorani odločati o
sebi, pri realizaciji svojih individualnih potencialov in moţnosti pa jim je v veliko pomoč
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socialna podpora. Razviti morajo sposobnosti za sodelovanje in komunikacijo, pri čemer naj
poudarim, da je tu izjemnega pomena individualizacija, ki predstavlja izziv in tveganje.
Tradicionalne oblike, kot so npr. ločitev po spolu in socialnih vlogah, so ţe izbrisane,
nadomestila jih je prej omenjena individualizacija, ki ne predstavlja pasivnega prepuščanja,
pač pa poudarja aktivno in kreativno oblikovanje lastnega ţivljenja. Posameznik danes torej
ni rezultat ponotranjenja in prisvajanja druţbeno danih vzorcev subjektivnosti, ampak je
individualiziran (Ule 1992).
V tradicionalnih druţbah je bil posameznik ţe s samim rojstvom vmeščen v druţbene
okoliščine svojega ţivljenja, v individualizirani druţbi pa se mora sam, v boju s konkurenco
potruditi za to, da pride do določenega druţbenega poloţaja. V veliki meri gre za stvar volje,
uspeh pa ni več vnaprej zagotovljen. Sproti izbiramo svoje cilje, a smo v nenehnem tveganju,
saj nikoli ne vemo, kam bomo sami sebe pripeljali (Miheljak 2002).

Individualizacija zahteva aktivno sodelovanje posameznikov, prilagajanje, koordiniranje in
integriranje. Pomembno je dolgoročno načrtovanje, prilaganjanje razmeram in improvizacija
glede na dane okoliščine. Potrebno je zastavljanje ciljev, prepoznavanje ovir, prenašanje
porazov. Iniciativnost, fleksibilnost, soočanje s posledicami izbir, ki se vse bolj prenašajo na
posameznike in niso več stvar širše skupnosti … Kot pravi Ule (1995, str. 29): »Človek vse
bolj postaja izbira svojih možnosti, postaja homo otionis. Življenje, smrt, spol, telesnost,
identiteta, religija, zakon, starševstvo, družbene vezi – vse to postaja določljivo, se raztrešča
v opcije.«

Individualizacija je torej vse prej kot homogen proces, saj posamezniku pomeni veliko
tveganje. Temeljni izziv predstavlja predvsem psihosocialna integracija v druţbo, ki je prej
slonela na plečih različnih institucij in širše skupnosti, danes pa odgovornost za to prevzema
vsak zase sam. Poleg tega ob tem občuti tudi vse večjo zahtevo za pripravljenost na
sprejemanje tveganih odločitev tako v zasebnem kot tudi v poslovnem svetu. Vnaprej
določene socialne vloge pravzaprav sploh ne obstajajo več, prav tako ni več zanašanja na
drţavo in institucije. Posameznik torej sam postaja posrednik med zasebnim in javnim,
institucijo in osebnostjo, splošnim in posebnim interesom.
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Podaljševanje izobraţevanja, več moţnosti za doseganje druţbenih priznanj, ki vodijo k
višjim socialnim statusom, grajenje kariere, hitrejše psihosocialno in kulturno osamosvajanje,
hitrejše oblikovanje vrednot, politične presoje in ideologije so skupek novih izzivov, tveganj
in sprememb, ki imajo vpliv tudi na proces socializacije oz. odraščanja. Informacijska
modernizacija sodobne druţbe nasprotuje stereotipnemu sprejemanju zahtev in pričakovanj
okolice, ne prenaša vnaprej definiranih osebnih in socialnih identitet, ţivljenjskih stilov, pač
pa od posameznikov zahteva fleksibilnost in kreativnost (Ule 1995). Posameznik prevzema
čedalje večji deleţ druţbenih stroškov, poleg tega je prisiljen k individualnemu stilu ţivljenja,
dela in tudi učenja. Nenehno se mora dokazovati in potrjevati kot kreativna, izvirna in
fleksibilna oseba, v nasprotnem primeru izpade iz konkurenčnega boja za delovna mesta in za
dober druţbeni poloţaj, pristane v mnoţici tistih, ki ţivijo od slabo plačanih in
neperspektivnih sluţb, ali pa celo ostane brez zaposlitve (Miheljak 2002). Psihosocialna
integracija torej, za razliko od preteklosti, ko je bila to naloga različnih izobraţevalnih
institucij in zaposlitvenega sektorja, sloni na plečih posameznikov.
Mnogo mladih dela in poklicne kariere ne dojema več kot zanesljivo osnovo za oblikovanje
svoje identitete. Kljub doseţeni stopnji izobrazbe jih veliko ne najde zaposlitve, ki bi
ustrezala njihovi kvalifikaciji. Ena izmed rešitev bi bilo lahko dodatno izobraţevanje, morda
ţe v času rednega šolanja, ki pa ţal ni dostopno vsem, tu imajo slabše moţnosti predvsem
mladi, ki prihajajo iz socialno šibkejših druţin (Ule 1995).
V individualizirani druţbi se mora posameznik dojemati kot središče svojega delovanja.
Nenehno je postavljen pred odločitve, potrebno je stalno prepoznavanje in razvijanje lastnih
sposobnosti. Poloţaj, ki ga doseţe, ni stalen in ni samo posledica dogodkov in razmer, je tudi
posledica odločitev, ki jih sprejema individualno. Lastno ţivljenje je treba (pre)oblikovati
dejavno in prevzeti odgovornost za posledice odločitev, ki jih sprejmemo. Ţiveti moramo na
bolj odprt način in z več refleksije kot nekoč. Vendar pa nam po drugi strani individualizacija
prinaša tudi novo tveganje in posledično negotovost ter skrbi (Pšeničny in Jurančič Šribar
2007).
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1.2.2 Razvoj znanosti in tehnologije

S hitrim razvojem znanosti in tehnologije se posledično spreminjata tudi podoba sveta in
dela, spreminjajo se zahteve po znanju, ki jim mora posameznik nenehno slediti, da bo
uspešno opravljal delovne in ţivljenjske naloge.
Potrebe po izobraţevanju lahko naraščajo zaradi vpeljevanja novih tehnologij dela in zaradi
organizacijskih sprememb, ki navadno temu sledijo, tu pa so seveda tudi ostali dejavniki
ekonomske reprodukcije, ki teţijo k povečanju predvsem fizičnega kapitala. Marsikje postaja
ključna tehnična izobraţenost, išče pa se tudi vse več znanstvenih in upravnih kadrov,
organizatorjev in menedţerjev, saj so nujno potrebni pri upravljanju in širjenju proizvodnih
sistemov. Za uspešnost pri delu je torej pomembno široko in raznovrstno znanje.
Bevc (1987, str. 9–11) zapiše, da je treba značilnosti sodobnega tehnološkega razvoja
upoštevati tudi pri izobraţevanju, in sicer:
dematerializacijo tehnologij (značilen je hiter razvoj terciarnih dejavnosti, kjer ima
informacijska tehnologija odločilno vlogo, pomembna pa je tudi vloga znanja, ki
pripomore h gospodarski rasti bolj, kot k temu pripomorejo proizvodni dejavniki),
intelektualizacijo

delavcev

(opaziti

je

povečano

potrebo

po

višje-

in

visokoizobraţenih kadrih, ki jih lahko usmerimo v nove tehnologije),
profesionalizacijo delavcev (ta proces teče vzporedno s procesom intelektualizacije
delavcev. Gre za višjo stopnjo delovne etike in večje zahteve glede kvalitete
delovnega ţivljenja),
obseg in stopnja tehnoloških sprememb (obseţnost in stopnja dinamike tehnoloških
sprememb se povečuje in spreminja, potrebne so nenehne prilagoditve).
Prehod iz industrijske druţbe v informacijsko od izobraţevanja zahteva kvalitativno
preobrazbo ter tesno povezanost z znanostjo, tehnološkim razvojem, proizvodnjo in druţbo v
celoti. Razvoj znanosti in tehnologije zahteva nova znanja, ki pa so večinoma ozko
usmerjena, osredotočena zgolj na razvoj in visoko storilnost. Galimberti (2007, str. 15) temu
pritrdi in poda ostro kritiko, saj zapiše, da si tehnično-znanstvena paradigma ne zastavlja več
nobenega cilja, ki bi ga bilo treba uresničiti, ampak samo rezultate, ki jih je v njenih
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postopkih treba doseči. Tehnika namreč ne stremi k nekim ciljem, ne spodbuja iskanja smisla,
ne odrešuje, ne osvobaja in ne razkriva resnice.
Posameznik potrebuje nova raznovrstna znanja tudi za uspešno socializacijo (komuniciranje,
zveze in informiranje, vedenje, oskrba …). Potrebna je nadgraditev znanj s področja
komunikacij, poleg tega so potrebna znanja za prilagoditev na nova tehnična okolja, ki
zahtevajo specifičnost, prilagodljivost in iznajdljivost. Opazno je tudi, da se s tem spreminja
celoten način ţivljenja, zato moramo posebno pozornost posvetiti tudi vprašanjem druţine,
okolja, turizma, prostega časa, neenakosti itd. (Mohorčič Špolar in Ivančič 1996, str. 38–40).
Druţbene in ekonomske spremembe, ki vplivajo tudi na izobraţevanje, niso bile še nikoli
tako nagle in obseţne. Svet postaja vse manjši, k čemer so pripomogli predvsem masovni
mediji, moderna tehnologija, razvoj telekomunikacij, moţnost vse hitrejše mobilnosti itd.
Tisti, ki niso v koraku s prej naštetimi pridobitvami, postanejo vse bolj druţbeno izključeni in
imajo manj moţnosti za aktivno udejstvovanje na različnih področjih, tudi na trgu dela. Treba
je spodbuditi izobraţevanje in svetovanje za večjo mobilnost, ki jo lahko razdelimo na
mentalno in fizično. Fizična mobilnost je opredeljena kot zamenjava okolja, pri mentalni pa
gre za to, da se mlajše odrasle pripravi na odprtost za spremembe, fleksibilnost, nove izzive
… Razvija se s pomočjo različnih dejavnikov, tudi s pomočjo izobraţevanja (Identity,
Mobility … 1997, str. 9–10).
Danes je potrebna tesna povezanost gospodarskih in druţbenih zahtev s sistemom
izobraţevanja ter nenehno prilagajanje izobraţevanja spremembam v okolju. Razvoj znanosti
in tehnologije vpliva tudi na izobraţevanje mladih, predvsem zaradi prilagajanja na
spremenjene zahteve znanja, ki ga narekuje razvoj druţbe, poleg tega pa v ospredje prihaja
tudi potreba po širokem in raznovrstnem spektru vednosti, ki pripomore k vključevanju in
aktivnemu sodelovanju v druţbi.
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1.2.3 Vpliv globalizacije na izobraţevanje mladih
Danes smo priča socialnim, ekonomskim, kulturnim in političnim spremembam, ki so se
pričele ţe nekje v drugi polovici dvajsetega stoletja. Med pomembne dejavnike, ki vplivajo
na izobraţevanje, prištevamo tudi globalizacijo, ta pa s seboj prinaša nove oblike
izobraţevanja in posredno vpliva tudi na andragoško svetovalno delo mlajšim odraslim.
Med posledice globalizacije lahko zapišemo širjenje horizonta ljudi, dostop do znanja in
produktov znanosti in tehnologije, medkulturno komunikacijo, več priloţnosti, osebno in
druţbeno rast ter moţnost izmenjave idej in skupnega sodelovanja pri iskanju rešitev, ki
zadevajo skupne probleme (Cabezudo idr. 2009, str. 16).
Globalizacija v izobraţevanju je nujna posledica dinamike razvoja človeške populacije. Gre
za nujno širjenje in transparentnost znanja, izkušenj in vrednot med mladimi tako v okviru
Evropske unije kot tudi v mednarodnem kontekstu. Dolgoročni cilj globalizacije v
izobraţevanju je doseganje ciljev pravne in demokratične druţbe na temeljih trajnostnega
razvoja, ki vključuje gospodarski in druţbeni razvoj ter varstvo okolja (Paušer 2004, str. 125–
126). Tako globalizacija in z njo povezana mobilnost omogočata posameznikom, da pridobijo
znanja in veščine, ki jih danes od njih zahteva globalni trg dela. Sem sodijo veščine znanja
tujih jezikov, odprtost, strpnost do drugačnosti, pripravljenost na medkulturni dialog …
Mobilnost krepi samostojnost in vodi do boljšega razumevanja, solidarnosti in strpnosti do
drugačnih (Lavrič idr. 2010, str. 308).
Laval (2005) opisuje številne študije, ki razkrivajo, kako različne institucije, npr. Mednarodni
denarni sklad, Svetovna banka, Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD),
Svetovna trgovska organizacija (WTO) itn. prek svojih globalizacijsko obarvanih politik
sodelujejo pri oblikovanju nove svetovne ureditve izobraţevanja, ki temelji na globalnem
trgu. Tu se prodajajo izobraţevalni produkti, izmenjujejo se študenti, ustanavljajo se
podruţnice znanih nacionalnih univerz ter številne virtualne univerze, ki vse več storitev
ponujajo po spletu. Teţnja h globalizaciji izobraţevalnih storitev vpliva na širjenje
transnacionalnih tokov kapitala in človeških virov, vsiljuje uniformizacijo oblik in vsebin
izobraţevalnih in učnih programov, vzporedno s tem pa povzroča tudi komercializacijo
vzgojno-izobraţevalnih storitev (prav tam, str. 130).
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Mladim je danes na razpolago vse večja izbirnost, saj globalizacija s sabo prinaša raznolikost
izobraţevalnih storitev. To izbirnost velikokrat povezujemo tudi z vse večjo dostopnostjo,
vendar pa to ne drţi za vse, zato je mladim treba pomagati pri izbiri in vključitvi v
izobraţevanje, za katerega so značilne nove, decentrirane in globalne ureditve.
Tudi Krajnc ţe pred dobrim desetletjem (1997, str. 38–39) izpostavlja nekatere izobraţevalne
institucije, ki so pričele delovati kot multinacionalke, pri tem pa se opira predvsem na hiter
razvoj

informacijsko-komunikacijske

tehnologije,

s

katerim

je

omogočen

porast

izobraţevanja na daljavo, to pa spreminja tudi delo andragoških ustanov. Poudarja, da le-te ne
bodo več zgolj izvajalke izobraţevalnih programov, pač pa se bodo morale vse bolj posvečati
tudi svetovalnemu delu za posameznike in skupine.
Spremembe v času globalizacije in nove ureditve izobraţevanj so kompleksne in v veliki
meri se dotikajo tudi posameznikov. Izobraţevanje postaja vse bolj decentralizirano in
globalno, zato potrebujemo sistem in organizacije strokovnega povezovanja. Na eni strani naj
zadovoljujejo z decentralizacijo in razvojnim procesom nastale oblike in potrebe, na drugi pa
teţnjo po usklajenem razvoju na podlagi druţbenih potreb in moţnosti. Potreben je
povezovalni element za interese in ţelje udeleţencev izobraţevanja z viri ali moţnostmi za
izobraţevanje, ki obstajajo tako na individualni ravni kot tudi v druţbi (Jelenc 1982, str. 34–
35).
Čeprav večina mladih najde lastno pot v odraslo ţivljenje, lahko opazimo, da globalizacija
uveljavlja dve kontrastni skupini: zmagovalce in poraţence. Zmagovalci imajo druţbene in
osebne vire, s katerimi izkoriščajo vse dane priloţnosti, poraţence pa sestavljajo tisti
posamezniki, ki se ne zmorejo ali pa nočejo prilagoditi globalizacijskim zahtevam, osebno in
druţbeno so nanje manj pripravljeni. Oboji imajo svojo usodo le delno v lastnih rokah,
razlika pa je v tem, da zmagovalci vedo, kako z njo ravnati, in jo znajo tako usmerjati, da jim
bo prinesla korist (Rener 2007). O globalizaciji in z njo povezani polarizaciji, zmagovalcih in
poraţencih sicer veliko napiše Beck (2001), ki trdi tudi to, da gospodarski in druţbeni razvoj
beţita iz okvirov drţavnih politik in se organizirata na globalni ravni. Socialne posledice
globalizacije in modernizacije vse bolj padajo na pleča drţave, ki pa jih prelaga na niţje
lokalne ravni. In dalje, velika teţa socialnih stroškov preide na posameznike oz. socialne
mreţe.
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In kako vse to vpliva na mlade in njihovo izobraţevanje? Mladi se soočajo z vedno večjo
odgovornostjo za pridobitev znanja in spretnosti, ki ne predstavljajo več vrednote, ampak
sredstvo za uspeh na vse bolj globalnem konkurenčnem trgu dela. Po drugi strani pa se jim
odpira veliko moţnosti za pridobitev izobrazbe, čedalje več je ponudb za študij v tujini, za
učenje na daljavo, za usposabljanja, ki jih na globalni ravni organizirajo podjetja. Problem
velikokrat nastane pri izbiri najoptimalnejših moţnosti in ravno tu lahko nastopi svetovalno
delo.
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1.3 POTREBE, MOTIVACIJA IN OVIRE PRI IZOBRAŢEVANJU MLADIH

1.3.1 Temeljne potrebe posameznika
»Potrebe so stanje, ki ga občuti posameznik kot neko notranjo silo, ki ga vodi k cilju. Vsi
ljudje živimo z določenimi potrebami. Katero potrebo občuti posameznik v določenem
trenutku, je odvisno od njegovega prejšnjega učenja, trenutne situacije in zadnje zadovoljene
potrebe« (Radovan 2007, str. 37).
Poznamo različne klasifikacije in delitve potreb posameznikov. Ena izmed njih je glede na
izvor, ki jih deli na individualne in druţbene.
Razmejitev med individualnimi in druţbenimi potrebami je velikokrat nenatančna, saj so
individualne potrebe mnogokrat vezni člen med posameznikom in druţbo. Parson (v
Mohorčič Špolar in Ivančič 1996, str. 30–32) pravi, da so biološke potrebe neposredno ali
simbolno druţbeno-kulturno podane, tako da čiste biološke potrebe sploh ne obstajajo. Isto
trdi za instinkte, ki so prav tako druţbeno in kulturno posredovani. Sicer pa naj bi bile
individualne potrebe glavni vod v vsakdanjem delovanju posameznika. Potrebe so pomembne
tudi zato, ker so vezni člen med osebnim in socialnim sistemom, pomembno vlogo imajo v
procesu socialne interakcije, saj sta potek in uspeh te interakcije odvisna od prilagajanja in
podrejanja individualnim potrebam ciljev socialnega sistema.
Humanistično usmerjeni psihologi (zlasti Fromm, Maslow in Rogers) menijo, da človekovo
dejavnost sproţajo in uravnavajo notranje silnice, pomembna je zlasti teţnja po razvoju
lastnih zmoţnosti, samouresničevanju (Marentič Poţarnik 2000, str. 186). Maslow (v Musek
1993, str. 135–136) loči potrebe in jih razvršča v nekakšen »prioritetni seznam«. Prvo stopnjo
po njegovi teoriji hierarhije potreb predstavljajo fiziološke potrebe (po hrani, vodi in kisiku),
ki so najnujnejše, saj stanje njihove nezadovoljenosti najteţe prenašamo. Ko posameznik te
potrebe zadovolji, lahko zadovoljuje naslednje, »višje«, to pa so potreba po varnosti, potreba
po ljubezni in naklonjenosti ter potreba po ugledu in samospoštovanju. In šele ko so te
potrebe zadovoljene, lahko pričnemo z uresničevanjem svojih potencialov in s
samoaktualizacijo. Pri tem naj omenim, da ločitev na niţjo in višjo vrsto potreb ni nastala
zaradi razlike v pomembnosti, pač pa zaradi njihove sestavljenosti.
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Podobna delitev potreb je tudi v knjigi, katere avtorja sta Musek in Pečjak (2003, str. 89–91),
ki sta potrebe razdelila na fiziološke in psihosocialne. Med fiziološke potrebe spadajo bodisi
tiste, s katerimi izravnavamo primankljaj snovi, ki jo organizem potrebuje, bodisi izločanje
preobilja snovi, ki je nepotrebna. Pri psihosocialnih potrebah pa gre za psihično
neravnovesje. Fiziološke potrebe predstavljajo potrebe po kisiku, hrani in vodi, psihosocialne
pa vključujejo potrebo po varnosti, ljubezni, naklonjenosti, veljavi, ugledu, delu, ustvarjanju,
redu, lepoti, samouresničevanju ter tudi znanju in spoznanju.

Glasser (1994) govori o petih temeljnih potrebah posameznika, ki so genetsko prirojene, a
niso razporejene v hierarhično zaporedje. Te potrebe so: preţivetje, ljubezen in pripadnost,
moč ali priznavanje, svoboda, zabava. Po njegovem mnenju jih moramo zadovoljiti vseh pet,
a posameznik se sam odloči, katero potrebo bo glede na cilje, ţelje in izkušnje v določeni
situaciji postavil na prvo mesto.
Individualne potrebe upoštevajo notranji in zunanji vir, pri čemer je zunanji velikokrat
definiran kot druţbeni, notranji pa kot psihološki. Psihološki, notranji vir potreb je v okviru
andragogike podlaga za izobraţevanje, ki se veţe na individualni razvoj, osebnostno rast in
samorealizacijo, druţbeno zasnovane potrebe pa predstavljajo podlago za izobraţevanje kot
trţno prisilo (Mohorčič Špolar in Ivančič 1996, str. 26–29).
Potrebe mladih, ki poiščejo svetovalno pomoč, so raznolike in kompleksne in se nanašajo na
različna področja njihovega ţivljenja. Kristančič (1995, str. 17–18) opiše potrebe
posameznikov, ki so velikokrat opazne tudi med samim svetovalnim procesom, nastanejo pa
zaradi pomanjkanja. Te so:
potreba po varnosti in zaščiti, ki jo svetovanec kaţe ob opisovanju lastnih občutkov,
misli, čustev in doţivljanj,
potreba po ljubezni in spoštovanju. Pomanjkanje tega se pokaţe takrat, ko svetovanec
izraţa ţeljo ali potrebo po tem, da bi s kom delil svoje misli, čustva in občutke,
potreba po samospoštovanju, ki jo lahko opazimo takrat, ko svetovanec izrazi ţeljo po
drugačnosti. Posameznik z nezadovoljeno potrebo po ljubezni in samospoštovanju ne
more doţiveti osebne polnosti, ki omogoča uspešno soočanje z različnimi
ţivljenjskimi teţavami,
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potreba po občutku notranje polnosti in bogastva, ki se pogosto kaţe v pričakovanju
in usmerjenosti k ljubezni in samospoštovanju. Zaradi ovir pri zadovoljevanju teh
potreb posameznik velikokrat napačno uporablja in usmerja energijo, s katero se trudi
te potrebe zadovoljiti,
potreba po samouresničevanju.
Vedenje svetovanca je velikokrat odgovor na eno ali več temeljnih potreb. Mnoge teţave
izvirajo tudi iz svetovančeve pretekle ali sedanje nezmoţnosti, da bi našel ustrezno obrambo
pred resničnostjo, ki sluţi zadovoljevanju potreb v okolju. Vsak posameznik ima svoje
obrambne mehanizme, ob uporabi obrambe pa občuti zadovoljstvo, ki pomaga pri zaznavi
resničnosti, njegovi interakciji z resničnostjo in smeri le-te (Kristančič 1995, str.18).

1.3.2 Motivacija za izobraţevanje

Za doseganje dobrih učnih uspehov ne zadoščajo samo primerne sposobnosti, pomembno je
tudi, da se je posameznik pripravljen potruditi in da je za učenje motiviran.
Motivacija je proces izzivanja človekove aktivnosti, usmerjanja na določene predmete in
uravnavanja, da bi se določeni cilji dosegli. Gibalne sile, ki aktivnosti krepijo in usmerjajo v
cilje, imenujemo motivi (Marentič Poţarnik 1988, str. 81). Motivacija je proces in ne
produkt. Vsebuje torej cilje, ki predstavljajo gonilno silo za usmerjanje delovanja, in
aktivnost, ki je lahko fizična ali mentalna. Fizična aktivnost vsebuje trud, vztrajnost in druga
zunanje vidna vedenja, mentalna pa kognitivno delovanje, npr. organiziranje, odločanje,
reševanje problemov, ocenjevanje napredka itn. (Radovan 2001, str. 6).
Uspešnost udeleţencev v izobraţevalnem programu ter kvaliteta znanja sta pogosto odvisni
od učne motivacije. Marentič Poţarnik (1988, str. 83) učno motivacijo opredeli kot vse, kar
daje pobudo za učenje, ga usmerja in mu določa intenzivnost ter trajanje. Učna motivacija je
predmet medsebojnega delovanja razmeroma trajnih osebnostnih potez učenca samega in
značilnosti učne situacije. V zvezi s tem lahko govorimo o dveh vrstah motivacije, notranji in
zunanji.
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Notranja motivacija se povezuje z aktivnostmi, ki same po sebi predstavljajo nagrado za
posameznika. Izvira iz dejavnikov, kot sta interes in radovedost, je teţnja iskanja in osvajanja
izzivov, ko sledimo osebnim interesom in urimo sposobnosti. Zunanjo motivacijo pa
ustvarjajo zunanji dejavniki, kot sta npr. nagrada in kazen. Sama aktivnost torej ni
pomembna, zanima nas samo to, kar nam bo ta aktivnost doprinesla (Woolfolk 2002, str.
320–321).
Poznamo štiri splošne pristope k motivaciji (prav tam, str. 321–329):
behavioristični pristop: v skladu s to teorijo so za izvajanje in ponavljanje neke
aktivnosti ali ravnanja pomembne predvsem posledice ali podkrepitve, ki so lahko
pozitivne ali negativne,
kognitivni pristop: tu se pozornost preusmerja na pomen zavestnega izbiranja in
odločanja ob tehtanju moţnih posledic aktivnosti. Pomembnejši postanejo
posameznikovi cilji, pričakovanja, razlage, predvidevanja,
humanistični pristop: pri razlagi motivacije poudarja, da človekovo dejavnost sproţajo
in uravnavajo notranje silnice. Veliko pomembnost pripisujejo osebni svobodi in
izkušnjam, izbiri, teţnji po osebni rasti,
sociokulturno pojmovanje motivacije: sociokulturni pogledi pri motivaciji poudarjajo
vpliv kulture, okoliščin, pomembnih drugih, sodelovanja in medosebnih odnosov
znotraj skupnosti.
Pomembno je, da se pri obravnavi posameznika upošteva vse dejavnike, ki imajo vpliv na
motivacijo pri izobraţevanju.
Druţba sicer vse bolj prepoznava pomembnost izobrazbe, kar pa ne pomeni, da so odrasli
(tudi mlajši odrasli) pripravljeni porabiti svoj čas, da bi dosegli višjo izobraţenost ali
usposobljenost. Nekateri so se bolj pripravljeni vključiti v izobraţevanje, drugi manj,
velikokrat je to odvisno ravno od njihove motivacije. Če je motivacija visoka, lahko
pričakujemo, da bodo premagali marsikatero oviro, ki jim preprečuje izobraţevanje.
Dejavniki, ki vplivajo na motiviranost za izobraţevanje, so lahko notranji (potrebe,
pričakovanja, vrednote …) ali zunanji (spol, starost, zaposlitveni status …). Pomembno je, da
se vsak svetovalec zaveda različnih dejavnikov in ovir, ki imajo vpliv na motivacijo za učenje
in izobraţevanje. Svetovancem naj pomaga pri odstranjevanju teh ovir ter jih spodbuja k
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pozitivnemu vrednotenju izobraţevalnih aktivnosti. K večji motiviranosti svetovancev
pripomore tudi krepitev samopodobe, optimalno in natančno zastavljanje ciljev, kakovostno
povratno informiranje itd. (Radovan 2007).

1.3.3 Ovire pri izobraţevanju
Na izobraţevalni poti posamezniki včasih naletijo na določene ovire, ki jih lahko, če se z
njimi ne znajo spopasti, odvrnejo od odločitve za izobraţevanje ali učenje. Poznamo tri
glavne skupine ovir (Jelenc Krašovec in Jelenc 2003, str. 45–47):
situacijske ovire: izhajajo iz posameznikovega trenutnega poloţaja. Zajemajo
pomanjkanje

časa,

stroške

izobraţevanja,

druţinske

probleme,

oddaljenost

izobraţevalne organizacije itd.,
institucijske ovire: gre predvsem za ponudbo ustreznih izobraţevalnih programov,
vpisne pogoje, urnike predavanj, način podajanja znanja itd.,
dispozicijske ovire: povezane so s psihološkimi značilnostmi posameznika,
samopodobo,

samozavestjo,

stališči,

zmoţnostmi

za

učenje,

odnosom

do

izobraţevanja itd.
V raziskavi, ki so jo opravili Mohorčič Špolar in drugi (2001, str. 140–141), je opaziti, da
med ovirami prevladujejo situacijske, sledijo jim institucionalne, nato pa dispozicijske.
Najpogostejše ovire, ki se pojavljajo, nastajajo zaradi nepoučenosti o moţnostih
izobraţevanja, nizke ravni pismenosti in nizkega vrednotenja izobraţevanja. Ugotovili so
tudi, da se mlajši od 25 let velikokrat ne izobraţujejo predvsem zaradi pomanjkanja časa ali
zaradi predragega izobraţevanja.
Bolj kot zunanje ovire (prostorska oddaljenost, čas, prevoz, stroški …) odrasle pri
izobraţevanju ovirajo notranji dejavniki (psihične ovire). To so lahko napačne predstave o
izobraţevanju, strah, odpor … Tudi tu odigra svetovalno delo pomembno vlogo, saj pomaga
svetovancu videti sebe in svet v realni podobi, v podobi, kakršna sta, ter pomaga pri
premagovanju ovir in posledično vodi do sprejemanja pomembnih odločitev, vezanih na
lastno ţivljenje (Jelenc 1982, str. 40–41). To velja tudi za ciljno skupino mlajših odraslih, saj
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se velikokrat znajdejo na razpotju različnih izobraţevalnih ali poklicnih poti, ne smemo pa
pozabiti tudi na osipnike, ki so značilni predstavniki omenjene ciljne skupine.
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1.4 STATISTIČNI PODATKI

1.4.1 Vključenost mladih v izobraţevanje
Institucionalno izobraţevanje zajema vse večji deleţ ţivljenja mladih, je univerzalni druţbeni
način priprave na odraslost ter socializacija otrok in mladostnikov. Statistični podatki na
področju izobraţevanja prikazujejo, da se šolanje širi in podaljšuje. To jasno prikaţe tudi
podatek, da je bila v Sloveniji leta 2008 vključenost mladih (starih od 15 do 24 let) v začetno
izobraţevanje 71 % (Lavrič idr. 2010, str. 66).
Po podatkih SURS-a (SURS 2002) deleţ izobraţenega prebivalstva (starega 15 let ali več) v
Sloveniji narašča. Iz popisa leta 1991 in 2002 lahko opazimo, da se je deleţ povečal na vseh
stopnjah izobraţevanja z izjemo osnovne šole (leta 1991 je bilo prebivalstva z osnovnošolsko
izobrazbo 29,8 %, leta 2002 pa 26,1 %). Povečal se je deleţ prebivalstva z doseţeno
srednješolsko izobrazbo (s 43,1 % na 54,1 %), višješolsko izobrazbo (s 4,6 % na 5,1 %) in
visokošolsko izobrazbo (s 4,3 % na 7,9 %).
Včasih obiskovanje srednje šole ni bilo samoumevno, danes pa je za mlade postalo
izobraţevalna norma. Vključenost v srednješolsko izobraţevanje je v Sloveniji izjemno
visoka, kar 98 % (Lavrič idr. 2010, str. 75). Vendar pa vsi dijaki sekundarnega izobraţevanje
ne zaključijo uspešno, osip iz začetnega izobraţevanja je 3,2 % (prav tam).
V populaciji mladih strmo narašča tudi deleţ študentov. V obdobju 90-ih let se je deleţ
študentov povečeval. Leta 1961 je študiralo 12.971 posameznikov, kar je tedaj v starostni
skupini 19–26 let predstavljalo le 6,5 %, medtem ko so študenti v Sloveniji leta 2008
predstavljali ţe 41 % iste starostne skupine (SURS v prav tam, str. 69). To pomeni, da se je
deleţ študentov v omenjeni starostni skupini povečal za več kot šestkrat. V obdobju od leta
1996 do 2008 pa se je deleţ študentov v starostni skupini 19–26 let skoraj podvojil (z 22 %
na 41 %).
Ekspanzija šolstva v celotni EU in tudi Sloveniji zajema in predstavlja eno večjih druţbenih
sprememb. V osnovi je povezana z modernizacijo, deloma pa gre lahko tudi za odlaganje
vstopanja mladih na trg dela.
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1.4.2 Osip mladih iz izobraţevanja
Ignjatović (2007, str. 116) opiše osipnike kot tisti del populacije, ki je zaradi prezgodnjega
izstopa iz izobraţevalnega sistema in posledičnega pomanjkanja poklicne kvalifikacije
depreviligiran tako na področju izobraţevanja (ker so izključeni iz procesa rednega
izobraţevanja) kot tudi na področju trga delovne sile (ker so zaradi nizke zaključene
izobrazbe teţe zaposljivi oz. lahko opravljajo le slabo plačana občasna dela).
Obstajajo različni načini in metode za določanje stopenj osipa, njihova primerljivost in
uporabnost pa sta odvisni od situacije, vzrokov za osip in populacije, ki jo opazujemo.
Evropska komisija v svojih poročilih kot najboljši pribliţek stopnji osipa uporablja kazalec,
ki je pridobljen iz mednarodno primerljive raziskave Labour Force Survey oz. Ankete o
delovni sili. Omenjeni kazalec kot stopnjo osipa definira deleţ populacije, stare 18–24 let, ki
so dosegli ISCED 2 (lower secondary) nivo izobrazbe ali manj in niso v izobraţevalnem
procesu ali usposabljanju (Ignjatović 2007, str. 112). Iz raziskave je razvidno, da je v
Sloveniji deleţ osipnikov manjši kot v drugih drţavah članicah EU. Slovenija je imela leta
2006 le 5,2 % mladih, starih med 18 in 24 let, ki niso končali nič več od niţje stopnje srednje
šole in niso v izobraţevalnem procesu (Ignjatović 2007, str. 116).
Zgodnji osip se prvič pojavi ţe v osnovni šoli, drugič pa na prehodu iz osnovne v srednjo.
Osipniki iz osnovne šole so tisti, ki osnovnošolsko obveznost sicer izpolnijo, vendar ne
pridobijo osnovnošolske izobrazbe. Slednjih je bilo po podatkih iz leta 1998 okrog 10 %
generacije. O učencih, ki ne nadaljujejo šolanja v srednješolskih programih, natančne
evidence ni (Gerţina idr. 1999).
Naslednji pomemben dejavnik je osip na srednješolski ravni. Gre za dijake, ki se vpišejo v
srednješolske programe, vendar jih ne končajo uspešno.
Opozoriti je treba na pomanjkljivost sistematičnega zbiranja podatkov o stopnji osipa v
Sloveniji. Do leta 1998 je za podatke o osipu v srednješolskem izobraţevanju skrbela sluţba
za poklicno svetovanje in štipendiranje pri zavodu za zaposlovanje, ki je podatke zbirala za
poklicno usmerjanje in svetovanje učencem. Od leta 1998 je za to skrbelo Ministrstvo za
šolstvo in šport, vendar se je dejavnost spremljanja osipa zaradi teţav v financiranju in
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dvoma o tem, ali je to sploh v skladu z Zakonom o varstvu podatkov, ustavila (Ignjatović
2007, str. 116).
Gerţina in drugi (1999, str. 57–61) povzamejo podatke o osipu. Iz srednješolskega
izobraţevanja je bil osip 13 %, od tega največji iz niţjega srednješolskega izobraţevanja (31
%). Tako velik naj bi bil zato, ker se v te programe vpisuje zelo heterogena populacija; od
tistih, ki imajo končano le osnovnošolsko obveznost, do tistih, ki so končali osnovno šolo s
prilagojenim programom. Osip iz srednjega poklicnega izobraţevanja je bil 16,6 % in 11,9 %
iz srednjega tehniškega izobraţevanja. Najniţji je iz gimnazijskih programov (6,5 %), pri
čemer se je v kasnejših letih postopoma še zmanjševal.
Analize pa kaţejo še druge pomembne značilnosti pojava. Največ dijakov opusti šolanje v
programih poklicnega in strokovnega izobraţevanja ţe v prvem letniku, in sicer 40–50 %,
okoli 30 % v drugem letniku in pribliţno 20 % v tretjem. Le redki dijaki strokovnih
programov ne dokončajo 4. letnika (Gerţina idr. 1999, str. 57–61). Največji je pri programih,
na katere so se dijaki prepisali z drugih programov, kjer so ţe bili neuspešni. Razlogi za
prepis so različni, med najpogostejše sodita napačna ocena posameznikovih sposobnosti in
napačna predstava o vsebini posameznega izobraţevalnega programa (prav tam, str. 59).
Osip v poklicnih šolah bi lahko razloţili s prepadom med ţeljami in zanimanjem dijakov za
določen poklic in njihovimi dejanskimi moţnostmi za vpis v izobraţevalni program. Razloge
lahko najdemo tudi v številu mest, ki so v določenem izobraţevalnem programu na voljo, in
predvsem v izbirnih pogojih, ki temeljijo večinoma na prejšnjem (osnovnošolskem) uspehu
učencev. Veliko jih je namreč tudi takšnih, ki se jim ni uspelo vpisati v ţelen izobraţevalni
program in so se zato vpisali v kakšnega drugega, kjer so bila še na voljo prosta mesta.
Domnevamo lahko, da je motivacija mladih, ki se ne morejo vpisati na ţelen izobraţevalni
program in se tako vpišejo nekam drugam, niţja (prav tam, str. 59–60). Trbanc (v Ignjatović
2007, str. 117–118) pa omenja predvsem naslednje dejavnike, ki pripomorejo k osipu med
učenci poklicnega izobraţevanja: specifična struktura vpisanih v poklicno izobraţevanje (npr.
nizke učne zmoţnosti, šibko predhodno znanje, vedenjski problemi), pomanjkanje motivacije
za izobraţevanje, nerealna pričakovanja dijakov in njihovih staršev glede vsebine ali
teţavnosti izobraţevalnega programa, pomanjkljivo poklicno vodenje, pogoji in razmere, v
katerih se izvajajo programi, načini poučevanja in didaktične metode. Drugi avtorji dodajajo,
da k nizki uspešnosti poklicnega in strokovnega izobraţevanja prispeva tudi to, da ni dovolj
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programske ponudbe, ki bi ustrezala specifičnemu delu populacije z zniţanimi sposobnostmi.
Razlogi za osip pa se lahko najdejo tudi v izvajanju učnega procesa (Trbanc v Ignjatović
2007, str. 118).
Tomori (v Bergant in Musek Lešnik 2002, str. 17) navaja, da je moţnost šolske neuspešnosti
večja pri tistih posameznikih, ki odraščajo v disfunkcionalni druţini, kjer niso deleţni
ustrezne spodbude, opore, razumevanja in pomoči. Omenja pa tudi posameznike, katerih
osebnostne značilnosti in način vedenja močno oteţujejo vključevanje v proces izobraţevanja
in prilagajanje le-temu tako pri izpolnjevanju delovnih nalog kot tudi pri socialnih in
čustvenih preizkušnjah ter obremenitvah, brez katerih si izobraţevanja ni mogoče
predstavljati. Šolska neuspešnost bo bolj pogosta pri tistih posameznikih, ki so ţe v osnovi
manj prilagodljivi, slabše organizirani, impulzivni in nemirni, neustrezno socializirani,
introvertirani in čustveno ranljivi, torej pri tistih, ki so objektivno ali subjektivno izrazito
drugačni.
Da bi ugotovili, kaj so najpogostejši vzroki za prezgodnjo opustitev šolanja, je Center za
poklicno izobraţevanje in usposabljanje leta 2003 izvedel raziskavo. Ugotovili so, da so
najpogostejši razlogi za opustitev šolanja prezahteven šolski program in osebne teţave v
druţini, sledi pa jim napačen izbor programa. Raziskava, ki je bila izvedena leta 2006, pa je
pokazala, da na odločitev o predčasnem izstopu iz izobraţevanja najpogosteje vpliva šolski
neuspeh, nato sledita izostajanje od pouka in premajhna količina učenja. Kar tretjina dijakov
pa poudarja, da jim nihče ni pokazal, kako naj se učijo (Ignjatović 2007, str. 122).
Jerald v Ignjatović (2007, str. 107) pravi, da so številne raziskave določile tri skupine
dejavnikov, ki vplivajo na pojav osipništva:
posameznikovo demografsko in socialno-ekonomsko ozadje: večjemu tveganju, da
postanejo osipniki, so izpostavljeni tisti, ki so revni, ki so člani manjšin, ki izhajajo iz
enostarševskih druţin ali druţin, kjer imajo starši nizko izobrazbo in jih ne spodbujajo
pri izobraţevanju, ter tisti, ki začnejo prej opravljati obveznosti odraslih (npr. imajo
otroka, se zaposlijo),
posameznikove izkušnje (uspeh) v izobraţevanju: predhodni šolski uspeh in
izpolnjevanje šolskih obveznosti, npr. prisotnost pri predavanjih in šolskih aktivnostih
ter prehodi med šolami in izobraţevalnimi programi,
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značilnosti šole in njenega okolja: kako se posameznik razvija in uči, je velikokrat
odvisno od vzdušja v šoli, ki lahko vpliva na občutek pripadnosti in izboljšanje
samopodobe, participacije pri šolskih aktivnostih ter prisotnosti na predavanjih.
Pozitivno vzdušje lahko ustvari spodbudno okolje, ki vpliva na izboljšanje moţnosti
za izobraţevanje in na uspešen zaključek le-tega.
Šolska neuspešnost zmanjša posameznikove moţnosti za nadaljnje splošno in poklicno
usposabljanje, vpliva na moţnost zaposlitve in s tem tudi na moţnost in raven samostojnega
preţivljanja. Ogrozi lahko posameznikov osebni razvoj, saj se posameznik, ki ne dosega
splošnega merila uspešnosti, sam lahko doţivlja kot nesposoben, odrinjen, manj vreden ali v
celoti slab. Vse to pa lahko resno ogrozi njegovo samospoštovanje in mu postopoma prodre v
vse vidike samopodobe (Tomori v Bergant in Musek Lešnik 2002, str. 17).
Z visokim osipom iz srednješolskega izobraţevanja je povezano dejstvo, da je razmeroma
veliko mladih vpisanih v izobraţevalne programe na šolah za odrasle, ki se izvajajo kot redni
šolski program, lahko pa tudi v obliki tedenskih tečajev z opravljanjem izpitov. V takšne
izobraţevalne programe je vpisanih izjemno veliko mladih osipnikov, kar je spodbudno,
vendar pa to še ne pomeni, da lahko takšna oblika šolanja po programih izobraţevanja
odraslih nadomesti redno šolanje mladih (Gerţina idr. 1999, str. 60). Mladi osipniki so v
izobraţevalnih programih za odrasle bolj prepuščeni sami sebi ter tudi bolj odgovorni za
lastne izobraţevalne doseţke. Šolske obveznosti se izvajajo v manjšem obsegu pa tudi
prisotnost pri pouku oz. na predavanjih ni več obvezna. Prostovoljna je tudi organizirana
svetovalna pomoč, ki jo »izkoristi« verjetno veliko manj mlajših odraslih, kot bi jo sicer.
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1.4.3 Prehod med izobraţevanjem in zaposlovanjem mladih
Z industrializacijo in migracijo prebivalstva v mesta je v poznem 19. stoletju prišlo do
druţbenih sprememb pri pojmovanju izobraţevanja in dela. Mladi so spoznali, da manj
kvalificirano delo pomeni niţjo plačo in manjši osebni napredek. Nekvalificiranega kadra je
bilo vedno dovolj, primanjkovalo pa je više kvalificiranega, za kar pa je bilo potrebno
izobraţevanje. Posledično so ljudje začeli izobrazbo bolj vrednotiti in leta šolanja so se
podaljševala, zaradi česar je prišlo do kasnejšega zaposlovanja. Število šol se je z leti
povečevalo, postajale so vse bolj organizirane in zahtevne (Zupančič idr. 2004, str 513).

V preteklosti je sistem zaposlovanja temeljil na standardizaciji vseh glavnih dimenzij.
Standardizirana je bila delovna pogodba, delovno mesto, delovni čas … Meja med delom in
»nedelom« je bila jasno začrtana, časovno in prostorsko opredeljena, prav tako je bila vidna
tudi jasna ločnica med zaposlenostjo in brezposelnostjo. Delo je predstavljajo eno izmed
temeljnih varnostnih in zaščitnih funkcij, a danes te stabilnosti, ki s sabo prinaša varnost in
zaščitno, ni več (Pšeničny in Jurančič Šribar 2007).
Bauman (2002) pravi, da je za današnji čas značilna neangaţiranost, izmuzljivost, beg in
brezupna gonja. Vladajo tisti, ki so najbolj izmuzljivi, se svobodno premikajo in svojih
premikov nikoli ne napovejo. Glavni motiv in načelo sta kratkotrajnost in takojšnjost, trajnost
pa preide iz prednosti v breme. Glavni vir dobička niso več materialne dobrine, pač pa ideje
in proţnost. Delo tako ne zagotavlja več varnosti in identifikacije.
Vedno bolj očitno postaja, da mnoţična brezposelnost spreminja poloţaj tako v
izobraţevalnih procesih kot tudi v izobraţevalnem sistemu. Vse večja brezposelnost danes
straši tudi na tistih izobraţevalnih smereh, ki so nekdaj predstavljale jamstvo za zaposlitev,
vse manj spodbudno pa kaţe tudi poklicno usmerjenim izobraţevalnim procesom, česar se
zavedajo tako izobraţevalci kot tudi udeleţenci izobraţevanj. Mladi zato dlje ostajajo v šoli,
pogosto se odločajo za dodatna izobraţevanja, saj se s tem morda lahko izognejo
brezposelnosti. Vendar pa dlje ko ostajajo v izobraţevalnih procesih, bolj se jim le-to zdi
zapravljanje časa glede na njihovo ţeljo po poklicni prihodnosti. Šole tako po besedah Becka
(2001, str. 217) »/…/ zlahka postanejo ustanove za shranjevanje, »čakalnice« in ne
izpolnjujejo več tistih nalog poklicne kvalifikacije, ki so jim bile zapisane.« Področja
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izobraţevalnih sistemov, ki jih je prizadela brezposelnost, pa primerja z »železniško postajo
strahov, na kateri vlaki ne vozijo več po voznem redu.«
Primerjava stanja delovne aktivnosti mladih v Sloveniji v letu 2000 in v letu 2010 pokaţe, da
se je močno zmanjšal deleţ zaposlenih. V starostni skupini mladih, starih 25–29 let, se je
deleţ polno zaposlenih zmanjšal s 74,5 % na 57 %, deleţ rednih študentov pa se je povečal s
3,7 % na 14 %, prav tako se je povečal deleţ brezposelnih, ki je iz 7 % narastel na 11,2 %. To
povsem jasno prikazuje tudi podaljševanje prehoda iz sistema izobraţevanja v sistem
zaposlovanja (Lavrič idr. 2010, str. 104). Stopnja brezposelnosti mladih bi bila lahko še
nekoliko višja, a jo preprečuje izjemno visoka stopnja vključenosti mladih v izobraţevalni
sistem. V Sloveniji je po podatkih EUROSTAT-a v letu 2008 kar 71 % populacije mladih (od
15 do 24 let) vključenih v formalne oblike rednega izobraţevanja na sekundarni in terciarni
ravni (prav tam, str. 110).
Delovne razmere so danes zelo spreminjajoče, zato se mora izobraţevalni sistem temu z
veliko fleksibilnostjo prilagajati. Posamezniki ne pridobivajo več delovnih navad, v ospredju
je poudarjanje storilnosti ter intelektualnih in fizičnih sposobnosti. Šole in univerze
uveljavljajo tiha pogodbena razmerja z mladimi, ki vstopajo v institucijo, s čimer jih
disciplinirajo bolj kot neposredna pedagoška avtoriteta. T. i. prikriti kurikulum skozi procese
selekcije, tekmovalnosti in moralne soodgovornosti navaja mlade na realen, krut svet
odraslih, v katerem je potreben boj za zaposlitev in uspeh. Šola tako ne kaţe znakov
avtoritete in nedemokratičnosti, a vseeno proizvede stres in napetost, vzroke pa pogosto
pripiše študentom ali učencem in njihovim staršem. Univerze, za primer, so izgubile elitni
značaj, saj so veliko bolj dostopne tudi na globalni ravni. Njihova naloga postaja predvsem
ta, da zaokroţijo sklop institucij, ki skrbijo za izobraţevanje posameznikov, ter jih pripravijo
na samostojno vodenje lastnih »identitetnih projektov« (Miheljak 2002).
Mnogo mladostnikov se izobraţuje z močnim občutkom, da se njihova prizadevanja za
izobrazbo poklicno ne izplačajo. Tako mnogo mlajših odraslih po zaključku izobraţevanja
začasno sprejme vsako delo, da bi se integrirali v sistem zaposlovanja, vendar pa jih to lahko
potisne v podkvalificirane dejavnosti. Nihanje med razočaranjem in upanjem pogosto privede
do sklepa, da si s prekvalifikacijami in nadaljnjim izobraţevanjem lahko izboljšajo poklicne
perspektive (prav tam).
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Ule (v Velikonja idr. 1999) napoveduje, da se bo v prihodnosti kriza zaposlovanja
nadaljevala, zoţen obseg dela pa bo močno prizadel prav mlade. Uveljavlja se sistem
fleksibilne podzaposlenosti, kar pomeni menjavanje nezaposlenosti z obštudijskimi
zaposlitvami, delnimi zaposlitvami itd.

Problem zaposljivosti ima poleg svoje osebne tudi drugo, neosebno stran. Trg dela in
izobraţevanja se namreč korenito spreminja. Tradicionalne oblike zaposlenosti za nedoločen
čas vse bolj zamenjujejo manj gotove, fleksibilne oblike zaposlenosti, zvišuje se starost
prvega vstopa na trg dela, sam prehod traja dlje in je tudi bolj negotov.
Deleţ začasnih zaposlitev res stalno narašča, pri čemer je največjo porast opaziti ravno pri
mladih. Slovenija je namreč po razširjenosti začasnih zaposlitev med mladimi s 65,5 %
deleţem na prvem mestu v EU. Poleg tega med delovno aktivnimi mladimi (v starostni
skupini 15–24 let)

narašča tudi deleţ mladih, ki imajo sklenjene delovne pogodbe za

skrajšani delovni čas (Igrnjatović in Trbanc v Lavrič idr. 2010, str. 99).
Brezposelnost mladih je občutno višja v primerjavi s celotnim aktivnim prebivalstvom,
značilen je torej sorazmerno slabši poloţaj mladih na trgu delovne sile. Deleţ brezposelnih
mladih v Sloveniji znaša 13,4 % (Lavrič idr. 2010, str. 107–108).

Po podatkih ZRSZ-ja je bilo septembra 2010 v Sloveniji registriranih 24.452 brezposelnih
oseb, starih do 30 let. V starostni skupini 15–29 let se kot brezposelne opredeljuje 7,1 %
vprašanih. Po podatkih EUROSTAT-a 2010 je v Sloveniji 387.493 prebivalcev, starih med
15 in 29 let, med njimi je pribliţno 27.512 takih, ki se počutijo brezposelne. Iz navedenih
podatkov torej lahko vidimo, da je število mladih, ki se počutijo brezposelne, za 10–15 %
višje v primerjavi s številom mladih, ki so brezposleni. Ta preseţek gre pripisati mladim, ki
delo iščejo prek drugih posrednikov, ne izpolnjujejo pogojev za vpis v evidenco brezposelnih
ali pa se ne ţelijo prijaviti na ZRSZ (prav tam, str. 109–110).
Za zaključek naj dodam nekoliko bolj optimističen podatek. Ob dejstvu, da je brezposelnost
mladih sorazmerno visoka, je pomembno poudariti, da je tudi sorazmerno kratkotrajna. Po
podatkih ZRSZ je bila aprila 2010 za mlade (stare do 26 let), prijavljene na zavodu,
povprečna čakalna doba 8,1 meseca, za vse ostale pa 19,5 meseca (Lavrič idr. 2010, str. 110).
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2. ZAKAJ MLAJŠI ODRASLI POTREBUJEJO SVETOVANJE IN KAKŠNO NAJ
BO?
2.1 CILJI IN FUNKCIJE ANDRAGOŠKEGA SVETOVALNEGA DELA, KI JE
NAMENJENO MLAJŠIM ODRASLIM

Andragoško svetovalno delo je vedno namenjeno potrebam posameznika, njegovemu
izobraţevanju, vzgoji in osebnostnemu oblikovanju, da bi lahko ustrezno deloval kot odrasla
oseba v skladu z lastnimi potrebami in zahtevami okolja (Jelenc 1982). Temeljni cilj je
pomoč posamezniku pri uspešni izvedbi izobraţevanja ali učenja, sicer pa ta temeljni cilj
vsebuje še dodatne cilje. Organizirano in uspešno izpeljano svetovanje lahko torej pomaga
svetovancu pri naslednjih ciljih (prav tam, str. 47–48):
povečanje znanja in veščin, ki so potrebne za uspešno reševanje problemov,
povečanje spoznanja o lastni sposobnosti za reševanje problemov,
zmanjšanje napetosti, ki izvira iz zaskrbljenosti zaradi preteklih neuspehov pri
reševanju problemov,
povečenja lastne gotovosti in samozaupanja pri izbiranju rešitev in sprejemanju
odločitev za svoje nadaljnje dejavnosti,
izboljšanje uvida v lastne probleme,
izboljšanje lastne druţbene prilagojenosti oz. vključenost v svoje druţbeno okolje.
Mnogo mlajših odraslih ob ponovnem vstopu v izobraţevalni proces potrebuje podporo in
pomoč pri premagovanju ovir, ki nastanejo zaradi preteklih neuspehov na področju
izobraţevanja. Andragoško svetovalno delo lahko bistveno pripomore pri reševanju
omenjenih problemov, kar bo posamezniku v veliko pomoč na poti k uspešnejšemu učenju in
izobraţevanju. Poleg tega Jelenc Krašovec in Jelenc (2003, str. 24) navajata še naslednje cilje
andragoškega svetovalnega dela:
uresničevanje posameznikovih ciljev in vrednot, povezanih z izobraţevanjem in
učenjem,
motiviranje in krepitev samozaupanja pri izobraţevanju in učenju,
pomoč pri izbiri najustreznejših moţnosti za izobraţevanje,
izbiranje načinov izpeljave in strategij pri izobraţevanju ali učenju,
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pomoč pri organizaciji izpeljave izobraţevanja in učenja,
uspešno in učinkovito učenje,
razvijanje in krepitev sposobnosti za učenje,
uveljavitev in uporaba pridobljenega znanja,
spremljanje aktivnosti izobraţevanja in učenja.
Cilji andragoškega svetovalnega dela se nanašajo na pomoč posameznikom pri vključitvi v
izobraţevalni proces, pomoč pri učenju in izpeljavi izobraţevanja ter pomoč po končanem
izobraţevalnem procesu. Pri tem pa ne smemo zanemariti dejstva, da poleg tega mnogi mlajši
odrasli velikokrat potrebujejo tudi svetovanje na področju poklicne in osebne ţivljenjske poti.
Odraslim, tudi ciljni skupini mlajših odraslih, je zato treba ponuditi svetovanje pri vključitvi
v formalno in neformalno izobraţevanje, bodisi so potrebe vezane na delo in zaposlitev
bodisi na osebne potrebe za razvoj in napredek (UDACE v Rivis in Sadler 1991, str. 2).
Lahko pa bi dejala tudi tako: »Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je torej
temeljna podporna dejavnost procesom vseživljenjskega učenja odraslih s ciljem, da
pridobivajo novo znanje, spretnosti in kompetence, ki jih potrebujejo pri delu, v osebnem ali
družinskem življenju« (Vilič Klenovšek idr. 2007, str. 13).
Na podlagi omenjenih ciljev lahko med andragoškim svetovalnim delom identificiram
različne funkcije, ki omogočajo učinkovito doseganje ciljev. To so (Jelenc Krašovec 2007,
str. 26):
spoznavanje samega sebe (odkrivanje svojih osebnih značilnosti, intelektualnih in
učnih sposobnosti, učnih navad, morebitnih ovir …),
seznanjanje z moţnostmi izobraţevanja in učenja (ponudba izobraţevalnih institucij,
programov, pogoji, potrebni za vključitev v izobraţevanje …),
določanje ciljev pri izobraţevanju (v povezavi s poklicno in z ţivljenjsko potjo),
izbira in načrtovanje dejavnosti (za vključitev v izobraţevanje, za organizacijo
lastnega učenja, dosego postavljenih ciljev …)
udejanjanje ciljev in načrtov,
učinkovita izpeljava izobraţevanja in učenja,
pomoč pri urejanju okoliščin za izobraţevanje ali učenje (odstranjevanje situacijskih
ovir),
učinkovita uporaba sredstev in pripomočkov za izobraţevanje in učenje (uporaba učne
in izobraţevalne tehnologije, metode in tehnike učenja),
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pomoč pri urejanju splošnih ţivljenjskih okoliščin,
uporaba pridobljenega znanja (dokazovanje, ugotovitev in potrditev znanja),
spremljanje lastne dejavnosti (uresničevanje postavljenih ciljev in načrtov).
Jackson (2003) opisuje pomembnost motiviranja mladih in mlajših odraslih, predvsem
osipnikov, ki so značilni za to ciljno skupino. Da bi se osipniki, ki sestavljajo del ciljne
skupine mlajših odraslih, ponovno vključili v izobraţevanje, velikokrat potrebujejo
andragoško svetovalno pomoč. Opazimo lahko, da informiranje in podajanje nasvetov tu ne
predstavljata zadostne pomoči, pomembno je, da ima andragoško svetovalno delo širše
zastavljene cilje oziroma funkcije. Cilji naj ne bodo osredotočeni samo na učno in
izobraţevalno področje, pač pa tudi na ostala ţivljenjska področja. Jackson (prav tam, str. 4)
pravi, da je pomemben cilj pri pomoči mladim motiviranje, saj so nemalokrat razočarani in
imajo zaradi predhodnih neuspehov teţave z nizko samopodobo in nezaupanjem v lastne
zmoţnosti. Treba jim je ponuditi različne moţnosti in jim pomagati pri izbiri le-teh. Ko
govorim o pomoči, imam v mislih tudi svetovanje za soočanje z osebnimi in druţbenimi
problemi, saj velikokrat potrebujejo pomoč za vzpostavitev kvalitetnejših odnosov z druţino,
prijatelji in skupnostjo, pomoč pri emocionalni stabilnosti in pomoč pri grajenju pozitivne
samopodobe, ki pa je eden izmed ključnih dejavnikov za uspešno učenje in izobraţevanje.
S svetovanjem se lahko krepi posameznikov osebnostni razvoj, pospeši se lahko njegova rast
in dozorevanje v zrelo osebnost, poveča se njegovo soglasje z okoljem ter pasivno
prilagajanje okoliščinam se lahko spremeni v aktivno in konstruktivno delovanje v druţbi.
Poleg pomoči mlajšim odraslim na področju izobraţevanja in osebnostnega razvoja pa je
treba omeniti tudi področje prehoda iz izobraţevanja v svet dela, ki mladim danes predstavlja
velik problem. Problem zaposljivosti, navzoč tudi med mladimi, ki na trgu dela predstavljajo
ranljivo skupino, pomeni, da je znotraj ciljne skupine mladih in mlajših odraslih veliko
delovno neizkušenih iskalcev prve zaposlitve, veliko je tudi takšnih, ki so manj izobraţeni in
pomanjkljivo kvalificirani (Kramberger 2007, str. 13). Pogosto potrebujejo pomoč pri iskanju
rešitev in pri zastavljanju ciljev, ki pripomorejo k večji učinkovitosti, kvalificiranosti in s tem
konkurenčnosti na trgu dela, ali pa potrebujejo zgolj podporo in pomoč pri osmišljanju
situacije, v kateri so se znašli. Pomembno je tudi motiviranje in spodbujanje mladih, da na
svoji ţivljenjski poti (tako osebni kot tudi poklicni) postanejo čim bolj aktivni.
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Tudi tu je treba upoštevati dejstvo, da se funkcije andragoškega svetovalnega dela prepletajo,
katerim se daje prednost in v kolikšni meri, pa je odvisno od posamičnega svetovalnega
primera.
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2.2 ANDRAGOŠKO SVETOVALNO DELO PRED VKLJUČITVIJO V
IZOBRAŢEVANJE

Andragoško svetovalno delo pred vključitvijo v izobraţevanje zajema predvsem informativno
in svetovalno dejavnost, ki se kaţeta kot pomoč svetovancu, da se odloči za učenje ali
izobraţevanje glede na potrebe, moţnosti in pričakovanja, ki jih ima (Vilič Klenovšek in
Klemenčič 2002, str. 35). Mohorčič Špolar in drugi (2001, str. 117) so ugotovili, da je veliko
pomoči in svetovanja potrebnega ravno pri odločanju o izbiri izobraţevalnih programov, to
pa obsega pomoč pri opredelitvi potreb po izobraţevanju ter predstavitev informacij, ki
omogočajo izbiro med različnimi ponudbami.
Pomembnost informiranja in svetovanja, ki sta nujna zaradi potreb ţe pred samim vstopom v
izobraţevanje, prikaţe tudi raziskava Vilič Klenovškove (1999). V raziskavi je bilo
anketiranih 105 različno starih in različno izobraţenih oseb, ki so iskale svetovalno pomoč na
ljudski univerzi, zasebni izobraţevalni organizaciji ali srednji šoli. Rezultat ankete pokaţe, da
je kar 82,8 % anketirancev občutilo potrebo po informiranju in svetovanju, ki se je pojavila
pred vstopom v izobraţevanje. Največ (37,1 %) jih je potrebovalo pomoč, ko so se ţe odločili
za izobraţevanje v določenem programu, a so o njem potrebovali še dodatne informacije.
13,3 % anketirancev je potrebovalo pomoč, ko so se ţeleli izobraţevati na področju, ki jih
zanima, a niso vedeli, ali obstajajo ustrezni programi in kje so. Isti odeleţ odgovorov (13,3
%) je dobilo tudi vprašanje financiranja (ţeleli so se izobraţevati, a niso imeli denarja za
šolnino). Pomembnost pomoči pri vprašanjih financiranja mlajših odraslih navajajo tudi
Mohorčič Špolar in drugi (2001, str. 98–99), saj so ugotovili, da si kar 70 % mladih (starih do
25 let) samih financira izobraţevanje. Sicer pa si v prej omenjeni raziskavi sledijo še
naslednje potrebe po informiranju in svetovanju pred izobraţevanjem: pomoč pri izbiri
področja izobraţevanja (8,6 %), pomoč pri nadaljevanju izobraţevanja, ki je bilo v preteklosti
opuščeno, medtem pa se je program ukinil ali spremenil (8,6 %) ter pomoč pri uveljavitvi ţe
opravljenih izpitov v novem izobraţevalnem programu (1,9 %) (Vilič Klenovšek 1999).
Mlajši odrasli velikokrat potrebujejo informacije, ki so jim v pomoč pri odločanju za
vključitev v izobraţevanje. Vendar pa je veliko tudi takšnih mlajših odraslih, ki jim
informiranje ne zadostuje in potrebujejo daljšo obravnavo v obliki svetovanja. Svetovalno
pomoč potrebujejo bodisi pri izbiri izobraţevalnega programa bodisi pri odločitvi za ponovno
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vključitev vanj. Pomembno je, da odkrijejo svoje interese, sposobnosti in morebitne ovire za
izobraţevanje ter v skladu s tem izberejo izobraţevalni program, ki jim bo najbolj ustrezal.
Jelenc Krašovec in Jelenc (2003, str. 212) sta informiranje in svetovanje pred vstopom v
izobraţevalni proces razdelila na tri temeljna področja:
seznanjanje s ponudbo programov in izvajalcev,
ocenitev dosegljivosti in ustreznosti izobraţevalne ponudbe glede na okoliščine, v
katerih svetovanec ţivi,
ocenitev ustreznosti izobraţevanja glede na osebnostne značilnosti svetovanca.
V nadaljevanju bom podrobneje opisala informiranje mlajših odraslih o ponudbi
izobraţevalnih programov ter svetovanje mlajšim odraslim o ustreznosti in dosegljivosti
izobraţevalnih programov glede na njihove okoliščine in osebnostne značilnosti.

2.2.1 Informiranje mlajših odraslih o ponudbi izobraţevalnih programov

Vse večja ponudba na področju izobraţevanja, kompleksnost izobraţevanja v sodobnih,
nestabilnih pogojih druţbenih in gospodarskih razmer, globalno uveljavljanje koncepta
vseţivljenjskega učenja itd. – vse to kaţe na nujnost razvijanja informativno-svetovalne
dejavnosti, ki naj nudi pomoč pri učenju in izobraţevanju tudi mlajšim odraslim. V tej
starostni skupini je namreč veliko takšnih, ki so predčasno izstopili iz sistema začetnega
izobraţevanja, pa bi se ţeleli ponovno vključiti v formalno izobraţevanje, a ne vedo, kam in
kako. Obstajajo pa tudi primeri, ko se mlajši odrasli ţelijo učiti, pa ne vedo točno, kaj. Za
zadovoljitev teh potreb so potrebne informacijske sluţbe, ki naj s podajanjem informacij
pomagajo svetovancem pri vseh vprašanjih, vezanih na učenje in izobraţevanje. Predvsem pa
naj jim pomagajo tudi pri vključevanju v ponovno ali nadaljnje izobraţevanje.
Mlajše odrasle je treba dobro seznaniti s ponudbo izobraţevalnih programov, ki jim je v
določenem trenutku na voljo. Vilič Klenovšek in Klemenčič (2002, str. 59) omenjata dve
osrednji obliki informiranja o izobraţevalnih programih pred vstopom v izobraţevanje:
informiranje o programski ponudbi,
informiranje o značilnostih izobraţevalnih programov.
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Obe obliki informiranja sta pomembni. Informiranje o programski ponudbi prikaţe
izobraţevalne programe, ki so na razpolago za vpis, značilnosti določenih izobraţevalnih
programov pa pripomorejo k odločitvi pri vpisu.
Pri seznanitvi s ponudbo programov in izvajalcev gre predvsem za informiranje, včasih tudi
za nasvetovanje (Jelenc Krašovec in Jelenc 2003, str. 212-213). Informiranje je preprosta in
nezapletena zvrst andragoškega svetovalnega dela, kjer osebi, ki potrebuje pomoč pri
vprašanju izobraţevanja, posredujemo potrebne informacije. To je edina zvrst, ki jo lahko
uporabljamo samostojno, hkrati pa je obvezna sestavina zahtevnejših zvrsti andragoškega
svetovalnega dela, torej nasvetovanja in svetovanja (Woolfe idr. v Jelenc Krašovec in Jelenc
2003 str. 50). Nasvetovanje pa je po besedah Woolfe in drugih (1987) opisano kot proces, ki
daje informacije in nasvete ter določa cilje in metode. Vodi ga svetovalec. Jelenc Krašovec in
Jelenc (2003, str. 51) sta zapisala, da je v procesu nasvetovanja poleg posredovanja
informacij prisotno tudi pojasnjevanje in razlaganje. Gre za preteţno enosmerno vplivanje,
kjer svetovalec s pomočjo svojih izkušenj ter informacij in pojasnil pomaga svetovancu pri
rešitvi problema. Izkušnje omenjata tudi Vilič Klenovšek in Klemenčič (2002), ki pravita, da
svetovalec pri nasvetovanju pomaga s svojimi izkušnjami in izkušnjami drugih pri
sprejemanju odločitev za izobraţevanje, ob tem pa ne gre za poglobljeno razčlembo
svetovančevih potreb, pričakovanj in zmoţnosti.
Svetovalec naj torej predstavi in po potrebi objektivno svetuje o moţnostih, ki jih ima
svetovanec za vpis v izobraţevalni program. Potrebno je spremljanje poteka vpisa in urejanje
vprašanj, ki ga lahko ovirajo. Osrednjega pomena so izobraţevalna vprašanja, vzporedno s
tem pa tudi svetovančeva poklicna pot (Jelenc Krašovec in Jelenc 2003, str. 212–213).
Navadno gre za kratkotrajno individualno svetovanje, ki se nanaša na pomoč svetovancu pri
iskanju rešitev za probleme pri oblikovanju poklicne ali ţivljenjske poti. Svetovalec mu
ponudi podporo in ga spodbuja k odločanju za razliko od dolgotrajnega individualnega
svetovanja, kjer je le-to bolj poglobljeno, potrebnih pa je tudi več srečanj (prav tam, str. 169–
170).
Poleg golih informacij o različnih moţnostih za vpis v izobraţevanje mlajši odrasli velikokrat
potrebujejo dodatno razlago in pojasnila. Pomembno pa je tudi to, da jim je na voljo daljša
svetovalna pomoč, ki naj se posveti ugotavljanju posameznikovih potreb, interesov,
zmoţnosti in pričakovanj.
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2.2.2 Pomen kakovostnih informacij in informacijskih sluţb

Pri informiranju o izobraţevalnih programih je pomembno, da ima svetovalec na voljo vse
potrebne informacije, s katerimi bo svetovanca mogoče dobro seznaniti z moţnostmi za vpis
v izobraţevanje. Vilič Klenovšek in Klemenčič (2002, str. 60) zapišeta, da je za uspešno
informiranje pred vpisom v izobraţevanje pomembna baza podatkov, ki je v pomoč
svetovalcu, vsebuje pa naj naslednje:
seznam programov izobraţevanja,
opis izobraţevalnih programov,
podatke in postopke o moţnostih sofinanciranja izobraţevanja,
gradivo, ki pomaga pri odpravljanju učnih teţav,
podatke o institucijah, ki izpeljujejo izobraţevanje odraslih,
podatke o institucijah, ki lahko pomagajo posamezniku pri premagovanju ovir pri
izobraţevanju.
Velik pomen kakovostnemu informiranju pripiše tudi Jelenc (1982, str. 76–78), ki pravi, da
so za doseg tega cilja potrebne informacijske sluţbe, ki naj zbirajo naslednje podatke:

identifikacijo oseb in organizacij, ki se neposredno ukvarjajo z vzgojo in
izobraţevanjem odraslih, in informacijskih in svetovalnih sluţb, ki prav tako
pomagajo na tem področju,
področja dejavnosti oseb in organizacij, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraţevanjem
odraslih,
podatke o vseh virih in moţnostih za vzgojo in izobraţevanje odraslih (programi,
prostorska in časovna razporeditev, oblike in metode dela, dostopnost, cena
programov …). Viri so dokaj razpršeni (vzgojno-izobraţevalne organizacije,
organizacije za vzgojo in izobraţevanje odraslih, druge organizacije in društva …).
Informacijska dejavnost naj vključuje informacije za potrebe posameznika, podjetij,
izobraţevalnih organizacij, financerjev nacionalnega programa, lokalnega okolja in drţave.
Pomembnost informacijskega sistema je opisana tudi v Strokovnih podlagah 2 (1998–1999,
str. 98), kjer je zapisano naslednje: »Ustrezen informacijski temelj je osnova za razvoj
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dinamične in kakovostne izobraževalne ponudbe in povpraševanja ter za zbiranje in
odločanje na individualni, lokalni in državni ravni; prav tako pa za razvijanje svetovalne
dejavnosti.« V strokovnih podlagah (prav tam) je mogoče opaziti prizadevanje za opredelitev
in spremljanje podatkov o ponudbi in povpraševanju po izobraţevanju. Opredeljena je
zahteva za obdelavo podatkov, ki naj usmerja razvoj, zahteva po usposabljanju za predajanje
in uporabo informacij ter zahteva po sodobni opremi za povezave virov podatkov z
uporabniki podatkov v računalniška omreţja.

Podatki naj torej zaobjamejo vse, kar bi svetovancem lahko koristilo pri vpisu v
izobraţevalne programe; tako formalne kot tudi neformalne. Ustrezen informacijski sistem in
usposobljeni svetovalci predstavljajo osnovo za razvoj kakovostne izobraţevalne ponudbe.
Pomembno vlogo pri odločanju o izobraţevanju ima ravno dostopnost potrebnih informacij,
ki naj bodo dosledno zbrane na enem mestu. Tudi Woolfe in drugi (1987) zapišejo, da je
informiranje pomembna dejavnost, saj veliko povpraševanje po informacijah lahko kaţe na
to, da so posamezniki pomanjkljivo seznanjeni z moţnostmi učenja in izobraţevanja.

Poleg kakovosti informacij pa je treba pozornost nameniti tudi dostopnosti le-teh ter se
vprašati, kako in kje o moţnostih za izobraţevanje informirati tiste mlajše odrasle, ki
informacij ne poiščejo ali najdejo z lastno samoiniciativnostjo. Ena izmed rešitev za večjo
seznanjenost z moţnostmi za izobraţevanje je informiranje posameznikov ne samo znotraj
izobraţevalnih organizacij in zavodov za zaposlovanje, ampak naj jih informirajo tudi
institucije, ki po temeljni dejavnosti niso izobraţevalne. Mednje sodijo centri za socialno
delo, zdravstvene ustanove, knjiţnice, društva, prostovoljske organizacije idr. Treba je
pripraviti ustrezno in pregledno gradivo o moţnostih izobraţevanja v lokalni skupnosti, ki naj
bi bilo na razpolago v informacijskih kotičkih znotraj različnih institucij. Tudi to je namreč
zelo pomembno, ko govorimo o informiranju mlajših odraslih, saj je nujno, da jim
informacije o moţnostih izobraţevanja oz. svetovanja čim bolj pribliţamo (Vilič Klenovšek
in Klemenčič 2002, str. 67–69).

Primer zanimive alternativne prakse svetovanja in predvsem tudi informiranja ponujajo
Angleţi, ki so na območju juţnega Walesa ustanovili skupino, katere poslanstvo je
ozaveščanje in informiranje. Njihovo ciljno skupino sestavljajo ravno mlajši odrasli (v
starosti 16–25 let), saj je v njihovem lokalnem okolju 1/3 le-teh brezposelnih. Gre za
kombinacijo priloţnostnega informiranja in svetovanja z individualnim poklicnim
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svetovanjem. Sprva se informiranje in svetovanje podaja »na ulici«, če pa je posameznik
zainteresiran za nadaljnje svetovanje, ki pomaga pri pridobivanju boljše kvalificiranosti, ga
ekipe »na terenu« pošljejo k individualnemu svetovalcu. Ta skupaj s svetovancem sestavi
individualni izobraţevalni program, s katerim se poveča kompetentnost svetovanca in s tem
tudi njegova zaposljivost (Helping young … 1998).
Izobraţevalna ponudba je danes vse večja, zato se mlajši odrasli mnogokrat soočajo s
problemom, ko ne znajo izbrati med nešteto različnimi opcijami, niti ne znajo informacij
uporabiti. V takih primerih naj svetovalec ponudi svetovalno pomoč pri odkritju
najoptimalnejše rešitve, kar pa je ţe višja oblika svetovalne dejavnosti. Pomembna je tudi
dostopnost informiranja, ki naj se dodatno razvija tudi na mestih, ki so dosegljiva vsem
mlajšim odraslim.

2.2.3 Metode in oblike informiranja
Pri informiranju lahko uporabimo različne metode. Jelenc Krašovec in Jelenc (2003, str. 135)
med temeljne metode posredovanja informacij umeščata naslednje:
ustno posredovanje (lahko je individualno ali skupinsko),
govorjena beseda na daljavo (telefonsko, po radiu ali televiziji ali z zgoščenkami),
tiskana sredstva (časopisi revije, letaki, brošure, katalogi, priročniki …),
vidna in slikovna sredstva (oglasna mesta, različni katalogi),
vidna in zvočna sredstva (video),
računalnik.
Informiranje naj vsebuje aktualne informacije, ki so posamezniku v pomoč pri iskanju
moţnosti izobraţevanja. Informacije naj bodo podane v različnih oblikah (govorjena, tiskana
in elektronska verzija), kar pripomore k večji dostopnosti (Rivis in Sadler 1991, str. 46). V
času, ki popularizira idejo stalnega izobraţevanja in ki ponuja veliko količino informacij o
moţnostih učenja in izobraţevanja, je veliko tudi takšnih, ki zaradi neizobraţenosti ne znajo
najti ustreznih informacij in se pravilno odločati. Zaradi tega se veliko posameznikov, tudi
mlajših odraslih, obrača po pomoč, ki zagotovi osebni stik, saj tako laţe ovrednotijo
informacije in jih postavijo v svoj miselni okvir (Granda Jakše 2003). Naj omenim tudi to, da
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ta način danes vse bolj dopolnjujejo in zamenjujejo druga komunikacijska sredstva, predvsem
tista, ki omogočajo komunikacijo in prenos informacij na daljavo.

Najbolj dostopno sredstvo za prenos informacij je zagotovo internet, ki igra pomembno vlogo
pri dostopu do najrazličnejših informacij. Prednost informacij, ki so na voljo prek spleta in
računalniških medmreţnih baz podatkov, je ta, da so široko dostopne in olajšujejo
posodabljanje informacij, ki so natančne, pregledne in celovite. Slabost lahko predstavlja le
tistim, ki niso vešči pri iskanju podatkov in informacij na spletu (Ferguson 1989, str. 15).
Vendar pa so mlajši odrasli v primerjavi z ostalimi ciljnimi skupinami pogosto v stiku s
spletnimi vsebinami in spadajo med boljše iskalce informacij (prav tam). Tudi zaradi tega
lahko rečemo, da je oblika informiranja na daljavo, predvsem s pomočjo interneta, za mlajše
odrasle izjemno pomembna.
V poplavi informacij ravno informacijsko-komunikacijska tehnologija prinaša razširjene
moţnosti za izobraţevanje, posameznika včasih motivira za učenje ter prebuja njegovo
ustvarjalnost in ţeljo po usvajanju novih znanj. Informiranje s pomočjo novih informacijskih
tehnologij (predvsem interneta) zato danes predstavlja pomemben člen, ki pomaga pri izbiri
in posreduje aktualne in potrebe informacije (Ţavbi, Vipavc Brvar 2005).
Ferguson (1989, str. 9) opisuje pomembnost tiskanih sredstev, ki naj bi jih vsak svetovalec za
kvalitetno informiranje zbiral in urejal. Pomembno je, da ima zbran material (različne brušure
in prospekte) ponudnikov izobraţevanj, lokalne in nacionalne kataloge izobraţevalnih
programov, tečajev … Poleg tega naj zbira tudi aktualne informacije v časopisih, sledi naj
statističnim podatkom (demografski podatki, podatki z zavoda za zaposlovanje, razpisi
izobraţevalnih programov ipd.). Pri tem je poudarjeno tudi to, da zgolj zbiranje in podajanje
informacij včasih ne zadostuje. Svetovalec naj informacije poda na tak način, da jih bo
svetovanec razumel in da bodo primerne glede na specifično situacijo in potrebe tistega, ki
po informacije prihaja.
Posamezniki lahko informacije poiščejo tudi samostojno. Tu je pomembno, kako so le-te
pripravljene in oblikovane, kar poleg vsebine povečuje njihovo učinkovitost (Jelenc Krašovec
in Jelenc 2003, str. 135). Sicer pa Wood (1992, str. 15) pravi, da je informiranje vseeno
najučinkovitejše v dvosmernem procesu, ki vključuje dodatna pojasnila, preverjanja in
potrditev informacij.
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Metode in oblike informiranja naj bodo torej čim bolj raznolike in čim bolj dostopne. Ciljna
skupina mlajših odraslih je namreč zelo raznolika in potrebuje različne oblike informiranja o
dostopnosti in moţnostih za izobraţevanje. Nekateri mlajši odrasli informacije o
izobraţevanju poiščejo sami, spet drugi pa spadajo med slabše iskalce informacij. Omeniti pa
je treba tudi tiste, ki bolj kot zgolj informiranje o ponudbi izobraţevanja potrebujejo podporo
in pomoč, da se za izobraţevanje sploh odločijo. Informacije jim je treba pribliţati in jim ob
tem tudi pomagati ter jih spodbujati, da se odločijo za vnovično ali nadaljnje izobraţevanje.

2.2.4 Svetovanje mlajšim odraslim o ustreznosti in dosegljivosti izobraţevalnih
programov glede na njihove okoliščine in osebnostne značilnosti
Ocenitev dosegljivosti in ustreznosti izobraţevalne ponudbe glede na okoliščine, v katerih
ţivi svetovanec, se najpogosteje ugotavlja s pomočjo informiranja in nasvetovanja. V kolikor
so svetovančeve ţivljenjske okoliščine bolj kompleksne in povezane, se lahko uporabi
svetovanje (Jelenc Krašovec in Jelenc 2003, str. 213). Tu je potrebna predvsem pomoč pri
urejanju ţivljenjskih okoliščin ter pri prilagajanju in usklajevanju izobraţevalne ponudbe. Pri
ocenitvi ustreznosti izobraţevanja glede na osebnostne značilnosti pa se prav tako lahko
uporabi svetovanje. V ospredju so vprašanja izobraţevanja ali učenja. Svetovalec lahko
ponudi pomoč pri reševanju vprašanj ţivljenjske in poklicne poti, po potrebi pa tudi pomoč
pri reševanju osebnostnih teţav. V kolikor gre za kompleksne teţave, se lahko v obravnavo
vključi tudi druge strokovnjake, zlasti psihologa. Obravnava je daljša in individualna, po
potrebi lahko tudi skupinska (Jelenc Krašovec in Jelenc 2003 str. 213-214).
Če mlajši odrasli potrebujejo svetovalno pomoč pred vpisom v izobraţevalni program, se
torej le-ta lahko ponudi v obliki informiranja in nasvetovanja, velikokrat pa je potrebno tudi
svetovanje. Slednje se uporabi predvsem v primeru, ko gre za preplet kompleksnejših
dejavnikov. V strokovni literaturi lahko zasledimo mnogo definicji, ki opredeljujejo
svetovanje, ena izmed njih se glasi tako: »To je organizirana oblika pomoči posamezniku pri
njegovem nadaljnjem napredku, osebni rasti in razvoju. Med svetovanjem posameznik
razmišlja o sebi, spreminja in sprejema ustrezne odločitve o sebi in svojem življenju, kar mu
pomaga zaživeti s samim seboj in okoljem, v katerem živi. Na splošno lahko rečemo, da je
svetovanje proces, ki posameznika spremlja v življenju in pri spreminjanju življenjskih
razmer. V tem smislu je svetovanje sestavni del tako imenovanega vitalnega učenja, ki
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posamezniku omogoča, da se v prihodnosti dejavno usmeri k skupnosti« (Kristančič 1995, str.
10). Obstajajo še številne druge definicije, ki opredeljujejo svetovalni proces. Vsem pa je
skupno to, da ga opisujejo kot odnos, v katerem svetovalec pomaga svetovancu pri doseganju
kakovostnega ţivljenja ter pri učinkovitejšemu soočanju s problemi in izzivi. Pri
andragoškem svetovanju je definicija podobno formirana, le da je poudarek na učenju in
izobraţevanju.
Svetovanje je med vsemi zvrstmi andragoškega svetovalnega dela najzahtevnejše, saj gre za
strokoven proces, ki zahteva poglobljen pristop, stalno interakcijo med svetovalcem in
svetovancem in navadno traja dlje časa. Je celovit in sestavljen proces, ki omogoča
obravnavanje širokega spektra vprašanj (Jelenc Krašovec in Jelenc 2003, str. 61–62). Pri tem
je pomemben tudi končni izid. Kristančič (1995, str. 10) pravi, da je pomembno, da pri
uspešnem svetovanju posameznik spozna izvor in pomen svojega ţivljenja, s svojimi
teţavami pa naj se ne spoprijema le čustveno, pač pa tudi razumsko. Cilj svetovanja je torej
spreminjanje stališč in vedenja ter omogočanje, da se bo posameznik učinkoviteje prilagajal
okolju, v katerem ţivi. Svetovanje je izjemno pomembno tudi za mlajše odrasle, saj
posamezniki znotraj omenjene ciljne skupine nemalokrat potrebujejo daljšo in poglobljeno
obravnavo, ki jim bo v oporo in pomoč pri najrazličnejših vprašanjih. Mlajši odrasli namreč
nenehno potrebujejo pomoč tako na osebni kot tudi na izobraţevalni in poklicni poti.
Mlajšim odraslim se pred vključitvijo v izobraţevanje lahko pomaga predvsem s pomočjo
individualnega in včasih tudi skupinskega svetovanja. Individualno svetovanje je svetovanje,
kjer sta v svetovalnem odnosu le dve osebi – svetovalec in svetovanec (Rogers v Jelenc
Krašovec in Jelenc 2003, str. 168). Dryden in Palmer (1997, str. 39–40) zapišeta naslednje
prednosti individualnega svetovanja: svetovancu je zagotovljena popolna zaupnost, omogoča
pa tudi tesnejši odnos med svetovalcem in svetovancem. To je pomembno tudi v primeru, ko
je svetovanje namenjeno mlajšim odraslim, in zlasti takrat, ko se dotika problemov in ovir, ki
izvirajo iz posameznikovih osebnostnih značilnosti. Znano je namreč, da ovire mnogokrat
posameznika odvrnejo od tega, da bi se izobraţeval. Pri ciljni skupini mlajših odraslih se to
lahko opazi predvsem pri osipnikih, ki imajo zaradi preteklih neuspehov slabši odnos do
izobraţevanja, so manj motivirani pri odločanju za izobraţevanje, nemalokrat pa imajo tudi
slabšo samopodobo. Ravno takšnim posameznikom je treba ponuditi individualno svetovanje.
Poleg tega je mlajšim odraslim treba pomagati tudi pri premagovanju situacijskih ovir, ki
nastajajo predvsem zaradi okoliščin, v katerih ţivijo. Svetovalec tu lahko pomaga pri
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vprašanjih glede stroškov, časa, oddaljenosti od kraja izobraţevanja itd., kar vpliva na
odločitev za izobraţevanje, ter tudi pri vprašanjih, ki so vezana na druţino in širšo
posameznikovo okolico. Vsa ta vprašanja so lahko osebna in zadevajo samo svetovanca, zato
je tudi tu primerno individualno svetovanje.

Tudi Jelenc (1982, str. 62) pripisuje pomembnost individualnemu svetovanju predvsem zato,
ker se omogoči boljše sodelovanje s svetovancem, problemi se lahko rešujejo bolj
poglobljeno in osebno. Poleg tega je individualno svetovanje prilagojeno hitrosti
svetovančevega učenja, njegovim ţeljam in zahtevam, namenja mu tudi več pozornosti,
zaradi česar se lahko toliko bolj osredotoča nase in na lastne probleme (Dryden in Palmer, str.
40). Treba je ugotoviti, kakšne so ţelje in potrebe posameznika, ter na drugi strani osvetliti
dejanske moţnosti posameznika za izobraţevanje. Napačen izbor izobraţevalnega programa
in nerealna pričakovanja so namreč pogost vzrok, da ga posameznik ne dokonča. Poleg tega
lahko individualno svetovanje pomaga tudi pri premagovanju negotovosti in krepitvi
individualne zmoţnosti odločanja (Jelenc 1982, str. 62).
Na tej stopnji je torej ključnega pomena ugotavljanje svetovančevih potreb po učenju in
njegovih značilnosti, ki bi lahko vplivale na učenje, motivacijo ter pričakovanja. Pomembno
je, da svetovalec presodi o svetovančevih sposobnostih in moţnostih za učenje ali
izobraţevanje, potreben pa je tudi predhoden razmislek o morebitni ali ţe obstoječi
svetovančevi izobraţevalni poti, nadaljnjih moţnosti za izobraţevanje ter osebnostnem
razvoju. Svetovalna dejavnost pred začetkom izobraţevanja se v številnih elementih povezuje
s poklicnim svetovanjem, ki je prisotno tudi pri ciljni skupini mlajših odraslih. Pomoč
potrebujejo predvsem pri odločitvah glede izbire prvega poklica, ki naj bo v skladu z interesi
in značilnostmi tako svetovanca kot tudi samega poklica (Vilič Klenovšek in Klemenčič
2002, str. 35–37).
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2.3 ANDRAGOŠKO SVETOVALNO DELO MED IZOBRAŢEVANJEM

Svetovanje med izobraţevanjem je povezano predvsem s pomočjo pri načrtovanju,
organizaciji in spremljanju izobraţevanja ali učenja ter pri odpravljanju teţav, ki se morda
pojavijo med izobraţevalnim ali učnim procesom (Vilič Klenovšek in Klemenčič 2002, str.
38).
Tudi teţave med izobraţevanjem lahko nastanejo zaradi okoliščin, v katerih posamezniki
ţivijo, lahko pa tudi zaradi določenih osebnostnih značilnosti. Če se teţave med
izobraţevanjem pojavijo zaradi osebnostnih značilnosti svetovanca, gre večinoma za
svetovanje. Svetovalec tu pomaga predvsem pri razrešitvi vprašanj, ki so vezana na
izobraţevanje, lahko pa se dotikajo tudi ţivljenjske in poklicne poti. Po potrebi se lahko v
obravnavo vključi tudi psiholog. Kadar pa na organiziranje svetovančevega izobraţevanja in
učenja vplivajo okoliščine, v katerih ţivi, svetovalec informira ali svetuje. Obravnava je
krajša in individualna, po potrebi se lahko uporabijo tudi alternativne oblike (Jelenc Krašovec
in Jelenc 2003, str. 214–215). Vsi dejavniki, ki vplivajo na teţave pri izobraţevanju mlajših
odraslih, se lahko med seboj prepletajo, zato je potrebno, da jih svetovalec odkrije in v skladu
z njimi predlaga način pomoči.
Mohorčič Špolar in drugi (2001, str. 117) so potrebe, ki nastajajo med učenjem in
izobraţevanjem, razdelili na dve področji, in sicer:
pomoč pri organiziranju učenja (organizacija časa, zagotovitev primernih učnih
sredstev, virov učenja, odpravljanje ovir pri učenju),
pomoč pri učenju (seznanjanje s prepoznavanjem lastnih slogov in strategij učenja,
razvoj učinkovitejših tehnik učenja).
Potrebo po pomoči pri učenju omenjata tudi Jelenc Krašovec in Jelenc (2003, str. 215–216),
ki tovrstno obliko pomoči še dodatno razčlenita, in sicer:
pomoč svetovancu s pomanjkljivimi spretnostmi in tehnikami učenja, kjer se
obravnavajo vprašanja izobraţevanja in učenja,
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pomoč svetovancu s teţavami pri učenju zaradi osebnostnih značilnosti, ki vplivajo na
izpeljavo in učinkovitost učenja. V ospredju so vprašanja izobraţevanja, lahko pa gre
tudi za pomoč pri reševanju psiholoških vprašanj ter pomoč pri vprašanjih
svetovančeve poklicne in ţivljenjske poti,
pomoč svetovancu pri posebnih, novih oblikah za učinkovito vključevanje v različne
načine učenja (npr. samostojno učenje, učenje na daljavo, ugotavljanje in potrjevanje
znanja …) ter njihovo obvladovanje.
Tudi mlajši odrasli nemalokrat potrebujejo pomoč pri iskanju najučinkovitejših stilov učenja
(vizualni, avditivni, kinestetični), lahko pa se jim pomaga tudi pri razvijanju učnih strategij
(kombinacija v cilj usmerjenih učnih aktivnosti, ki pomagajo pri učenju). Razdelimo jih lahko
na spoznavne (kako, na kakšen način si zapomniti snov) in materialne (kako delati izpiske,
zapiske …). Naučiti jih je treba uporabljati različna učna sredstva in pripomočke,
organizacijo učenja, jim pomagati pri odpravljanju učnih teţav, situacijskih ovir, pomembno
jih je seznaniti z vrednotenjem učnih doseţkov itd. (Vilič Klenovšek in Klemenčič 2002, str.
43). Pri tem se lahko uporabi različne načine informativne in svetovalne pomoči. Vse to
lahko bistveno pripomore k boljšemu učemu uspehu, predvsem pri tistih mlajših odraslih, ki
sami ne uspejo razviti sebi primernih učnih stilov in strategij, ter tudi pri tistih, ki se ponovno
vključujejo v izobraţevanje.
Pomembno je tudi informiranje o novih oblikah učenja, a je k temu treba dodati ugotovitev,
da so mlajši odrasli za razliko od ostalih starostnih skupin bolje seznanjeni z moţnostmi za
učenje, ki jih ponujajo avdio-vizualna in računalniška sredstva, in jih pri učenju tudi pogosto
uporabljajo. Bolj so seznanjeni z novimi učnimi pripomočki, ki jih ponuja sodobna
tehnologija (Mohorčič Špolar idr., 2001, str. 90–91).
Na učenje vplivajo različni dejavniki, ki so lahko povezani s človekom samim (fiziološki ali
psihološki dejavniki), ali z njegovim okoljem (fizikalni ali socialni dejavniki). Dejavniki se
med seboj prepletajo, tako da jih je pogosto teţko ločiti. Pri mlajših odraslih so še posebno
pomembni spoznavni, metakognitivni in motivacijski dejavniki, posebno pozornost pa je
treba posvetiti tudi izkušnjam iz njihovega dosedanjega izobraţevanja. Če so le-te slabe,
lahko močno vplivajo na potek učenja in morebitno nadaljne izobraţevanje. Predvsem
skupina mlajših odraslih, ki ima doseţeno le osnovnošolsko izobrazbo (ali pa še te ne), zna
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biti zelo občutljiva in slabo motivirana, zato potrebujejo nove, pozitivne izkušnje, da premaga
zakoreninjene notranje ovire. V izobraţevanje se teţe vključujejo tudi osipniki, in sicer tako
zaradi negativnih izkušenj in neuspehov kot tudi zaradi slabše »mentalne kondicije«, sploh če
se ţe dlje časa niso izobraţevali ali učili. Teţave so vidne pri zmanjšani zmogljivosti za
učenje. Na učenje pogosto vpliva tudi pozitivna samopodoba, ki je prav tako vezana na
pretekle doseţke in uspešnost posameznika (Vilič Klenovšek in Klemenčič 2002, str. 38–43).
Mlajšim odraslim se lahko med izobraţevanjem poleg individualnega svetovanja ponudi tudi
skupinsko, to pa je učinkovito zlasti v primeru, ko jim ţelimo pomagati pri teţavah, ki se
nanašajo na učenje. Skupinsko svetovanje poteka znotraj skupine, ki naj jo vodi za to
usposobljen svetovalec. Pri delu v skupini se razvijajo tako posameznik kot tudi skupina.
Člani morajo medsebojno sodelovati in si pomagati, kar lahko vodja doseţe tudi z uporabo
najrazličnejših učnih dejavnosti, pri tem pa naj poskrbi za dobro vzdušje in varno počutje.
Posameznik vpliva na skupino in obratno, saj prihaja do nenehne interakcije med njenimi
člani (Jelenc Krašovec in Jelenc 2003, str. 171).
Skupinsko svetovanje je pomembno tudi za ciljno skupino mlajših odraslih, saj s tovrstnim
delom lahko premagajo marsikatero teţavo. Začutijo, da s svojim problemom niso sami,
pomoč ostalim članom skupine pa jih navda z dobrim občutkom. Skupinsko delo velikokrat
vliva upanje, povečuje samozavest, člani skupine pa se med delom ţe s samim opazovanjem
nenehno učijo. Razvijajo se jim socializacijske tehnike, saj se učijo sodelovanja, interakcija z
drugimi člani pa jim omogoča rast, razvoj in spreminjanje (Yalom v Ratigan 1997, str. 95–
96). Tudi Kristančič (1995, str. 124–125) pripisuje prednost skupinskemu svetovanju
predvsem zaradi pridobivanja izkušenj v medsebojnih odnosih. Izboljša pa se jim še
motivacija, saj so nekateri mlajši odrasli motivirani za spreminjanje vedenja bolj zaradi
druţenja z drugimi člani skupine ali pa zaradi moţnosti oblikovanja novih intimnejših
osebnih odnosov, prav tako pa ob drugih velikokrat dobijo tudi občutek varnosti.
Poleg prednosti skupinskega svetovanja, ki omenja druţenje posameznikov znotraj skupine,
naj dodam tudi pomen laičnega svetovanja, ki temelji na dejstvu, da je informacijo ali nasvet
mogoče podati tudi s pomočjo izkušenj in ne samo s pomočjo strokovnosti in znanstveno
opredeljenih dognanj. Včasih ne gre zgolj za iskanje določenih podatkov in informacij, pač
pa je bistven del svetovalne pomoči potreba po čustveni podpori (Jelenc 1982, str. 52–53).
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Tako marsikatero informacijo in nasvet mlajši odrasli lahko pridobijo tudi priloţnostno od
svojih vrstnikov, ki so jim lahko v pomoč pri izobraţevalnem procesu.
Svetovalna pomoč med izobraţevanjem je za mlajše odrasle izjemno pomembna, saj pomaga
pri zagotovitvi dobrih učnih uspehov. Poleg tega, da posamezniki med izobraţevanjem
pridobijo pozitivne učne izkušnje, je pomembno tudi to, da jim je v primeru neuspeha na
voljo pomoč, ki lahko pomaga bodisi pri teţavah, ki izvirajo iz posameznikovih osebnostnih
značilnosti, bodisi pri teţavah, ki nastajajo zaradi okoliščin, v katerih se posameznik nahaja.
Pomembno mesto zasedata še motiviranje in pomoč pri zastavljanju osebnih ciljev, ki lahko
potekata znotraj skupin, kjer je izobraţevanje organizirano. Če pa zaznamo, da neuspeh pri
učenju in izobraţevanju izvira iz globljih in kompleksnejših problemov, naj bo na voljo tudi
individualna obravnava v obliki daljše svetovalne pomoči.
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2.4 ANDRAGOŠKO SVETOVALNO DELO OB KONCU IZOBRAŢEVANJA ALI PO
NJEM

Danes se tudi od mlajših odraslih v izobraţevalnem procesu pričakuje določeno mero
odgovornosti in zrelosti, zaradi česar velikokrat domnevamo, da so zmoţni samostojno
reševati svoje probleme. A vendarle ni vedno tako. Mlajši odrasli, ki se vnovič znajdejo v
učnem procesu, velikokrat naletijo na probleme. Do teţave lahko pride pri izbiri
izobraţevalnega programa, pri obliki izobraţevanja, ki bi jim najbolj ustrezala, pri
organizaciji učenja in časa, pri zagotavljanju financ, pri iskanju virov in pripomočkov za
izobraţevanje in še bi lahko naštevala. Predvsem pa naj izpostavim tudi to, da se povratniki v
izobraţevanje ali učenje soočajo tudi s problemom vnovične vzpostavitve učnih navad,
samomotivacije, pomnjenja itd., zaradi česar nemalokrat potrebujejo tudi strokovno učno
pomoč in svetovanje (Jelenc Krašovec in Jelenc 2003).
Tudi ob koncu izobraţevanja mlajši odrasli potrebujejo pomoč, in sicer pri ocenitvi svoje
uspešnosti in doseţkov izobraţevanja ter uporabnosti pridobljenjega znanja pa tudi pri načrtu
nadaljnje izobraţevalne, poklicne ali osebne poti. Pomembno je še, da se svetovanca
spodbudi k razmišljanju o učnih doseţkih, o tem, kje bo na novo pridobljeno znanje mogoče
uporabiti, spodbudi pa naj se ga tudi k nadaljnjemu načrtovanju učenja kot dopolnitvi ţe
pridobljenjega znanja ter pridobitvi znanja na drugih, novih področjih (Vilič Klenovšek in
Klemenčič 2002, str. 44–46).
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2.5 SVETOVANJE ZA RAZVOJ KARIERE MLAJŠIM ODRASLIM

Andragoško svetovalno delo je ena izmed vrst svetovalnega dela, ki ni ozko usmerjena le na
pomoč pri učenju in izobraţevanju. Pod vplivom hitrih druţbenih sprememb se dotika tudi
številnih drugih področij, eno izmed teh je tudi pomoč pri razvoju kariere. Pri prebiranju
literature sem opazila, da avtorji pri tem uporabljajo različne izraze, naj jih naštejem le nekaj:
poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje, poklicna orientacija, karierna orientacija ...
Vidimo lahko, da torej ne uporabljajo enotnega izraza, zato sem se odločila, da bom v
nadaljevanju uporabljala izraz svetovanje za razvoj kariere. Izraz zajema skupek različnih
dejavnosti, s katerimi svetovalci pomagajo posameznikom pri spoznavanju svojih
sposobnosti, interesov in moţnosti, ki so jim na voljo in imajo vpliv na njihovo
izobraţevanje, zaposlovanje ter karierne odločitve.
Človek po besedah Čeplakove (1993, str. 574) ni le socialno bitje (homo socius), temveč tudi
delovno (homo faber). Delo je eno izmed temeljnih človekovih značilnosti, zato predstavlja
pozitivno vrednoto. Vključitev v delovni proces je pomembno merilo osebnosti, saj človek
lahko posatane neodvisen od svoje druţine ter tako tudi bolj samostojen. Brezposelnost lahko
pusti negativne posledice (materialne in duševne), te pa se še toliko bolj kaţejo pri mladih, ki
iščejo pot v samostojnost. Nezaposlenost lahko povzroči izključenost iz druţbe, zmanjšajo pa
se tudi potencialne sposobnosti in motivacija posameznika, da bi sodeloval pri reševanju
lastnih problemov (Ţalec 1993, str. 641).
Pomanjkanje prostih delovnih mest in teţave pri zaposlovanju mladih so v Sloveniji prisotne
ţe kar nekaj let. Posledice takega stanja se lahko kaţejo v različno izraţenih krizah in stiskah,
npr. (Čeplak 1993, str. 547–548):

poklicni cilji pri mladih zaradi neperspektivnosti zamirajo,
v šoli je velikokrat opaziti brezbriţnost, saj uspešno končano izobraţevanje še ne
zagotavlja delovnega mesta,
z majhnimi moţnostmi za zaposlitev se podaljšuje obdobje otroštva.
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Mlajši odrasli danes potrebujejo številne spretnosti, da bi našli sebi primerno zaposlitev,
obdrţali ţe obstoječo ali pa napredovali. Pri tem jim velikokrat pride prav svetovanje za
razvoj kariere, ki ponuja pomoč na naslednjih področij (Kidd v Watts 1996, str. 48):
pomoč pri iskanju in ugotavljanju moţnosti za karierni razvoj,
ugotavljanje in klasificiranje posameznikovih vrednot in ciljev, vezanih na zaposlitev
ali kariero,
pomoč pri soočanju s spremembami, ki se odvijajo na globalni ravni znotraj
socialnega in političnega konteksta,
kritičen pogled na trg delovne sile, katerega nestabilnost velikokrat vpliva na
sprejemanje osebnih odločitev, vezanih na delo, zaposlitev ali kariero,
pomoč pri soočanju z vsakodnevnimi spremembami, ki so vezane na individualno
raven in vplivajo na zaposlitev ali kariero posameznika. Tu je vključena tudi krepitev
samozavesti, samozaupanja, fleksibilnosti, odgovornosti, iznajdljivosti …
Tudi Sharf (1992, str. 9) omenja dva prevladujoča cilja svetovanja za karierni razvoj, in sicer:
pomoč pri izbiri poklica in poklicne poti,
pomoč pri uspešni prilagoditvi na poklic.
Pomembno je, da se mlajšim odraslim pomaga pri pridobitvi boljšega izhodišča za iskanje
zaposlitve na vse bolj zasičenem trgu delovne sile. Posebno pomoč potrebujejo tudi tisti, ki so
brez poklicne kvalifikacije. Tu je pomembna zlasti svetovalna pomoč pri odkrivanju in
iskanju primernega poklica, ki bi ga posameznik ţelel opravljati, ter pomoč pri nadaljevanju
izobraţevanja v ustreznem izobraţevalnem programu.
Poleg problema brezposelnosti so za današnji čas značilne tudi številne spremembe, vezane
na vse večjo mobilnost, ter pojav večkratnih zamenjav delovnih mest in poklica. Zaposlitev
ni več stabilna in vnaprej zagotovljena, je vse bolj raznolika in negotova, kar vpliva tudi na
druga področja posameznikovega ţivljenja. To zahteva vseţivljenjsko učenje in
izobraţevanje ter aktivno sodelovanje posameznika pri razvoju lastne karierne in osebne poti,
zaradi česar je velikokrat potrebno svetovanje za razvoj kariere (Jelenc Krašovec in Jelenc
2003, str. 238).
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2.5.1 Oblike in metode svetovanja za razvoj kariere
Spokane (v Jelenc Krašovec in Jelenc 2003, str. 169–170) omeni naslednje oblike
svetovalnega dela, ki lahko pomagajo pri vprašanjih in teţavah med iskanjem zaposlitve:
informiranje,
samousmerjanje,
alternativne oblike,
skupinsko svetovanje,
individualno svetovanje.

Informiranje zahteva manj intenzivno sodelovanje svetovalca, a je njegova prisotnost vseeno
zaţeljena. Pomembno vlogo igrajo informativne knjižnice, kjer so zbrana različna gradiva,
predvsem tiskana in avdio-vizualne informacije. Tudi poklicnoinformacijske knjižnice
ponujajo številna gradiva, a so bolj specializirane predvsem za potrebe poklicnega svetovanja
in vodenja. Ker gre za specializirano knjiţnico, lahko uspešno deluje predvsem v svetovalnoinformacijskih središčih. Sicer pa je različna gradiva (brošure, vodiči, priročniki itd.) in
avdio-vizualne informacije mogoče najti še v drugih informacijskih središčih, tudi takšnih,
katerih primarna dejavnost ni informiranje za razvoj kariere (Jelenc Krašovec in Jelenc 2003,
str. 138).
Pri samousmerjanju je treba omeniti U-mape (plakati, sveţnji, mape ipd., ki vsebujejo za
odločitev potrebne informacije), pripomočke za vodenje kariere (delovni zvezki s programi,
ki vodijo po fazah odločanja), vprašalnike (npr. SDS vprašalnik iskanja poklicne poti),
računalniške programe za vodenje kariere in samopostreţne delovne postaje (organizirano
informativno gradivo, ki je sistematično razporejeno na več mest) (prav tam, str. 139–140).
V centrih za informiranje in poklicno svetovanje je opaziti porast samopostreţnega
informiranja in načrtovanja kariere, kjer je uporabnikom na voljo gradivo, povezano z
izobraţevanjem, usposabljanjem in zaposlovanjem. Na razpolago so opisi poklicev,
informacije o moţnostih za izobraţevanje in usposabljanje, informacije o različnih finančnih
pomočeh in štipendijah, podatki delodajalcev ipd. Centri ponujajo tudi pripomočke za
samotestiranje ter računalniške programe za načrtovanje poklicne poti (Bezić 2006, str. 20).
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Samopostreţno informiranje je lahko zelo uporabna oblika oz. del svetovanja za karierni
razvoj mlajšim odraslim, a je pri tem nujno potrebna zmoţnost samostojne uporabe gradiva
ter samoiniciativnost uporabnikov. Ker pa je znotraj ciljne skupine mlajših odraslih tudi
veliko takšnih, ki nimajo niti sposobnosti niti motivacije, da bi ţelene informacije našli sami,
je potrebno, da so v centrih poleg informatorjev prisotni tudi svetovalci, ki naj bodo na voljo
vsem tistim, ki potrebujejo dodatno ali poglobljeno pomoč (Bezić 2006, str. 20). Treba je
razmisliti še o večji dostopnosti informiranja tudi zunaj organizacij, ki so pristojne za
poklicno in karierno informiranje, za tiste, ki pa se odločijo poiskati pomoč, je treba pripraviti
tudi alternativne oblike informiranja in svetovanja za karierni razvoj.

Pri alternativnih oblikah obravnave se informiranje prepleta z aktivnimi oblikami dela, ki
načeloma potekajo v delavnicah ali skupinah z natančno strukturiranim programom. Za
skupinsko in individualno svetovanje (ki je lahko kratkotrajno ali dolgotrajno, odvisno od
posameznega primera) pa velja podobno. Mlajšim odraslim je treba ponuditi pomoč
predvsem pred odločitvijo za prekvalificiranje, pri spremembah poklica, velikokrat pa
potrebujejo tudi informiranje o izobraţevalnih moţnostih, ki jih pripeljejo do ţeljenega
poklica (Vilič Klenovšek in Klemenčič 2002, str. 35–37). Krumboltz (v Jelenc in Jelenc
Krašovec 2003, str. 261) pravi, da je svetovancem treba omogočiti tudi spreminjanje in
sprejemanje ukrepov, saj le postavitev diagnoze ni dovolj. Svetovanje za karierni razvoj naj
torej vključuje tudi učenje spretnosti, interesov, vrednot, delovnih navad in osebnih kvalitet,
samo pomoč pri izbiri prvega poklica ali zaposlitve ni dovolj. Socialno učenje namreč
upošteva različne dejavnike, ki vplivajo na poklicno odločitev – od prirojenih lastnosti
posameznika do širših druţbenih in političnih dejavnikov. Pri skupinskem in tudi
individualnem svetovanju se lahko uporabi testiranje in interpretacija (svetovalec svetovancu
predstavi in interpretira doseţke pri testih in drugih preizkušnjah, s pomočjo katerih se
ugotavlja sposobnosti in interese, ki so mu v pomoč pri odločitvah za nadaljnje
izobraţevanje, izbiro poklica ali oblikovanje kariere) (prav tam, str. 140).
Informiranje in svetovanje s pomočjo internetnih virov informacij ter različnih diagnostičnih
pripomočkov, testov itd. je zelo koristna in pomembna oblika poklicnega svetovanja, vendar
pa je tu vseeno potreben strokovni svetovalec. To je omenjeno tudi v Memorandumu o
vseţivljenjskem učenju (Memurandum o … 2000), kjer je zapisano, da še tako napredne nove
tehnologije in posledično tudi modernizirane oblike svetovanja ne nadomestijo vloge
strokovnega svetovalca. Povzročijo teţnjo po dodatnem usposabljanju za razvoj sposobnosti,
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potrebnih za predelavo in analizo informacij, in usposobljenosti za interpretacijo testnih
rezultatov.
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2.6 OBSTOJEČE MOŢNOSTI IN PONUDBA MLAJŠIM ODRASLIM ZA
VKLJUČITEV V SVETOVALNO DEJAVNOST
V Sloveniji imamo dve organizirani obliki svetovalne dejavnosti: svetovalno dejavnost za
karierni razvoj ter andragoško svetovalno delo, ki poteka v svetovalnih središčih ISIO.
Razlikujeta se v tem, da je prva namenjena usposabljanju in izobraţevanju za delo in
zaposlitev (predstavitev poklicev, pomoč pri odkrivanju interesov, motiviranje in usmerjanje
pri iskanju zaposlitve, razvoj spretnosti, ki so pomembne za vstop na trg delovne sile).
Dejavnost izvajajo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in CIPS-u, namenjene so
predvsem mladini in brezposelnim odraslim osebam. Poteka v kombinaciji svetovanja in
vodenja za načrtovanje poklicne poti ali kariere za brezposelne ali zaposlene. Takšno
svetovalno delo izvajata tudi gospodarska in obrtna zbornica, center za poklicno
izobraţevanje ter zasebna podjetja. Svetovalna središča za izobraţevanje odraslih pa delujejo
na ljudskih univerzah, so bolj neodvisna in imajo širše zastavljene cilje. Svetovalna središča
za izobraţevanje odraslih ISIO so dostopna vsem odraslim v lokalnem okolju, še posebno
tistim, ki se redkeje udeleţujejo izobraţevanj (Jelenc Krašovec 2009, str. 46–47).

2.6.1 Svetovanje za razvoj kariere

S svetovanjem za razvoj kariere se ukvarja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v
nadaljevanju ZRSZ) in njegov namen je posameznikom pomagati pri sprejemanju in
uresničevanju odločitev na izobraţevalni in poklicni poti. Posebna pozornost je namenjena
svetovanju za razvoj kariere za mladino in brezposelne, da bi se povečala njihova zaposljivost
(Šlibar v Bezić idr. 2006, str. 18).
Dejak in Tomaţevič Savnik (1999, str. 22–23) pravita, da je na ZRSZ-ju registriran
pomemben deleţ mladih, ki so brez poklicne kvalifikacije in sodijo v kategorijo teţe
zaposljivih oseb. V letnem poročilu ZRZS-ja je leta 2009 deleţ omenjene starostne skupine
predstavljal kar 15,4 % vseh brezposelnih oseb (Letno poročilo … 2010, str. 40). Prav njim je
treba posvetiti posebno pozornost in jim ponuditi informiranje in svetovanje. Značilnost
mlajših odraslih s tovrstnim problemom je pomanjkanje izobrazbe, nemotiviranost za redno
šolanje, pomanjkanje delovnih in učnih navad, slaba samopodoba in teţnja po odlaganju
reševanja problemov v prihodnost. Mrgole (1999, str. 71) zapiše, da je ena izmed temeljnih
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značilnosti osipnikov odsotnost poklicnih interesov. To se kaţe tako, da ob jasno
zastavljenem cilju bodisi ne znajo premagati ovir bodisi sploh nimajo artikuliranih
izobraţevalnih in poklicnih ciljev ali pa ob zastavljenem cilju ugotovijo, da je neustrezen in
pričnejo z iskanjem novega. Problem pa predstavljajo tudi tisti mlajši odrasli, ki so starejši od
15 let in niso več šoloobvezni, torej nimajo nikogar (institucije), ki bi zanje »skrbel«
(Gregorič Brezavšček 1999, str. 35). Ugotovljeno kaţe na to, da je takšnim mlajšim odraslim
nujno treba ponuditi strokovno svetovanje.
Mladi, ki se prijavijo na ZRSZ, se lahko vključijo v različne programe aktivne politike
zaposlovanja, katere cilj je, da bi se brezposelnim osebam s posredovanjem dela,
izobraţevanja in tudi svetovanja ter drugih oblik usposabljanja povečale zaposlitvene
moţnosti. Omenjeno je tudi seznanjanje s poklicnimi moţnostmi in poglobljena obravnava
določenih skupin oseb z namenom, da se jim izboljšajo zaposlitvene moţnosti in odpravijo
ovire pri iskanju zaposlitve. V okviru aktivne politike zaposlovanja se pripravlja številne
programe, usposabljanja in aktivnosti, ki se izvajajo kot priprava na zaposlitev. Primeri
takšnih programov in aktivnosti so (Katalog ukrepov … 2011, str. 10–42):
Splošno svetovanje in informiranje brezposelnih oseb: cilj je zagotoviti informiranje
in osnovno svetovanje z namenom spodbujanja za aktiven in uspešen pristop pri
iskanju zaposlitve. Informiranje in svetovanje izvajajo uradi za delo, predvsem s
področja trga dela in zaposlovanja;
Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve: gre za pridobivanje
veščin iskanja zaposlitve, komunikacijskih in socialnih veščin pa tudi veščin vodenja
kariere in zagotavljanja strokovne pomoči pri vodenju le-te. Namen vključevanja in
sodelovanja v aktivnosti je brezposelne osebe aktivirati in motivirati pri reševanju
lastne situacije brezposelnosti;
UŽU – usposabljanje za življenjsko uspešnost: program je namenjen zviševanju ravni
pismenosti odraslih, sicer pa je njegov glavni cilj omogočiti, da bi posamezniki
obnovili ali pridobili temeljno znanje in spretnosti, ki jim omogočajo laţje
obvladovanje nove učne snovi. Poleg tega gre tudi za pridobivanje znanja in
spretnosti za laţje prepoznavanje in vrednotenje lastnih potencialov, za laţje
obvladovanje situacij v vsakdanjem ţivljenju, za večjo samostojnost in odgovornost,
dvig samozavesti in socialno vključenost – ter s tem tudi dvig kakovosti ţivljenja;
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Drugače o poklicih: cilj vključitve v program je seznaniti šolajočo se mladino in
brezposelne z različnimi poklici. Namen vključitve je udeleţencem zagotoviti laţje
odločanje pri načrtovanju kariere in večjo motiviranost za izobraţevanje in delo v
določenem poklicu;
Eksperimentalni programi za pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju
zaposlitve: cilj vključitve v aktivnost je pridobitev veščin iskanja zaposlitve,
komunikacijskih in socialnih veščin ter veščin vodenja kariere, poleg tega je cilj tudi
zagotavljanje strokovne pomoči pri vodenju kariere. Namen vključitve in sodelovanja
v aktivnost je brezposelne osebe aktivirati in motivirati za reševanje lastne situacije
brezposelnosti. Aktivnost se izvaja v obliki delavnic;
TV serija – Promocija poklicev: cilj programa Promocija poklicev v Sloveniji je s
pomočjo sodobnih medijev, torej skozi predstavitvene oddaje posameznih poklicev,
seznaniti šolajočo se mladino, brezposelne osebe in širšo javnost s potenciali različnih
poklicev. Namen programa je spodbujanje potreb po nenehnem izpopolnjevanju in
vseţivljenjskem učenju, zagotavljanje laţjega odločanja pri načrtovanju kariere ter
povečanje motiviranosti za izobraţevanje in delo v določenem poklicu.
ZRSZ s pomočjo programov in aktivnosti nudi svetovanje za razvoj kariere za spodbudo pri
nadaljnjem šolanju in iskanju zaposlitve ali pa pomaga pri napotitvi v druge institucije, ki
zagotavljajo primernejše oblike pomoči. Poudarjajo tudi svetovanje za vseţivljenjsko
izobraţevanje, ki zajema različne načine pridobivanja znanja (prekvalifikacije, NPK …), ti pa
pomagajo pri izboljšanju stanja na področju brezposelnosti tudi za ciljno skupino mlajših
odraslih.
Ena izmed novejših pridobitev ZRSZ-ja je spletna svetovalnica, ki pomaga pri izbiri poklicne
poti in pri iskanju zaposlitve na daljavo. Opaziti je porast elektronskih storitev, za primer naj
omenim projekt SIS – JS, »Single Information Space – Job Seekers« (Enotni informacijski
prostor za iskalce zaposlitve), ki uresničuje cilje strategije razvoja informacijskih sistemov, estoritev in uporabo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij na ZRSZ-ju. Projekt
sledi smernicam informacijske druţbe za izgradnjo enotnega evropskega informacijskega
sistema, kar pripomore k promociji in pribliţevanju modernim storitvam, kamor sodi tudi esvetovanje (Zavod Republike … 2010).
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Omeniti je treba tudi mreţo centrov za informiranje in poklicno svetovanje (v nadaljevanju
CIPS), ki je razširjena na vseh območnih sluţbah ZRSZ-ja, nekaj centrov pa deluje tudi v
okviru projektov centri vseţivljenjskega učenja ali z drugimi partnerji, npr. knjiţnicami
(Bezić idr., str. 19). Glavni namen CIPS-a je zagotavljanje informacij o izobraţevanju,
usposabljanju, poklicih, trgu dela ipd., ki jih posameznik pri iskanju zaposlitve in načrtovanju
lastne kariere potrebuje. Center je v pomoč in podporo tudi mlajšim odraslim, ki zaradi
različnih vzrokov nimajo dostopa do informiranja in svetovanja za razvoj kariere. V ta namen
so ustanovili knjiţnico in CIPS informativni kotiček, CIPS informativno mesto pa poleg vseh
informacij ponuja tudi krajša individualna svetovanja (Center za … 2010).

2.6.2 Svetovalna središča ISIO

Andragoški center Slovenije seznanja izobraţevalce in udeleţence z novostmi v
izobraţevanju in učenju odraslih ter jih spodbuja k vključevanju in motivira za to. Razvijajo
tudi različne oblike svetovalnega dela, med pomembnejše projekte sodi ravno projekt ISIO.
Projekt ISIO (informativno-svetovalna dejavnost v izobraţevanju odraslih) je ena izmed
temeljnih podpornih dejavnosti, ki odraslim zagotavlja pomoč pri odločanju za izobraţevanje,
načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraţevanja ter pri načrtovanju vseh
nadaljnih poti učenja in razvoja kariere. Odraslim omogočajo brezplačne informacije, za
večjo dostopnost pa so na ACS-u razvili mreţo 14 regionalnih svetovalnih središč za
izobraţevanje odraslih (Svetovalno središče Gorenjska, Koper, Koroška, Ljubljana, Maribor,
Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Posavje, Postojna, Ptuj, Velenje, Zasavje, Ţalec).
Vsa svetovalna središča se med seboj povezujejo z različnimi skupnimi dejavnostmi in
dogodki. Informiranje in svetovanje poteka po telefonu, po pošti, prek elektronske pošte ali
pa osebno. Informirajo o moţnostih izobraţevanja za poklic, o strokovnem izpopolnjevanju
ali o izobraţevanju za prosti čas, o vpisnih pogojih v različne izobraţevalne programe, o
moţnostih prehajanja med izobraţevalnimi programi, načinih preverjanja znanja, moţnostih
za izobraţevanje, učnih pripomočkih, trajanju izobraţevanja itd. Svetovanje poteka predvsem
v povezavi z odločanjem za izbiro primernega izobraţevanja, načrtovanjem spremljanja
izobraţevanja ter pri premagovanju učnih in drugih teţav (Andragoški center … 2010).
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Podatki o delovanju svetovalnih središč leta 2007/2008 kaţejo, da je bilo v tem letu
opravljenih skoraj 18 tisoč individualnih obravnav, skoraj polovica od tega svetovanj (43 %),
informiranj (36 %) in nasvetovanj (21 %). Največ informiranja in svetovanja (66 %) je bilo
pred vključitvijo v izobraţevanje, pribliţno četrtina pa med njim. Storitve so bile v večini
namenjene informiranju in svetovanju za zvišanje izobrazbene ravni, izobraţevanju in
usposabljanju za delo, prosti čas in osebni razvoj, prevladovala so vprašanja, vezana na
financiranje in pomoč pri učnih in drugih teţavah. V letu 2009 so v svetovalna središča
prihajali predvsem mlajši odrasli (stari do 30 let), saj so predstavljali 46 % vseh tistih, ki so
tam iskali pomoč. Po vseh podatkih je razvidno, da v svetovalna središča prihajajo različne
starostne in ciljne skupine, kljub vsemu pa prevladujejo slabše izobraţeni mlajši odrasli, ki
prihajajo tja pred vključitvijo v izobraţevanje, zanima pa jih bodisi formalno izobraţevanje
bodisi neformalno izobraţevanje, povezano z delom (Jelenc Krašovec 2009, str. 48).
Vse to kaţe na to, da je svetovalna dejavnost izjemno pomembna, saj se velik deleţ mlajših
odraslih odloča poiskati pomoč, vezano na vprašanja o izobraţevanju, tudi v svetovalnih
središčih. Pomembno je, da je informiranje dostopno, brezplačno, kakovostno, strokovno in
celostno, hkrati pa naj tudi povezuje čim večje število ponudnikov izobraţevalnih in
svetovalnih storitev za odrasle v lokalnem okolju.
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II. EMPIRIČNI DEL

3. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

V okviru raziskave sem ugotavljala, kakšne so potrebe mlajših odraslih po andragoškem
svetovalnem delu pred in med izobraţevanjem ter kakšno je njihovo mnenje o pomembnosti
le-tega. Zanimalo me je tudi to, kje mlajši odrasli iščejo pomoč, če naletijo na učne ali
izobraţevalne teţave.
V empirični raziskavi sem anketirala mlajše odrasle, ki so vpisani bodisi v gimnazijski
izobraţevalni program bodisi v program srednjega poklicnega ali poklicno-tehniškega
izobraţevanja na CDI Univerzum. Ugotavljala sem, ali med mlajšimi odraslimi obstajajo
razlike v potrebah po andragoškem svetovalnem delu ter kakšne so le-te glede na to, kakšen
pomen mu pripisujejo. Predvidevam, da tudi med mlajšimi odraslimi, ki obiskujejo različne
izobraţevalne programe, prihaja do razlik v odnosu do svetovalne pomoči, saj različna
zahtevnost izobraţevalnih programov lahko vpliva na intenzivnost iskanja informacij,
nasvetov in svetovanja. Vpisane v gimnazijski izobraţevalni program bi lahko opredelili kot
ambicioznejše, bolj odgovorne in iznajdljivejše kot tiste mlajše odrasle, ki so vpisani v
program srednje poklicne izobrazbe. Ravno zaradi tega predvidevam, da mlajši odrasli,
vpisani v program srednjega poklicnega ali poklicno-tehniškega izobraţevanja, bolj pogosto
potrebujejo svetovalno pomoč, predvsem učno pomoč in motiviranje, in jo zaradi tega morda
tudi više vrednotijo.
Večino anketiranih mlajših odraslih sestavljajo osipniki, ti pa zagotovo velikokrat potrebujejo
andragoško svetovalno pomoč pri sprejemanju odločitev, vezanih na izobraţevanje, poleg
tega pa jo potrebujejo tudi med samim izobraţevalnim procesom, sploh spodbujanje in
motiviranje. Raziskala sem torej, kakšne sploh so potrebe mlajših odraslih po andragoškem
svetovalnem delu, ter ugotavljala, ali obstajajo razlike tudi znotraj ciljne skupine, v mojem
primeru med tistimi, ki so vpisani v gimnazijski program, in tistimi, ki so vpisani v
izobraţevalni program za pridobitev srednje poklicne in poklicno-tehniške izobrazbe.
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3.1 Raziskovalna vprašanja

1. Kakšne so potrebe mlajših odraslih po andragoškem svetovalnem delu pred in med
izobraţevanjem?

2. Kakšno je mnenje mlajših odraslih o pomembnosti andragoškega svetovalnega dela
pred in med izobraţevanjem?

3. Zakaj se mlajši odrasli ne odločajo poiskati svetovalne pomoči v svetovalnem
središču ISIO?

4. Kje mlajši odrasli poiščejo pomoč, ko naletijo na učne ali izobraţevalne teţave pred
ali med izobraţevanjem?

5. Ali imajo mlajši odrasli dovolj moţnosti, da med izobraţevanjem dobijo ustrezne
nasvete ali svetovalno pomoč?
6. Kakšna je razlika v potrebah po andragoškem svetovalnem delu med tistimi mlajšimi
odraslimi, ki so vpisani v gimnazijski izobraţevalni program, in tistimi, ki so vpisani
bodisi v program srednjega poklicnega izobraţevanja bodisi v program poklicnotehniškega izobraţevanja?

7. Kakšna je razlika pri pripisovanju pomembnosti andragoškemu svetovalnemu delu
med tistimi mlajšimi odraslimi, ki so vpisani v gimnazijski izobraţevalni program, in
tistimi, ki so vpisani bodisi v program srednjega poklicnega izobraţevanja bodisi v
program poklicno-tehniškega izobraţevanja?
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3.2 Raziskovalne hipoteze
1. Mlajši odrasli izraţajo potrebo po daljši, bolj poglobljeni svetovalni pomoči pred
vključitvijo v izobraţevanje.

2. Mlajši odrasli pred vključitvijo v izobraţevalni program poiščejo svetovalno pomoč.

3. Pred vključitvijo v izobraţevanje mlajši odrasli zaradi pomoči pri vpisu obiščejo
svetovalno središče ISIO.

4. Mlajši odrasli med izobraţevanjem izraţajo potrebo po andragoškem svetovalnem
delu.

5. Med izobraţevanjem mlajši odrasli najpogosteje izraţajo potrebo po andragoškem
svetovalnem delu zaradi učnih teţav.

6. Mlajši odrasli se med izobraţevanjem oz. šolanjem soočajo s teţavami.

7. Mlajši odrasli za uspešno izobraţevanje potrebujejo različno podporo in pomoč.

8. Mlajši odrasli v času izobraţevanja še niso poiskali svetovalne pomoči.

9. Mlajši odrasli menijo, da je andragoško svetovalno delo pred izobraţevanjem
pomembno.

10. Mlajši odrasli menijo, da je andragoško svetovalno delo med izobraţevanjem
pomembno.
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11. Mlajši odrasli obiskujejo svetovalno središče ISIO.

12. Mlajši odrasli, ki prihajajo v svetovalno središče ISIO, andragoškemu svetovalnemu
delu pred izobraţevanjem pripisujejo večjo pomembnost kot tisti mlajši odrasli, ki v
svetovalno središče ISIO ne prihajajo.

13. Mlajši odrasli, ki prihajajo v svetovalno središče ISIO, andragoškemu svetovalnemu
delu med izobraţevanjem pripisujejo večjo pomembnost kot tisti mlajši odrasli, ki v
svetovalno središče ISIO ne prihajajo.

14. Mlajši odrasli so seznanjeni s tem, kakšne informacije in nasvete lahko dobijo v
svetovalnem središču ISIO.

15. Mlajši odrasli se pogosto ne odločajo poiskati svetovalne pomoči v svetovalnem
središču ISIO, ker jih je strah, da bi jih imeli za slabše in manj sposobne učence.

16. Ko mlajši odrasli naletijo na teţave pred vpisom v izobraţevalni program,
najpogosteje poiščejo pomoč pri svojih prijateljih, znancih ali sorodnikih.

17. Ko mlajši odrasli v času izobraţevanja naletijo na teţave, poiščejo svetovalno pomoč
v izobraţevalni ustanovi.

18. Mlajši odrasli menijo, da imajo med izobraţevanjem dovolj moţnosti, da dobijo
ustrezne nasvete ali svetovalno pomoč.

19. Mlajši odrasli, ki so vpisani v gimnazijski izobraţevalni program, pogosteje izraţajo
potrebo po andragoški svetovalni dejavnosti pred izobraţevanjem kot tisti mlajši
odrasli, ki so vpisani bodisi v program srednjega poklicnega izobraţevanja bodisi v
program poklicno-tehniškega izobraţevanja.
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20. Mlajši odrasli, ki so vpisani bodisi v program srednjega poklicnega izobraţevanja
bodisi v program poklicno tehniškega-izobraţevanja, pogosteje izraţajo potrebo po
andragoški svetovalni dejavnosti med izobraţevanjem kot tisti, ki so vpisani v
gimnazijski izobraţevalni program.

21. Mlajši odrasli, ki so vpisani v gimnazijski izobraţevalni program, pogosteje menijo,
da je svetovalna dejavnost pred izobraţevanjem pomembna, kot tisti mlajši odrasli, ki
so vpisani bodisi v program srednjega poklicnega izobraţevanja bodisi v program
poklicno tehniškega-izobraţevanja.

22. Mlajši odrasli, ki so vpisani bodisi v program srednjega poklicnega izobraţevanja
bodisi v program poklicno-tehniškega izobraţevanja pogosteje menijo, da je
svetovalna dejavnost med izobraţevanjem pomembna, kot tisti mlajši odrasli, ki so
vpisani v gimnazijski izobraţevalni program.

3.3 Seznam spremenljivk
Spremenljivke (neodvisne) za ugotovitev lastnosti mlajših odraslih:
spolna struktura mlajših odraslih,
starostna struktura mlajših odraslih,
izobraţevalni program, v katerega so vpisani mlajši odrasli,
obiskovanje svetovalnega središča ISIO.
Spremenljivke (odvisne) za ugotavljanje potreb mlajših odraslih po andragoškem
svetovalnem delu in za ugotavljanje mnenja mlajših odraslih o pomembnosti
andragoškega svetovalnega dela:
seznanjenost z nalogami svetovalnega središča ISIO,
mnenje o pomembnosti podpore in pomoči za uspešno izobraţevanje,
pojavljanje teţav pri izobraţevanju,
opredelitev teţav, ki se pojavljajo pri izobraţevanju,
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iskanje svetovalne pomoči pred vključitvijo v izobraţevanje,
oseba ali mesto, kjer so mlajši odrasli dobili potrebne informacije in nasvete pred
izobraţevanjem,
razlogi, zaradi katerih so se (ali bi se) mlajši odrasli odločili za obisk svetovalnega
središča ISIO pred vpisom v izobraţevalni program,
potreba po daljši, bolj poglobljeni svetovalni pomoči pred vpisom v
izobraţevanje,
vrsta pomoči, ki bi jo mlajši odrasli potrebovali pred vpisom v izobraţevalni
program,
razlogi za slab obisk svetovalnega središča ISIO,
mnenje o pomembnosti svetovalne obravnave pred izobraţevanjem,
iskanje svetovalne pomoči med izobraţevanjem,
oseba ali mesto, kjer so mlajši odrasli dobil svetovalno pomoč med
izobraţevanjem,
opredelitev vsebine svetovalne pomoči med izobraţevanjem,
potreba po svetovalni pomoči med izobraţevanjem,
mnenje o pomembnosti svetovalne pomoči med izobraţevanjem,
moţnosti za pridobitev ustrezne svetovalne pomoči.
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4. METODOLOGIJA

4.1 Opis osnovne raziskovalne metode
Osnovna raziskovalna metoda je deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna metoda
empiričnega raziskovanja. Z deskriptivno metodo spoznavamo pedagoško polje na nivoju
vprašanja kakšno je nekaj, s kavzalno metodo pa raziskujemo vzročno-posledične odnose
med pojavi na pedagoškem področju in iščemo odgovore predvsem na vprašanje zakaj
(Sagadin 1991, str. 29).
Empirična raziskava vsebuje tudi elemente kvalitativne raziskave. Kvalitativna raziskava je
raziskava, pri kateri osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, sestavljajo
besedni opisi ali pripovedi in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano na besedni
način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez operacij nad števili (Mesec
1998, str, 28).

4.2 Opis vzorca in osnovne mnoţice
Vzorec sestavljajo mlajši odrasli, ki so se na CDI Univerzum vpisali bodisi v gimnazijski
izobraţevalni program bodisi v program srednjega poklicnega izobraţevanja ali poklicnotehniškega izobraţevanja in so pravilno izpolnili anketni vprašalnik. Vzorec je priloţnostni,
osnovna mnoţica pa je hipotetična, vanjo spadajo vsi, ki so podobni enotam iz vzorca.
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4.3 Osnovni podatki o vzorcu

4.3.1 Spol
Tabela 1: Število anketiranih glede na spol
Spol
Ţenski
Moški
Skupaj

Število anketiranih
45
24
69

Odstotki (%)
65,2
34,8
100,0

Vseh anketiranih je bilo 69, od tega 45 ţensk, kar predstavlja 65,2 % vseh anketiranih, in 24
moških, kar predstavlja 34,8 % vseh anketiranih.

4.3.2 Starost
Tabela 2: Starost anketirancev
Starost
15–19 let
20–24 let
25–30 let
Skupaj

Število anketiranih
14
29
26
69

Odstotki (%)
20,3
42,0
37,7
100,0

Anketiranci so razvrščeni v tri razrede. V prvem razredu so tisti, ki dosegajo starost 15 –19
let, v drugem tisti, ki dosegajo starost 20–24 let, v tretjem razredu pa so stari 25–30 let.
Najmanj je tistih, ki so stari 15–19 let (20, 3 %), 37,7 % je starih 25–30 let, še nekoliko več,
42,0 %, pa je tistih, ki dosegajo starost 20–24 let.
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4.3.3 Izobraţevalni program, v katerega so anketiranci vpisani

Tabela 3: Izobraţevalni program
Izobraţevalni program
Gimnazijski izobr. program
Program srednjega poklicnega izobr.
Program poklicno-tehniškega izobr.
Skupaj

Število anketiranih
7
36
26
69

Odstotki (%)
10,1
52,2
37,7
100,0

V raziskavo je bilo vključenih največ tistih (52,2 %), ki so vpisani v program srednjega
poklicnega izobraţevanja, sledijo jim tisti, ki so vpisani v program poklicno-tehniškega
izobraţevanja (37,7 %). V vzorcu je na anketo odgovarjalo najmanj gimnazijcev, saj jih je le
10,1 %.

4.4 Opis zbiranja podatkov in inštrument raziskovanja
Podatke sem zbirala tako kvantitativno kot tudi kvalitativno. V prvem delu raziskave sem jih
zbirala z anketnimi vprašalniki, v drugem delu pa sem jih pridobila s pomočjo delno
strukturiranega intervjuja.
Zbiranje podatkov s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika je potekalo od 3. novembra
2010 do 10. decembra 2010. Anketni vprašalnik so anketiranci izpolnjevali pred pričetkom
predavanj. Od predvidenih vsaj 100 izpolnjenih anketnih vprašalnikov sem jih vrnjenih
dobila 74, od tega 69 veljavnih in 5 neveljavnih.
Anketni vprašalnik obsega 20 vprašanj, od tega je 10 vprašanj zaprtega tipa, pri katerih so
anketiranci obkroţali črko pred odgovorom, ki je veljal za njih. Pri treh vprašanjih so s
kriţcem označevali trditve, s katerimi se najbolj strinjajo. 5 vprašanj je kombiniranega tipa,
kjer so anketiranci poleg danih odgovorov lahko napisali tudi svojega, dve vprašanji pa sta
odprtega tipa.
Zaradi majhnega števila pravilno izpolnjenih anketnih vprašalnikov sem se odločila, da
naredim še delno strukturiran intervju. Tak način mi je omogočil, da sem podatke,
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pridobljene v prvi fazi, upoštevala pri načrtovanju naslednje. Rezultati anket so omogočili
razumevanje stanja, na podlagi česar sem izpeljala intervju, ki mi je pomagal pri pravilnejši
in popolnejši interpretaciji dobljenih rezultatov.
Intervju sem opravila z Albertom Štrancarjem, svetovalcem v svetovalnem središču ISIO.
Potekal je 4. marca 2011 v prostorih svetovalnega središča Ljubljana. Pred začetkom sem
intervjuvancu podrobneje pojasnila namen intervjuja in mu predstavila izbrane rezultate
empirične raziskave, ki so mu pomagali pri odgovarjanju. Spraševala sem s pomočjo vnaprej
pripravljenih izhodiščnih vprašanj, za boljšo analizo podatkov pa sem postavljala tudi
podvprašanja. Pogovor je trajal pribliţno 40 minut.

4.6 Statistična obdelava podatkov
Podatke, zbrane z anketnimi vprašalniki, sem statistično obdelala v računalniškem programu
SPSS. Prikazala sem jih tabelarično (frekvenčne in strukturne tabele). Za preverjanje hipotez
neodvisnosti in enake verjetnosti sem uporabila χ2-preizkus.
Intervju sem posnela s pomočjo diktafona in ga nato prenesla še v pisno obliko, tako da sem
naredila dobesedni transkript. Sledila je kvalitativna analiza gradiva. Besedilo sem razčlenila
na sestavne dele, da sem dobila enote kodiranja. Enote kodiranja so stavki ali deli besedila, ki
sem jih prepisala v tabelo in jim pripisala pomen oziroma jih uvrstila med pojme na 1. ravni.
Nastalih pojmov je bilo veliko, zato sem jih oblikovala v kategorije, ki predstavljajo
nadpojem skupini zdruţenih pojmov. Pridobljene rezultate sem nato uporabila za pomoč pri
interpretaciji.
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4.6 Rezultati in interpretacija

4.6.1 Potrebe mlajših odraslih po andragoški svetovalni dejavnosti pred in med
izobraževanjem
Mlajši odrasli potrebujejo svetovalno pomoč pred izobraţevanjem, med izobraţevanjem in po
izobraţevanju. Ker anketiranci še niso zaključili izobraţevanja, sem iskala odgovore na
raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na andragoško svetovalno dejavnost pred in med
izobraţevanjem. Zanimalo me je, ali imajo potrebo po svetovalni dejavnosti pred in med
izobraţevanjem, ali poiščejo (oz. so poiskali) svetovalno pomoč pred vključitvijo v
izobraţevalni proces ter kakšne so njihove najpogostejše potrebe po svetovalni dejavnosti, ki
se pojavljajo pred ali med izobraţevanjem.

Najprej bom predstavila rezultate, ki prikazujejo potrebe anketirancev po svetovalni
dejavnosti pred vključitvijo v izobraţevanje, ter rezultate, iz katerih bo razvidno, kakšna je
vključitev anketirancev v svetovalno dejavnost pred izobraţevanjem. Iskala pa sem tudi
razloge, zaradi katerih bi se (ali so se) anketiranci pred izobraţevanjem odločili poiskati
svetovalno pomoč v svetovalnem središču ISIO. V nadaljevanju bom ugotavljala vključitev v
svetovalno dejavnost in potrebe, ki se nanašajo na obdobje, ko se anketiranci ţe izobraţujejo.

Zanimalo me je, ali anketiranci imajo (oz. so imeli) potrebo po svetovalni dejavnosti, ko so se
odločali za vključitev v izobraţevalni program.
Hipoteza 1: Mlajši odrasli izraţajo potrebo po daljši, bolj poglobljeni svetovalni pomoči pred
vključitvijo v izobraţevanje.
Tabela 4: Frekvenčna in strukturna tabela – potreba po svetovalni pomoči pred vpisom v
izobraţevalni program
Potreba po svetovalni
pomoči pred izobr.
Da
Ne
Skupaj

Število anketiranih

Odstotki (%)

13
56
69

18, 8
79,7
100,0

χ2 = 26,797 (α = 0,000; g = 1)
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Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti tako
zavrnem s tveganjem, manjšim od 0,0 %. Sprejmem nasprotno hipotezo, ki pravi, da
odgovori anketirancev o tem, ali se jim zdi, da bi pred vpisom v izobraţevalni program
potrebovali daljšo in bolj poglobljeno svetovalno pomoč, niso enako pogosti, torej glede na
vzorec lahko sklepamo, da tudi v hipotetični osnovni mnoţici prevladuje odgovor, da mlajši
odrasli pred vpisom v izobraţevalni program ne potrebujejo daljše in bolj poglobljene
svetovalne pomoči.
Iz rezultata je razvidno, da občutno večji deleţ anketirancev meni, da pred vpisom v
izobraţevanje niso potrebovali daljše in bolj poglobljene svetovalne pomoči. Rezultat kaţe na
to, da se pred vpisom v izobraţevalni program niso soočali z večjimi teţavami in dilemami,
za kar bi potrebovali poglobljeno svetovalno pomoč. To se sicer razhaja z ugotovitvami, ki
sem jih navedla v teoretičnem delu diplomske naloge, saj svetovalno dejavnost mlajšim
odraslim pred izobraţevanjem omenjam kot zelo pomembno. Mlade in mlajše odrasle
opisujem v kontekstu današnjih druţbenih razmer, ki posameznike postavljajo pred različne
izbire, moţnosti, priloţnosti ter posledično tudi pred odgovornost, da za svoje izobraţevanje
poskrbijo sami. To še posebej velja za ciljno skupino mlajših odraslih, ki niso več
šoloobvezni in se torej ne morejo zanašati na institucije, ki bi poskrbele za njihovo
izobraţevanje. Izobraţevanje postane stvar individualne kar jim lahko prinaša negotovost ter
breme in ravno tu nastopi andragoško svetovalno delo. Da je svetovalno delo pred
izobraţevanjem pomembno, dokazujejo tudi statistični podatki svetovalnih središč za leto
2007/2008, ki prikazujejo, da je bilo največ informiranja in svetovanja (66 %) podanega
ravno pred vključitvijo v izobraţevanje (Jelenc Krašovec 2009, str. 48).
V nadaljevanju me je zanimalo, koliko anketirancev je pred izobraţevanjem poiskalo
svetovalno pomoč. Vprašala sem jih, ali so takrat, ko so se odločali za vključitev v
izobraţevanje, poiskali svetovalno pomoč (informacijo, nasvet ali svetovanje). Rezultati so
prikazani

v

tabeli
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5.

Hipoteza 2: Mlajši odrasli pred vključitvijo v izobraţevalni program poiščejo svetovalno
pomoč.
Tabela 5: Frekvenčna in strukturna tabela – iskanje svetovalne pomoči (informacija, nasvetovanje ali
svetovanje) pred vključitvijo v izobraţevanje
Iskanje svetovalne pomoči
pred izobraţevanjem
Da
Ne
Skupaj

Število anketiranih

Odstotki (%)

40
29
69

58,0
42,0
100,0

χ2 = 1,754 (α = 0,185; g = 1)

Vrednost χ2 ni statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti obdrţim. O odgovorih v
osnovni mnoţici ne morem trditi ničesar.

Iz tabele 5, ki prikazuje podatke za vzorec, je razvidno, da je 58 % anketirancev poiskalo
svetovalno pomoč pred vpisom v izobraţevalni program, 42 % anketirancev pa je ni
potrebovalo. Ob pogledu na dobljeni rezultat je svetovalec dejal, da v resnici skoraj vsak
posameznik, ki se vpisuje v izobraţevalne programe, ki jih ponuja CDI Univerzum, dobi
podrobne informacije o njih in o vpisu. Pravi, da je informiranje pred vpisom v izobraţevanje
njihova stalna praksa in da se v velikem številu kandidati pred vpisom odločajo tudi za
svetovanje. Po njegovem mnenju je odstotek tistih, ki poiščejo svetovalno pomoč pred
vpisom v izobraţevanje, še nekoliko višji od navedenih podatkov (Priloga 3, zapis št. 1, 2,
10).
Glede na prejšnje vprašanje, ki sprašuje anketirance o tem, ali bi potrebovali daljšo
svetovalno obravnavo pred vključitvijo v izobraţevanje (z ne jih je odgovorilo kar 79,7%) je
opaziti relativno visok odstotek tistih, ki so pred vključitvijo v izobraţevanje vseeno poiskali
svetovalno pomoč (58,0 %). To lahko pomeni, da so anketiranci, ki so poiskali svetovalno
pomoč pred izobraţevanjem, potrebovali zgolj informacije, ki jih sami niso uspeli pridobiti,
veliko manj pa je tistih, ki potrebujejo (ali bi potrebovali) daljšo in bolj poglobljeno
svetovalno obravnavo za reševanje kompleksnejših problemov. Ko sem o tem povprašala
svetovalca, je dejal, da po njegovem mnenju veliko mlajših odraslih poleg podrobnih
informacij dobi tudi nasvete in svetovanje, zato morda nekateri ne čutijo potrebe po še daljši
in bolj poglobljeni svetovalni obravnavi (Priloga 3, zapis št. 9).
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Za vse tiste mlajše odrasle, ki potrebujejo svetovalno pomoč (tudi pred vpisom v
izobraţevanje), je na voljo še mreţa svetovalnih središč ISIO, ki je dostopna in brezplačna,
ponuja pa strokovnost in kakovost informiranja ter svetovanja. Zanimalo me je, zaradi katerih
razlogov bi se (ali so se) anketiranci odločili za obisk svetovalnega središča ISIO pred
vpisom v izobraţevalni program, kar lahko poveţem tudi z njihovimi potrebami glede
vključitve v določen izobraţevalni program. Rezultati so prikazani v tabeli 6.
Hipoteza 3: Pred vključitvijo v izobraţevanje mlajši odrasli zaradi pomoči pri vpisu v
izobraţevalni program obiščejo svetovalno središče ISIO.
Tabela 6: Frekvenčna in strukturna tabela – razlogi za obisk svetovalnega središča ISIO pred
izobraţevanjem
Razlog za obisk svetovalnega središča ISIO pred
izobraţevanjem
Pomoč pri izbiri izobr. programa
Pomoč pri vpisu v izobr. program
Iskanje dodatnih inf. o izobr. programu
Spodbuda pri odločitvi za izobr.

Drţi

Ne drţi

Skupaj

44
69,8 %
50
79,4 %
54
84,4 %
38
62,3 %

19
30,2 %
13
20,6 %
10
15,6 %
23
37,7 %

63
100,0 %
63
100,0 %
64
100,0 %
61
100,0 %

Kot lahko vidimo, je (ali bi) največ anketirancev (84,4 %) pred izobraţevanjem obiskalo
svetovalno središče ISIO zato, ker so potrebovali dodatne informacije o izobraţevalnem
programu. To so lahko informacije, ki so jih anketiranci iskali najpogosteje, in sicer o času in
trajanju predavanj, predmetniku, lokaciji in ceniku izobraţevanja. Ta podatek lahko kaţe na
to, da informiranje o izobraţevalnih programih ni dobro, lahko pa pomeni tudi to, da mlajši
odrasli pred vključitvijo v izobraţevanje ţelijo podrobnejše informacije, ki se veţejo na
bodoče izobraţevanje v izbranem programu. Izobraţevalni program si izbirajo sami, in ker so
nekateri plačljivi, je še toliko bolj pomembno, da izberejo takšnega, ki jim bo najbolj ustrezal.
Drugi najpogostejši razlog za obisk svetovalnega središča ISIO pred izobraţevanjem je
pomoč pri vpisu v izobraţevalni program (79,4 %), ki se nanaša na iskanje informacij o
vpisnih pogojih, financiranju izobraţevanja, uveljavljanju v preteklosti opravljenih šolskih
obveznosti itd. Tako visok odstotek bi temu razlogu morda lahko pripisala zato, ker nekateri
vseh potrebnih informacij ali ne najdejo ali pa imajo teţave pri njihovi interpretaciji. V
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svetovalnem središču ISIO mlajši odrasli lahko na enem mestu najdejo vse potrebne
informacije, kar jim prihrani trud in čas, poleg tega pa jim svetovalec lahko pomaga tudi z
nasveti. Sledi odgovor pomoč pri izbiri izobraţevalnega programa, v katerega bi se oz. so se
vpisali (69,8 %), kar je seveda kompleksnejše in kjer zgolj informiranje v veliko primerih ne
zadostuje. Anketiranci so ali bi obiskali svetovalno središče ISIO pred izobraţevanjem tudi
zaradi dodatne spodbude pri odločitvi za izobraţevanje, vendar v najmanjšem številu (62,3
%). To lahko pomaga pri ugotavljanju, če izobraţevanje ustreza njihovim sposobnostim, pri
strahu pred ponovnim učenjem ali morebitnim neuspehom itd.
Svetovalec je v intervjuju dejal, da je deleţ tistih, ki jim v svetovalnem središču ISIO
pomagajo pri odločitvi za izobraţevanje, višji od odstotka, ki je prikazan v rezultatih
anketnega vprašalnika. Povedal je, da izjemno malo mlajših odraslih pride v svetovalno
središče z izdelanim načrtom za lastno izobraţevanje. Veliko več je namreč takšnih, ki
izbirajo med različnimi zanje trenutno aktualnimi izobraţevalnimi programi, pogosto pa v
svetovalno središče pridejo tudi posamezniki, ki potrebujejo svetovalno pomoč pri iskanju
lastnih interesov. Z njimi v pogovoru ali pa tudi s pomočjo programa »Kam in kako«
ugotavljajo in raziščejo, kaj so njihovi interesi in veščine, kar jim pomaga pri odločitvi za
vpis v izobraţevalni program (Priloga 3, zapis št. 4, 10 – 13).
Poleg svetovalne pomoči pred vstopom v izobraţevanje mlajši odrasli velikokrat potrebujejo
tudi pomoč med izobraţevanjem. Svetovalna dejavnost med izobraţevanjem lahko pomaga
pri organiziranju, načrtovanju in spremljanju izobraţevanja, nudi pa tudi pomoč pri učenju in
odpravljanju posameznikovih teţav, s katerimi se soočajo med izobraţevanjem.
Anketirance sem vprašala, ali bi potrebovali več informacij, nasvetov in pomoči pri reševanju
vprašanj in problemov, s katerimi se soočajo med izobraţevanjem. Rezultati so prikazani v
tabeli 7.

79

Hipoteza 4: Mlajši odrasli med izobraţevanjem izraţajo potrebo po andragoškem
svetovalnem delu.

Tabela 7: Frekvenčna in strukturna tabela – potreba po svetovalni pomoči med izobraţevanjem
Potreba po svetovalni
pomoči med izobr.
Da
Ne
Skupaj

Število anketiranih

Odstotki (%)

34
35
69

49,3
50,7
100,0

χ2 = 0,014 (α = 0,904; g = 1)

Vrednost χ2 ni statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti obdrţim. O odgovorih v
osnovni mnoţici ne morem trditi ničesar.
Iz tabele je razvidno, da bi 49,3 % anketirancev potrebovalo več svetovalne pomoči med
izobraţevanjem, 50,7 % pa jih je odgovorilo, da ne. Odgovori so skoraj enako porazdeljeni.
To pomeni ogromen odstotek tistih, ki med izobraţevanjem potrebujejo več informacij,
nasvetov in pomoči pri reševanju problemov. S tem se strinja tudi svetovalec, ki meni, da je
ta deleţ tako visok tudi zato, ker učenci velikokrat ţelijo podrobna navodila, kako naj se česa
naučijo. Pri tem izpostavi problem, ko se zaradi nenehnih jasnih navodil in vodenja pri učenju
mlajši odrasli teţe osamosvojijo, pomembno je namreč, da včasih tudi sami iščejo in najdejo
informacije, vire ter znanje (Priloga 3, zapis št. 27 – 29).
Sicer pa je med mlajšimi odraslimi in tudi med anketiranci zagotovo veliko osipnikov, za
katere je značilno, da velikokrat potrebujejo pomoč pri učenju. Ta se lahko nanaša na
motiviranje in spodbujanje, saj je njihova samozavest pri učenju zaradi preteklih neuspehov
velikokrat zelo okrnjena. Značilno pa je tudi to, da potrebujejo pomoč pri organiziranju
učenja, izpeljevanju učnih nalog ter pri prilagajanju na proces izobraţevanja.
Z naslednjim vprašanjem sem ugotavljala razloge, zaradi katerih mlajši odrasli poiščejo
svetovalno pomoč med izobraţevanjem. Zanimalo me je, pri čem anketiranci v trenutnem
izobraţevanju potrebujejo svetovalno pomoč. Rezultati so prikazani v tabeli 8.

80

Hipoteza 5: Med izobraţevanjem mlajši odrasli najpogosteje izraţajo potrebo po
andragoškem svetovalnem delu zaradi učnih teţav.
Tabela 8: Frekvenčna in strukturna tabela – razlogi za svetovalno pomoč med izobraţevanjem

Razlog za svetovalno pomoč med izobr.
Pomoč pri učenju
Seznanitev s primernimi in učinkovitimi učnimi metodami
Pomanjkanje motivacije za učenje
Drugi (osebni) problemi

Drţi

Ne drţi

Skupaj

42
62,7 %
45
69,2 %
30
46,2 %
32
48,5 %

25
36,2 %
20
30,8 %
35
53,8 %
34
51,5 %

67
100,0 %
65
100,0 %
65
100,0 %
66
100,0 %

Anketiranci med izobraţevanjem najpogosteje potrebujejo svetovalno pomoč pri seznanitvi s
primernimi in učinkovitimi učnimi metodami (69,2 %), sledi ji pomoč pri učenju (62,7 %).
Zaradi visokih odstotkov obeh odgovorov lahko sklepam, da se mlajši odrasli pogosto
soočajo s teţavami pri učenju, lahko pa bi to pomenilo tudi, da se ţelijo učinkovito in dobro
učiti. 48,5 % anketirancev je (ali bi) potrebovalo svetovalno pomoč med izobraţevanjem
zaradi osebnih problemov, na zadnjem mestu pa je razlog pomanjkanje motivacije za učenje
(46,2 %). Ko sem svetovalca vprašala, kako pogosto osipniki potrebujejo in iščejo motivacijo
med izobraţevanjem, je odgovoril (Priloga 3, zapis št. 32 – 34), da je tudi to stvar tako
svetovalnega središča kot tudi izobraţevalne ustanove. Pomembno je, da z njimi na primerne
načine vzpostavljajo stike in jih spodbujajo pri učenju in izobraţevanju. Pri tem poudarja tudi
to, da vse več izobraţevanja poteka prek spleta, kjer prav tako ravno motiviranje igra ključno
vlogo za uspešno izobraţevanje. Svetovalec je omenil tudi pomembnosti zunanje motivacije.
Kot primer le-te je navedel uvajanje sofinanciranja šolnine, ki jo posameznikom v primeru
opravljenih letnikov povrne. Pravi, da je tudi zunanja motivacija pomembna, za nekatere celo
ključna.
Učna uspešnost je v veliki meri odvisna tudi od tega, kako se posameznik zna učiti. Pomoč
pri učenju in seznanjanje z učinkovitimi učnimi metodami, pristopi in strategijami je
pomembna tudi za mlajše odrasle, saj s kakovostnimi strategijami lahko doseţejo boljše učne
rezultate. Marentič Poţarnik (2000, str. 166) poudarja, da je danes prisotnih vse več zahtev o
samostojnem poteku učenja, zato je pomembno, da vsak posameznik prevzame odgovornost
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za lastno učenje, vendar pa je v praksi razkorak med temi zahtevami in dejanskim stanjem
zelo velik.

4.6.2 Potrebe mlajših odraslih po andragoški svetovalni dejavnosti za večji uspeh pri
učenju in izobraževanju
Uspeh pri izobraţevanju je za mlajše odrasle izjemno pomemben, saj povečuje
posameznikove zmoţnosti za nadaljnje splošno in poklicno usposabljanje. In obratno,
neuspeh ogroţa njegov osebni razvoj, povzroči lahko anksioznost, nizko samopodobo in
samospoštovanje, posledično pa tudi socialno izključenost. Zanimalo me je predvsem to, ali
se anketiranci med izobraţevanjem oz. šolanjem srečujejo s teţavami in ali za uspešno
izobraţevanje potrebujejo podporo in pomoč. Raziskala pa sem tudi, ali so med
izobraţevanjem ţe kdaj poiskali svetovalno pomoč.
Zanimalo me je, ali imajo mlajši odrasli med izobraţevanjem teţave. Odgovori anketirancev
so prikazani v tabeli 9.
Hipoteza 6: Mlajši odrasli se med izobraţevanjem oz. šolanjem soočajo s teţavami.
Tabela 9: Frekvenčna in strukturna tabela – teţave pri šolanju oz. izobraţevanju
Teţave pri izobraţevanju Število anketiranih
Da
27
Ne
42
Skupaj
69
χ2 = 3,261 (α = 0,071; g = 1)

Odstotki (%)
39,1
60,9
100,0

Vrednost χ2 ni statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti obdrţim. O odgovorih v
osnovni mnoţici ne morem trditi ničesar.

Iz tabele, ki prikazuje podatke za vzorec, lahko vidimo, da je 39,1 % anketirancev
odgovorilo, da se med izobraţevanjem soočajo s teţavami, 60,9 % pa je takih, ki teţav pri
šolanju oz. izobraţevanju nimajo.
Večji je odstotek tistih anketirancev, ki so odgovorili, da se med izobraţevanjem oz. šolanjem
s teţavami ne soočajo, kar je zelo spodbudno, saj v teoretičnem delu ugotavljam, da se mlajši
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odrasli med izobraţevanjem nemalokrat soočajo s problemi. Ta podatek lahko kaţe na to, da
ali znotraj izobraţevalnih skupin potekajo preventivni ukrepi, ki pomagajo pri zmanjševanju
oz. preprečevanju šolskega neuspeha, ali pa je večji del anketirancev zavzetih in dovolj
motiviranih za učenje. Svetovalcu se zdi odstotek tistih anketirancev, ki se med
izobraţevanjem soočajo s teţavami, vseeno visok. Povedal pa je tudi to, da v njihovi
izobraţevalni ustanovi nudijo pomoč v obliki delavnic, kjer izobraţevance učijo, kako se
učiti. Posebno pozornost namenjajo predvsem prvim letnikom, saj jih je večina izpadla iz
rednega šolskega sistema ravno zaradi tega, ker se niso znali učiti (Priloga 3, zapis št. 24 –
26).
Anketirance, ki so odgovorili, da pri izobraţevanju se soočajo s teţavami, sem prosila, naj na
kratko navedejo, za kakšne teţave gre. Največ, kar osem, jih je odgovorilo, da imajo učne
teţave. Trije so odgovorili, da imajo teţave s koncentracijo, isto število pa jih je napisalo, da
imajo teţave zaradi pomanjkanja motivacije. Sledili so še naslednji odgovori: pomanjkanje
časa, lenoba, finančne teţave, dojemanje osvojenega znanja kot neuporabnega, slab uspeh v
redni šoli, zdravstvene teţave, zaradi katerih je učenje teţje …
Na prvem mestu so torej problemi, ki nastajajo zaradi učnih teţav. Pomembno je, da se
posameznikom ponudi pomoč pri odpravljanju omenjenih teţav, te pa se lahko rešuje tudi s
svetovalno dejavnostjo. Treba je namreč ugotoviti, kaj je vzrok učnih teţav, ter v skladu s
tem ukrepati.
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Anketirance sem vprašala, ali za uspešno izobraţevanje potrebujejo različno podporo in
pomoč. Odgovori so prikazani v tabeli 10.

Hipoteza 7: Mlajši odrasli za uspešno izobraţevanje potrebujejo različno podporo in pomoč.
Tabela 10: Frekvenčna in strukturna tabela – potreba po podpori in pomoči za uspešno izobraţevanje
Potreba po podpori in
Število anketiranih
pomoči za uspešno izobr.
Da
52
Ne
17
Skupaj
69
2
χ = 17,754 (α = 0,000; g = 1)

Odstotki (%)
75,4
24,6
100,0

Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnem
s tveganjem, manjšim od 0,0 %. Sprejmem nasprotno hipotezo, ki pravi, da odgovori
anketirancev o tem, ali za uspešno izobraţevanje potrebujejo različno podporo in pomoč, niso
enako pogosti. Glede na vzorec zato lahko sklepam, da tudi v hipotetični osnovni mnoţici
prevladuje odgovor, da mlajši odrasli za uspešno izobraţevanje potrebujejo različno podporo
in pomoč.
75,4 % anketirancev je odgovorilo pritrdilno, in sicer da za uspešno izobraţevanje
potrebujejo različno podporo in pomoč. Odstotek je dokaj visok, vendar pa je bilo takega tudi
pričakovati, saj danes skoraj vsak na svoji izobraţevalni poti potrebuje pomoč, ki pripomore
k boljšemu uspehu. To je lahko le nasvet na neformalni ravni, zlasti t. i. laično svetovanje
(Jelenc 1982), ki je zelo dostopno in lahko tudi uspešno. Poleg nasvetov in dobrih odnosov
znotraj izobraţevalne skupine, ki pripomorejo k boljšim izobraţevalnim doseţkom, pa je za
mlajše odrasle pomembna tudi podpora in spodbuda pri izobraţevanju, zlasti v druţinskem
krogu. Kadar začutijo, da imajo na svoji izobraţevalni poti podporo in da jim je na voljo tudi
pomoč, bo učni uspeh zagotovo boljši.
Ugotavljam, da je pomoč mlajšim odraslim med izobraţevanjem lahko dejavnik, ki
pripomore k boljšim učnim doseţkom. Anketirance sem zato povprašala, ali so v času
izobraţevanja (v trenutnem izobraţevalnem programu) ţe kdaj poiskali svetovalno pomoč
(informacijo, nasvet ali svetovanje). Odgovori so prikazani v tabeli 11.
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Hipoteza 8: Mlajši odrasli v času izobraţevanja še niso poiskali svetovalne pomoči.

Tabela 11: Frekvenčna in strukturna tabela – svetovalna pomoč med izobraţevanjem
Svetovalna pomoč med
izobraţevanjem
Da
Ne
Skupaj

Število anketiranih

Odstotki (%)

27
42
69

39,1
60,9
100,0

χ2 = 3,261 (α = 0,071; g = 1)

Vrednost χ2 ni statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti obdrţim. O odgovorih v
osnovni mnoţici ne morem trditi ničesar.
Iz tabele 11 lahko razberemo, da je 60,9 % anketirancev odgovorilo, da svetovalne pomoči v
času izobraţevanja še niso poiskali, nekoliko manj vprašanih (39,1 %) pa jo je

ţe

(informacijo, nasvet ali svetovanje).
Anketirance, ki so odgovarjali na vprašanje, sem prosila, naj svoj odgovor pojasnijo. Tisti, ki
so odgovorili, da so med izobraţevanjem poiskali svetovalno pomoč, so največkrat (dvakrat)
napisali, da so potrebovali učno pomoč. Sledilo je še nekaj odgovorov, in sicer: pomoč pri
seminarski nalogi, informiranje, ki se nanaša na prakso, pomoč pri iskanju določenih
informacij. Med tistimi, ki svetovalne pomoči med izobraţevanjem niso potrebovali, jih je
kar šest navedlo, da potrebe po pomoči še niso zaznali, vsi ostali odgovori pa so bili med
seboj različni, recimo: vse informacije in pomoč dobim pri profesorju, vse informacije lahko
najdem na internetu, posvečam se samo učenju, z vsemi potrebnim informacijami sem bil
seznanjen ţe pri vpisu.
Opaţam, da se zelo malo anketirancev med izobraţevanjem odloči poiskati svetovalno
pomoč, kljub temu da je veliko takšnih (75,4 %), ki menijo, da jo za uspešno izobraţevanje
potrebujejo. Ugotavljam, da se mlajši odrasli zavedajo, da z različno podporo in pomočjo
lahko doseţejo boljši uspeh pri izobraţevanju, vendar pa tega ne izkoristijo vsi. Razlogov je
lahko več. Nekatere je morda strah, da bodo zaradi prošnje po pomoči obravnavani kot slabši
učenci, nekateri je nimajo časa poiskati ali pa informacije in nasvete najdejo samostojno,
neodvisno. To si lahko razlagam tudi tako, da nekaterim zadostujeta ţe podpora in pomoč, ki
jo med izobraţevanjem poiščejo pri svojih bliţnjih ali vrstnikih, torej po povsem neformalni
85

poti. Temu je pritrdil tudi svetovalec, saj opaţa, da si mnogi učenci med seboj izmenjujejo
informacije in nasvete predvsem o tem, kako se učiti in pripravljati na posamezne izpite
(Priloga 3, zapis št. 30). Dobljen rezultat pa lahko poveţem tudi s podatkom, da kar 60,9 %
anketirancev teţav pri šolanju oz. izobraţevanju ne zaznava, zato verjetno o svetovalni
pomoči sploh (še) ne razmišljajo.

4.6.3 Mnenje mlajših odraslih o pomembnosti andragoške svetovalne dejavnosti pred in
med izobraževanjem
V teoretičnem uvodu sem ugotovila, da je svetovalna pomoč mlajšim odraslim pomembna
tako pred kot tudi med izobraţevanjem. Svetovalna pomoč pred izobraţevanjem je
pomembna predvsem pri izbiri programa in odločanju za vključitev ter zaradi pomoči pri
vpisu. Med izobraţevanjem lahko pripomore pri doseganju boljših učnih uspehov, pomembna
je namreč pri premagovanju ovir, ki izvirajo iz posameznika, lahko pa nastanejo tudi zaradi
druţbenih zahtev. Nikjer pa nisem zasledila, kakšno je mnenje o pomembnosti andragoškega
svetovalnega dela pri udeleţencih izobraţevanj (v mojem primeru mlajših odraslih), zato sem
se odločila, da to nekoliko podrobnejše raziščem. Anketirance sem vprašala, ali se jim zdi
pomembno, da se pred vpisom v izobraţevalni program lahko s kom pogovorijo in dobijo
dodatne informacije ter pomoč, in ali se jim zdi smiselno, da imajo v času izobraţevanja
moţnost dobiti dodatno pomoč ali nasvet ter imeti na voljo osebo, ki bi jim ob teţavah lahko
pomagala. Odgovori so prikazani v tabelah 12 in 13. V nadaljevanju bom ugotavljala tudi, ali
obstaja povezanost med pripisovanjem pomembnosti svetovanju pred in med izobraţevanjem
in obiskom svetovalnega središča ISIO.

86

Hipoteza 9: Mlajši odrasli menijo, da je andragoško svetovalno delo pred izobraţevanjem
pomembno.

Tabela 12: Frekvenčna in strukturna tabela – mnenje o pomembnosti svetovalne pomoči pred
izobraţevanjem
Se vam zdi pomembno, da pred vpisom v izobraţevanje
lahko dobite dodatne informacije in svetovalno pomoč?
Da
Ne
Skupaj
χ2 = 37,696 (α = 0,000; g = 1)

Število anketiranih

Odstotki (%)

60
9
69

87,0
13,0
100,0

Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnem
s tveganjem, manjšim od 0,0 %. Sprejmem nasprotno hipotezo, da odgovori anketirancev o
tem, ali je pomembno, da se lahko pred vpisom v izobraţevalni program s kom pogovorijo in
dobijo dodatne informacije in pomoč, niso enako pogosti. Glede na vzorec zato lahko
sklepam, da tudi v hipotetični osnovni mnoţici prevladuje odgovor, da mlajši odrasli
svetovalni dejavnosti pred izobraţevanjem pripisujejo pomembnost.
Zelo visok deleţ anketirancev (87 %) meni, da je svetovalna dejavnost pred izobraţevanjem
pomembna. Morda ji pomembnost pripisujejo zato, ker se zavedajo, kako teţka je odločitev
za vpis v izobraţevalni program. Teţave lahko nastanejo pri izbiri izobraţevalnega programa,
saj se mnogi med številnimi ponujenimi izbirami ne znajdejo ali pa potrebujejo dodatne
informacije o vpisu v ţe izbran izobraţevalni program. Ne smem pa pozabiti tudi na tiste, ki
pri vpisu potrebujejo daljšo in poglobljeno svetovalno pomoč. Tudi svetovalec se strinja s
tem, da so mladi danes postavljeni pred veliko izbir. Pravi, da mlajši odrasli zelo slabo
poznajo izobraţevalne programe ter različne moţnosti, ki so jim na voljo, nekateri pa ne
poznajo niti lastnih interesov. To potrjuje tudi podatek, da se več kot 50 % mladih danes
vpisuje v gimnazijske izobraţevalne programe, saj s tem odloţijo odločitev za usmeritev
oziroma izbiro poklicne poti (Priloga 3, zapis št. 18 – 19). Ignjatović (2007) omenja, kako
pomemben je izbor izobraţevalnega programa, v katerega se mladi vpišejo. Napačna izbira
programa (ki ni v skladu s posameznikovimi pričakovanji in sposobnostmi) sodi med
pogostejše vzroke osipa, zato je pomembno, da se jim pomaga pri sprejemanju odločitev,
vezanih na izobraţevalno in poklicno pot.
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Anketirance sem prosila tudi za pojasnitev in kar sedem jih je napisalo, da se jim zdi
svetovalna dejavnost pred vpisom pomembna zato, ker s tem dobijo več informacij, ki bi jim
morda lahko pomagale pri vpisu. Pet jih je navedlo, da se jim zdi pomembna zaradi boljše
seznanjenosti z izobraţevalnim programom, v katerega se vpisujejo. Po dva odgovora so
anketiranci namenili naslednjim področjem: temu, da izvejo, s čim se soočajo, nato seznanitvi
z različnimi moţnostmi za izobraţevanje, razjasnitvi poteka in zahtevnosti izobraţevalnega
programa ter splošnimi informacijami o šolanju, izobraţevanju in gradivu. Ostali odgovori so
si med seboj podobni, govorijo pa o tem, da se jim zdi svetovalna dejavnost pred
izobraţevanjem pomembna zaradi pomoči pri pravilnih odločitvah glede izobraţevanja, za
razjasnitev morebitnih teţav …
Kot

lahko opazim,

večina anketirancev pomembnost

svetovalni dejavnosti pred

izobraţevanjem pripisuje zaradi informacij, ki so jim v pomoč pri vpisu v izobraţevalni
program, ter zaradi boljše seznanjenosti z izobraţevalnim programom, v katerega se
vpisujejo. Nekoliko manj odgovorov se nanaša na svetovalno pomoč pri sprejemanju
odločitev za izobraţevanje, kar kaţe na to, da mlajši odrasli pred izobraţevanjem pripisujejo
večjo pomembnost informiranju o vpisu kot pa svetovalni pomoči, ki pomaga pri
kompleksnejših vprašanjih, zahtevajočih daljšo svetovalno pomoč.
Pa poglejmo še rezultate, ki prikazujejo pripisovanje pomembnosti svetovalni dejavnosti med
izobraţevanjem.
Hipoteza 10: Mlajši odrasli menijo, da je andragoško svetovalno delo med izobraţevanjem
pomembno.
Tabela 13: Frekvenčna in strukturna tabela – mnenje o pomembnosti svetovalne pomoči med
izobraţevanjem
Se vam zdi pomembno, da v času izobraţevanja lahko
dobite dodatne nasvete in svetovalno pomoč?
Da
Ne
Skupaj
χ2 = 47,087 (α = 0,000; g = 1)
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Število anketiranih

Odstotki (%)

63
6
69

91,3
8,7
100,0

Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnem
s tveganjem, manjšim od 0,0 %. Sprejmem nasprotno hipotezo, ki pravi, da odgovori
anketirancev o tem, ali se jim v času izobraţevanja zdi pomembno imeti moţnost dodatne
pomoči ali nasvetov in ali se jim zdi pomembno, da jim je na voljo oseba, ki bi jim ob
teţavah pomagala, niso enako pogosti. Glede na vzorec zato lahko sklepam, da tudi v
hipotetični osnovni mnoţici prevladuje odgovor, da mlajši odrasli svetovalni dejavnosti med
izobraţevanjem pripisujejo pomembnost.
Kar 91,3 % anketirancev je odgovorilo, da se jim zdi pomembno, da imajo v času
izobraţevanja moţnost dobiti dodatno pomoč ali nasvet oz. da jim je na voljo oseba, ki jim ob
teţavah lahko pomaga. To kaţe na dejstvo, da mlajši odrasli na svoji izobraţevalni poti
potrebujejo podporo in pomoč, ki jo nudi tudi andragoško svetovalno delo. Pomoč med
izobraţevanjem jim je pomembna tako pri zagotavljanju dobrih učnih uspehov kot tudi pri
osebnih problemih ali ovirah, ki imajo vpliv na njihovo učenje ali izobraţevanje.
Mlajši odrasli svetovalno pomoč lahko dobijo tudi v svetovalnih središčih, vendar pa te
priloţnosti ne izkoristijo vsi. Zanimala me je povezanost pripisovanja pomembnosti
svetovanju pred in med izobraţevanjem z obiskom svetovalnega središča ISIO. Menim
namreč, da tisti anketiranci, ki prihajajo v svetovalno središče ISIO, svetovalni dejavnosti
pred in med izobraţevanjem v večji meri pripisujejo pomembnost kot tisti, ki pomoči v
svetovalnem središču ISIO še nikoli niso iskali.
Najprej sem anketirance vprašala, ali so ţe kdaj obiskali svetovalno središče ISIO.
Hipoteza 11: Mlajši odrasli obiskujejo svetovalno središče ISIO.
Tabela 14: Frekvenčna in strukturna tabela – obisk svetovalnega središča ISIO
Obisk svetovalnega središča ISIO
Da
Ne
Skupaj

Število anketiranih
24
45
69

χ2 = 6,391 (α = 0,011; g = 1)
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Odstotki (%)
34,8
65,2
100,0

Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnem
s tveganjem 1,1 %. Sprejmem nasprotno hipotezo, da odgovori anketirancev o tem, ali so ţe
kdaj obiskali svetovalno središče ISIO, niso enako pogosti. Glede na vzorec zato lahko
sklepam, da tudi v hipotetični osnovni mnoţici prevladuje odgovor, da mlajši odrasli ne
obiskujejo svetovalnega središča ISIO.
Opazim lahko, da večina anketirancev (65,2 %) ne obiskuje svetovalnega središča ISIO, kar
je izjemno visok odstotek. Glede na to, da svetovalno središče ISIO deluje v prostorih CDI
Univerzum, šole za odrasle, v kateri se anketiranci izobraţujejo, sem pričakovala višji deleţ
tistih, ki bi svetovalno pomoč tam poiskali. Sklepam, da problem ni v informiranju o
dejavnostih in dostopnosti svetovalnega središča, pač pa se anketiranci zaradi osebnih
razlogov ne odločajo za pomoč, ki seveda ni obvezna, ampak zgolj moţnost, ponujena
vsakemu posamezniku, ki potrebuje pomoč pri učenju. Svetovalec je ob pogledu na ta
rezultat dejal, da svetovalno središče obišče veliko več mladih, le da pogosto ne vedo, da je to
svetovalno središče. Meni, da njihovi izobraţevanci vedo, na koga se lahko obrnejo, ko
potrebujejo pomoč pri učenju in izobraţevanju (informiranje, nasvetovanje ali svetovanje),
vendar pa te pomoči, ki jo dobijo od svetovalcev, ne poveţejo s svetovalnim središčem
(Priloga 3, zapis št. 39).

V nadaljevanju me je zanimalo, ali obstaja povezanost pri pripisovanju pomembnosti
andragoškemu svetovalnemu delu in obiskovanjem svetovalnega središča ISIO.

90

Hipoteza 12: Mlajši odrasli, ki prihajajo v svetovalno središče ISIO, andragoškemu
svetovalnemu delu pred izobraţevanjem pripisujejo večjo pomembnost kot tisti mlajši
odrasli, ki v svetovalno središče ISIO ne prihajajo.
Tabela 15: Frekvenčna in strukturna tabela – povezanost med obiskom svetovalnega središča ISIO in
pripisovanjem pomembnosti svetovalne dejavnosti pred izobraţevanjem

Obisk
svetovalnega
središča ISIO

Se vam zdi pomembno, da pred
vpisom v izobraţevanje lahko dobite
dodatne informacije in svetovalno
pomoč?
Da
Ne

Skupaj

Da

21
87,5 %

3
12,5 %

24
100,0 %

Ne

39
86,7 %

6
13,3 %

45
100,0 %

Skupaj

60
87,0 %

9
13,0 %

69
100,0 %

(α = 0,922; g = 1)

Vrednost

ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdrţim. O povezanosti med

obiskom svetovalnega središča ISIO in pripisovanjem pomembnosti svetovalni dejavnosti
pred izobraţevanjem v osnovni mnoţici ne morem trditi ničesar.
Kot je razvidno iz tabele 15, tako tisti anketiranci, ki so ţe obiskali svetovalno središče ISIO,
kot tudi tisti, ki ga še nikoli niso, v večini menijo, da je pomembno, da lahko pred vpisom v
izobraţevanje dobijo dodatne informacije in svetovalno pomoč. Pomembnost svetovalni
dejavnosti pred izobraţevanjem pripisuje 87,5 % anketirancev, ki so ţe obiskali svetovalno
središče ISIO, ter 86,7 % anketirancev, ki ga še niso obiskali nikoli. Za anketirance zato
lahko trdim, da svetovalni dejavnosti pred izobraţevanjem pripisujejo pomembnost ne glede
na to, ali so ţe kdaj obiskali svetovalno središče ISIO ali ne.
Povezanosti med pripisovanjem pomembnosti andragoški svetovalni dejavnosti pred
izobraţevanjem in obiskovanjem svetovalnega središča ISIO torej ni. Pričakovala sem, da
tisti, ki pripisujejo pomembnost svetovalni dejavnosti pred izobraţevanjem, jo tudi više
vrednotijo in zato pogosteje obiščejo svetovalno središče ISIO, vendar pa za moje
anketirance to ne drţi. Veliko jih je namreč, kljub temu da se zavedajo njene pomembnosti,
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ne poišče. Svetovalec je sicer dejal, da pred vpisom vsakemu kandidatu, ki se odloča o
izobraţevanju, ponudijo informacije, nasvete in svetovanje, vendar pa je vseeno veliko tudi
takšnih, ki ne vedo, na koga naj se obrnejo v primeru vprašanj, vezanih na izobraţevanje. V
tabeli 5 je prikazano, da je le 58 % anketirancev poiskalo svetovalno pomoč pred
izobraţevanjem, kar kaţe na to, da so potrebne informacije lahko poiskali tudi sami ali pa
morda niso vedeli, na koga naj se obrnejo.
Zanimala me je tudi povezanost med obiskom svetovalnega središča ISIO in pripisovanjem
pomembnosti svetovalni dejavnosti med izobraţevanjem.
Hipoteza 13: Mlajši odrasli, ki prihajajo v svetovalno središče ISIO, andragoškemu
svetovalnemu delu med izobraţevanjem pripisujejo večjo pomembnost kot tisti mlajši
odrasli, ki v svetovalno središče ISIO ne prihajajo.
Tabela 16: Frekvenčna in strukturna tabela – povezanost med obiskom svetovalnega središča ISIO in
pripisovanjem pomembnosti svetovalne dejavnosti med izobraţevanjem

Obisk
svetovalnega
središča ISIO
Da
Ne
Skupaj

Se vam zdi pomembno, da v času
izobraţevanja lahko dobite dodatne
nasvete in svetovalno pomoč?
Da
23
95,8 %
40
88,9 %
63
91,3 %

Ne
1
4,2 %
5
11,1 %
6
8,7 %

Skupaj

24
100,0 %
45
100,0 %
69
100,0 %

(α = 0,303; g = 1)

Vrednost

ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdrţim. O povezanosti med

obiskom svetovalnega središča ISIO in pripisovanjem pomembnosti svetovalni dejavnosti
med izobraţevanjem v osnovni mnoţici ne morem trditi ničesar.
Tudi tokrat povezanosti med pripisovanjem pomembnosti andragoški svetovalni dejavnosti
med izobraţevanjem in obiskovanjem svetovalnega središča ISIO ni. Kot je razvidno iz
tabele, tako tisti, ki so ţe obiskali svetovalno središče ISIO, kot tudi tisti, ki ga še niso nikoli,
92

v večini menijo, da je pomembno, da v času izobraţevanja lahko dobijo dodatne nasvete in
svetovalno pomoč. Pomembnost svetovalni dejavnosti med izobraţevanjem pripisuje kar 95,8
% anketirancev, ki so ţe obiskali svetovalno središče ISIO, ter 88,9 % anketirancev, ki ga še
niso, zato lahko trdim, da anketiranci tudi svetovalni dejavnosti med izobraţevanjem
pripisujejo pomembnost ne glede na to, ali so ţe kdaj obiskali svetovalno središče ISIO ali
ne. Tudi to si lahko razlagam s podatkom, da veliko anketirancev kljub visokemu vrednotenju
svetovalne dejavnosti med izobraţevanjem svetovalne pomoči ne poišče. Menim, da veliko
mlajših odraslih ne ve, kje poiskati svetovalno pomoč med izobraţevanjem, veliko je takšnih,
ki so brezbriţni in se jim svetovalna pomoč ne zdi pomembna, nekatere pa je strah, da bodo v
primeru iskanja pomoči obravnavani kot manj sposobni in slabši učenci.
Ko sem o tem povprašala svetovalca, je dejal, da po njegovem mnenju povezava tu obstaja.
Sam namreč opaţa, da posamezniki, ki se pred ali med izobraţevanjem odločijo poiskati
svetovalno pomoč v svetovalnem središču ISIO, ga kasneje pogosto ponovno obiščejo. Po
njegovem mnenju ti posamezniki visoko vrednotijo svetovalno pomoč. Največkrat pa
informacije in nasvete iščejo posamezniki, ki se ţe izobraţujejo, zlasti pa tisti, ki z
izobraţevanjem zaključujejo in se vpisujejo na fakulteto (Priloga 3, zapis št. 44 – 45).

4.6.4 Zakaj se mlajši odrasli ne odločajo poiskati svetovalne pomoči v svetovalnem središču
ISIO?
Ugotovila sem, da le majhen odstotek anketirancev (34,8 %) obiskuje svetovalno središče
ISIO. Zanimalo me je, ali so anketiranci sploh seznanjeni s tem, kakšne informacije in
nasvete lahko tam dobijo.
Hipoteza 14: Mlajši odrasli so seznanjeni s tem, kakšne informacije in nasvete lahko dobijo v
svetovalnem središču ISIO.
Tabela 17: Frekvenčna in strukturna tabela – seznanjenost s svetovalnim središčem ISIO
Seznanjenost
Da
Ne
Skupaj

Število anketiranih
35
34
69

Odstotki (%)
50,7
49,3
100,0

χ2 = 0,014 (α = 0,904; g = 1)
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Vrednost χ2 ni statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti obdrţim. O odgovorih v
osnovni mnoţici ne morem trditi ničesar.
Iz tabele 20 je razvidno, da je 50,7 % anketirancev seznanjenih s tem, kakšne informacije in
nasvete lahko dobijo v svetovalnem središču ISIO, 49,3 % pa je takih, ki tega ne vedo, kar je
zelo visok deleţ glede na to, da se izobraţujejo v šoli, kjer deluje tudi svetovalno središče
ISIO.
Svetovanje v okviru svetovalnega središča ISIO sicer deluje neodvisno od izobraţevalnih
programov, ki jih organizira CDI Univerzum, vendar pa sem vseeno pričakovala, da je
seznanjenost anketirancev o moţnostih informiranja in svetovanja v svetovalnem središču
ISIO nekoliko večja. Ena izmed moţnih razlag bi bila ta, da svetovalno središče ISIO ni
dovolj aktivno pri promoviranju svoje dejavnosti, druga razlaga pa se lahko navezuje na
ciljno skupino mlajših odraslih, ki so velikokrat brezbriţni ali pa prepričani v to, da
svetovalne pomoči ne bodo potrebovali, zaradi česar tudi ne vedo, kakšne informacije in
nasvete sploh lahko dobijo. Svetovalec pravi (Priloga 3, zapis št. 40 – 41), da njihovi
izobraţevanci natančno vedo, na katere osebe se lahko obrnejo v primeru teţav med
izobraţevanjem, vendar pa pomoči, nasvetov in informacij, ki jih dobijo od svetovalcev, ne
povezujejo s svetovalnim središčem ISIO. Tu, pravi, bi bilo treba povečati prepoznavnost
svetovalnega središča ISIO.
Zanimalo me je, kaj so razlogi, da se tako malo mladih odloča poiskati svetovalno pomoč v
svetovalnem središču ISIO. Za mnenje o tem sem povprašala anketirance, rezultati so
prikazani v tabeli 18.
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Hipoteza 15: Mlajši odrasli se pogosto ne odločajo poiskati svetovalne pomoči v svetovalnem
središču ISIO, ker jih je strah, da bi jih imeli za slabše in manj sposobne učence.

Tabela 18: Frekvenčna in strukturna tabela – razlogi, zakaj se tako malo mladih odloča poiskati
svetovalno pomoč v svetovalnem središču ISIO

Razlogi za slab obisk svetovalnega središča ISIO
Strah, da bi bili s strani sošolk in sošolcev obravnavani
kot slabši, manj sposobni učenci
Inf., nasvete in pomoč lahko najdejo tudi drugje
Ne vedo, kakšne inf. in nasvete lahko v središču ISIO
sploh dobijo
Nimajo časa za obisk svetovalnega središča ISIO

Drţi

Ne drţi

Skupaj

37
59,7 %
56
88,9 %
58
90,6 %
27
45,8 %

25
40,3 %
7
11,1 %
6
9,4 %
32
54,2 %

62
100,0 %
63
100,0 %
64
100,0 %
59
100,0 %

Iz tabele lahko razberemo, da je po mnenju anketirancev najpogostejši razlog, da se jih tako
malo odloča poiskati svetovalno pomoč ISIO, ta, da ne vedo, kakšne informacije in nasvete
lahko tam sploh dobijo. Trditvi je pritrdilo kar 90,6 % anketirancev. Temu sledi trditev, da
informacije, nasvete in pomoč lahko najdejo tudi drugje (88,9 %). Nekoliko manj
anketirancev (59,7 %) se je strinjalo s trditvijo, da mladi svetovalno središče ISIO redko
obiščejo zaradi strahu, da bi bili s strani sošolk in sošolcev pojmovani kot slabši, manj
sposobni učenci. Na zadnjem mestu pa je razlog, ki slabemu obisku svetovalnega središča
ISIO pripisuje pomanjkanje časa (45,8 %).
Najpogostejši razlog, da se tako malo mladih odloča poiskati svetovalno pomoč v
svetovalnem središču ISIO, je torej slabo poznavanje dejavnosti le-tega, torej bi bilo morda
vseeno vredno razmisliti o boljši promociji in informiranju o dejavnostih svetovalnega
središča ISIO. Še en razlog, ki pa je prav tako zelo pogost pri anketirancih, pa je ta, da
informacije in nasvete lahko najdejo drugje. To kaţe na dejstvo, da mladi v primeru potrebe
po pomoči pri izobraţevanju najdejo drugo, sebi ustrezno pomoč, zaradi česar je lahko obisk
svetovalnega središča ISIO nekoliko slabši.
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4.6.5 Kje mlajši odrasli poiščejo pomoč, ko naletijo na učne ali izobraţevalne teţave
pred ali med izobraţevanjem?

Ţe v teoretičnem delu diplomske naloge sem ugotovila, da je svetovalno pomoč pred in med
izobraţevanjem mogoče poiskati na različnih mestih in pri različnih osebah. Pred vpisom v
izobraţevalni program mlajši odrasli pogosto potrebujejo informacije, ki se veţejo na vpis in
programe, velikokrat pa potrebujejo tudi pomoč pri interpretaciji informacij. Po pomoč se
lahko obrnejo na svoje vrstnike in druţinske člane, tisti, ki so bolj samoiniciativni in
iznajdljivi, informacije pridobijo samostojno, lahko pa poiščejo pomoč tudi pri svetovalcih.
Svetovalna središča poleg informiranja ponujajo tudi individualno svetovalno pomoč, ta pa se
navadno nanaša na reševanje osebnih problemov, ki bodisi vplivajo na vpis v izobraţevanje
bodisi predstavljajo oviro pri dosegu dobrih izobraţevalnih rezultatov. Predvsem ko gre za
kompleksnejše probleme, ki izvirajo iz posameznika, je pomoč treba poiskati pri strokovnih
sodelavcih, ki jih lahko najdemo v izobraţevalnih institucijah in svetovalnih središčih. Kje pa
mlajši odrasli najpogosteje poiščejo svetovalno pomoč, ko naletijo na učne ali izobraţevalne
teţave pred in med izobraţevanjem?
Anketirance sem vprašala, kje najpogosteje poiščejo pomoč, ki jo potrebujejo pred
izobraţevanjem.
Hipoteza 16: Ko mlajši odrasli naletijo na teţave pred vpisom v izobraţevalni program,
najpogosteje poiščejo pomoč pri svojih prijateljih, znancih in sorodnikih.
Tabela 19: Frekvenčna in strukturna tabela – oseba ali mesto, kjer so mlajši odrasli dobili svetovalno
pomoč pred izobraţevanjem
Oseba ali mesto, kjer so dobili svetovalno pomoč pred izobr.
Prijatelji, znanci, sorodniki
Svetovalno središče
Izobr. ustanova (učitelj, strokovni delavec, administrator …)
Pisno gradivo (časopisi, letaki, plakati …)
Internet
Drugo

f
15
17
23
6
19
1

Odstotki (%)
21,7
24,6
33,3
8,7
27,5
1,4

Pri vprašanju o osebi ali mestu, kjer so dobili svetovalno pomoč pred izobraţevanjem, je bilo
moţnih več odgovorov. Največkrat so jo poiskali v izobraţevalni ustanovi (33,3 %), kar
pomeni, da so jo dobili od učitelja, strokovnega delavca, administratorja ipd. Veliko
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anketirancev je pomoč našlo tudi na internetu (27,5 %), v svetovalnem središču (24,6 %) in
pri prijateljih, znancih ter sorodnikih (21,7 %). 8,7 % odgovorov se je nanašalo na trditev, da
so informacije in nasvete našli s pomočjo pisnih gradiv (časopisi, letaki, plakati …). Odgovor
drugo je bil obkroţen le enkrat (1,4 %), vendar ni bil utemeljen.
Največ anketirancev je torej svetovalno pomoč pred izobraţevanjem našlo v izobraţevalni
ustanovi (33,3 %), kar kaţe na to, da so potrebovali dodatne informacije o izobraţevalnih
programih. To lahko poveţem z ugotovitvijo (tabela 6), da je največ anketirancev (84,4 %)
potrebovalo svetovalno pomoč ravno pri iskanju informacij o ţe izbranem izobraţevalnem
programu ter pri pomoči za vpis (79,4 %). Sledi odgovor, da so našli svetovalno pomoč pred
izobraţevanjem na internetu (27,5 %), kar ni presenetljivo, saj le-ta ponuja dostop do mnogih
informacij. Mladi spadajo v skupino boljših iskalcev informacij, zato le z malo
samoiniciativnosti lahko najdejo veliko informacij, ki so koristne za vpis v izobraţevanje.
Kar 24,6 % jih je svetovalno pomoč pred izobraţevanjem našlo v svetovalnem središču, kar
je dokaj visok odstotek glede na to, da je obisk svetovalnega središča ISIO med anketiranci
relativno nizek (34,8 %). Pred izobraţevanjem je tako več anketirancev našlo svetovalno
pomoč v svetovalnem središču kot pa pri prijateljih, znancih in sorodnikih (21,7 %). To je
dokaj presenetljivo, saj mlajši odrasli nemalokrat iščejo pomoč pri svojih bliţnjih.
Tudi po mnenju svetovalca (Priloga 3, zapis št. 14 – 18), mlajši odrasli pred izobraţevanjem
najpogosteje poiščejo svetovalno pomoč v izobraţevalni ustanovi. Glede na to, da se
anketiranci izobraţujejo na njihovi izobraţevalni instituciji, bi svetovalec zdruţil odgovore,
ki se nanašajo na iskanje svetovalne pomoči v izobraţevalni instituciji in v svetovalnem
središču ISIO. Mlajši odrasli namreč velikokrat ne ločijo, kje so pravzaprav dobili svetovalno
pomoč. Sicer pa je povedal tudi, da je podrobno informiranje in svetovanje pred vpisom v
izobraţevanje ena izmed nalog izobraţevalne ustanove. Pri tem dodaja še, da izobraţevalne
ustanove informirajo in predstavljajo tudi izobraţevalne programe, katerih sami ne izvajajo.
V to je prepričan in ravno to je prava pomoč, poštena do tistega, ki se odloča o izobraţevanju.
Po številu odgovorov se na drugem mestu iskanja svetovalne pomoči pred izobraţevanjem
nahaja internet, kar pa se zdi svetovalcu logično, saj je danes veliko mladih, ki so vsak dan
prek spleta v stiku z različnimi vsebinami in informacijami.
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Hipoteza 17: Ko mlajši odrasli v času izobraţevanja naletijo na teţave, poiščejo svetovalno
pomoč v izobraţevalni ustanovi.
Tabela 20: Frekvenčna in strukturna tabela – oseba ali mesto, kjer so mlajši odrasli dobili svetovalno
pomoč med izobraţevanjem
Oseba ali mesto, kjer so dobili svetovalno pomoč med izobr.
Prijatelji, znanci, sorodniki …
Svetovalno središče
Izobr. ustanova (učitelj, strokovni delavec, administrator)
Internet
Drugo

f
24
16
25
20
0

Odstotki (%)
34,8
23,2
36,2
30,0
0,0

Tudi pri vprašanju o osebi ali mestu, kjer so dobili svetovalno pomoč, ki so jo potrebovali
med izobraţevanjem, je bilo moţnih več odgovorov. Največkrat so jo poiskali v
izobraţevalni ustanovi (36,2 %), kar pomeni, da so jo dobili od učitelja, strokovnega delavca,
administratorja ipd. Veliko anketirancev jo je našlo tudi pri prijateljih, znancih ter sorodnikih
(34,8 %), na internetu (30,0 %) in v svetovalnem središču (23,2 %). Odgovora drugo ni
obkroţil nihče.
Tudi tu bi morda lahko zdruţila odgovora, ki se nanašata na iskanje svetovalne pomoči v
izobraţevalni instituciji in svetovalnem središču ISIO. Opaziti je, da tudi med
izobraţevanjem anketiranci največkrat poiščejo svetovalno pomoč ravno v izobraţevalni
ustanovi, kjer se izobraţujejo. Ugotovitev je zelo spodbudna, saj kaţe na to, da so odnosi med
učenci in zaposlenimi na izobraţevalni ustanovi dobri, kar zagotovo pripomore k temu, da v
primeru teţav med izobraţevanjem svetovalno pomoč poiščejo tam.

98

4.6.6 Ali imajo mlajši odrasli dovolj moţnosti, da med izobraţevanjem dobijo ustrezne
nasvete ali svetovalno pomoč?

Mlajši odrasli med izobraţevanjem velikokrat potrebujejo pomoč, ki se lahko nanaša na
različna področja. Nekateri jo potrebujejo pri učenju, nekateri pri premagovanju ovir, ki
preprečujejo dober učni uspeh, nekaterim primanjkuje motivacije za učenje ali pa pri
izobraţevanju potrebujejo spodbudo in oporo. Pomembno je, da jim je svetovalna pomoč
med izobraţevanjem nenehno na voljo, sploh pa v primerih, ko se soočajo s teţavami, ki
ovirajo uspešno izobraţevanje, ali pa ko si ţelijo boljših učnih uspehov. Čeprav morda
nekateri na svoji izobraţevalni poti še nikoli niso naleteli na teţavo, zaradi katere bi
potrebovali svetovalno pomoč, je vseeno pomembno, da dobijo občutek, da jim bo ob
morebitnih ovirah ali problemih pri učenju na voljo pomoč.
Anketirance sem vprašala, ali se jim zdi, da imajo med izobraţevanjem dovolj moţnosti, da
dobijo ustrezne nasvete in svetovalno pomoč. Rezultati so prikazani v tabeli 21.
Hipoteza 18: Mlajši odrasli menijo, da imajo med izobraţevanjem dovolj moţnosti, da dobijo
ustrezne nasvete in svetovalno pomoč.
Tabela 21: Frekvenčna in strukturna tabela – dovolj moţnosti za ustrezno svetovalno pomoč med
izobraţevanjem
Dovolj moţnosti za svetovalno pomoč med izobr.
Da
Ne
Skupaj

Število anketiranih
55
11
66

Odstotki (%)
83,3
16,7
100,0

χ2 = 29,333 (α = 0,000; g = 1)

Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnem
s tveganjem, manjšim od 0,0 %. Sprejmem nasprotno hipotezo, ki pravi, da odgovori
anketirancev o tem, ali imajo med izobraţevanjem dovolj moţnosti, da dobijo ustrezne
nasvete in svetovalno pomoč, niso enako pogosti. Glede na vzorec zato lahko sklepam, da
tudi v hipotetični osnovni mnoţici prevladuje odgovor, da imajo mlajši odrasli med
izobraţevanjem dovolj moţnosti, da dobijo ustrezne nasvete in svetovalno pomoč.
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Tudi o tem sva se s svetovalcem pogovarjala in prišla do dveh moţnih interpretacij. Po eni
strani je 83,3 % anketirancev, ki menijo, da imajo dovolj moţnosti za ustrezno svetovalno
pomoč med izobraţevanjem, veliko. Po drugi strani pa tabela 13 prikazuje, da je 8,7 %
anketirancev, ki se jim svetovalna pomoč ne zdi pomembna. In če ta odstotek odštejemo od
16,7 % anketirancev, ki menijo, da ne dobijo dovolj ustrezne svetovalne pomoči, je to še
vedno 8 % anketirancev, ki je ne najdejo. Čeprav je to navidezno nizek odstotek, je vseeno
pomemben (Priloga 3, zapis št. 35 - 36).
Sicer pa rezultat kaţe na to, da se mlajši odrasli zavedajo, da v primeru teţav med
izobraţevanjem lahko dobijo ustrezno svetovalno pomoč. To je pomembno zlasti zato, ker
velik del omenjene ciljne skupine predstavljajo osipniki, ki za uspešno nadaljevanje šolanja
potrebujejo občutek, da jim okolica stoji ob strani ter da v primeru ovir pri izobraţevanju
lahko najdejo ustrezno pomoč.

4.6.7 Kakšna je razlika v potrebah po andragoškem svetovalnem delu med tistimi mlajšimi
odraslimi, ki so vpisani v gimnazijski izobraževalni program, in tistimi, ki so vpisani bodisi
v program srednjega poklicnega izobraževanja bodisi v program poklicno-tehniškega
izobraževanja?
Nekateri anketiranci se izobraţujejo po gimnazijskem izobraţevalnem programu, nekateri pa
po programu srednjega poklicnega izobraţevanja ali poklicno tehniškega-izobraţevanja.
Ugotavljala bom, ali se potrebe mlajših odraslih razlikujejo glede na izobraţevalni program, v
katerega so vpisani.
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Hipoteza 19: Mlajši odrasli, ki so vpisani v gimnazijski izobraţevalni program, pogosteje
izraţajo potrebo po andragoški svetovalni dejavnosti pred izobraţevanjem kot tisti mlajši
odrasli, ki so vpisani bodisi v program srednjega poklicnega izobraţevanja bodisi v program
poklicno-tehniškega izobraţevanja.

Tabela 22: Frekvenčna in strukturna tabela – povezanost med izobraţevalnim programom in potrebo
po svetovalni dejavnosti pred izobraţevanjem

Izobraţevalni
program

Skupaj

Da
4
57,1 %

Ne
3
42,9 %

7
100,0 %

9
14,5 %

53
85,5 %

62
100,0 %

13
18,8 %
(α = 0,016; g = 1)

56
81,2 %

69
100,0 %

Gimnazija
Progr. srednjega
poklicnega izobr.
in poklicnotehniškega izobr.
Skupaj

Vrednost

Potreba po svetovalni dejavnosti
pred izobr.

je statistično pomembna na ravni α = 0,016. Hipotezo neodvisnosti zavrnem s

tveganjem 1,6 %. Sprejmem nasprotno hipotezo, ki pravi, da sta obiskovanje določenega
izobraţevalnega programa in potreba po svetovalni pomoči pred izobraţevanjem tudi v
hipotetični osnovni moţici odvisna. V hipotetični osnovni mnoţici tisti, ki so vpisani v
gimnazijski izobraţevalni program, pogosteje izraţajo potrebo po svetovalni dejavnosti pred
izobraţevanjem kot tisti, ki so vpisani bodisi v program poklicnega srednjega izobraţevanja
bodisi v program poklicno-tehniškega izobraţevanja.
57,1 % vpisanih v gimnazijski izobraţevalni program je odgovorilo, da so pred vpisom
potrebovali svetovalno pomoč. Na isto vprašanje je pritrdilno odgovorilo le 14,5 %
anketirancev, ki so vpisani v program srednjega poklicnega izobraţevanja ali poklicnotehniškega izobraţevanja. Opazim lahko, da obstaja povezanost med izobraţevalnim
programom in potrebo po svetovalni pomoči pred izobraţevanjem.
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Svetovalcu se zdi 14, 5 % deleţ, ki pripada vpisanim v program srednjega poklicnega
izobraţevanja ali poklicno-tehniškega izobraţevanja, nizek. Vseeno pa pravi, da do razlike
prihaja morda zato, ker se veliko »poklicnikov« vpisuje v izobraţevalne programe, ki jih niso
dokončali. Ţelijo jih dokončati, ker je to najkrajša pot, da si pridobijo izobrazbo. Sicer pa je
veliko tudi takšnih, ki spremenijo smer izobraţevanja, in ravno zato ga je presenetil tako
nizek odstotek vpisanih v poklicne izobraţevalne programe, ki so odgovorili, da pred vpisom
niso potrebovali svetovalne pomoči (Priloga 3, zapis št. 21 -22).
Do razlik v potrebah po svetovalni pomoči pred izobraţevanjem med mlajšimi odraslimi
verjetno prihaja tudi zaradi različne strukture vpisanih v različne izobraţevalne programe. Če
nekoliko posplošim, bi lahko rekla, da so tisti mlajši odrasli, ki se izobraţujejo v
gimnazijskem programu, bolj ambiciozni, bolj motivirani in bolj sposobni pri doseganju
dobrih učnih rezultatov od tistih mlajših odraslih, ki so vpisani v poklicne izobraţevalne
programe. Gimnazijska izobrazba ne daje poklicne kvalifikacije, pač pa odpira vrata v
nadaljnje izobraţevanje. Sklepam lahko, da imajo gimnazijci ţeljo in zanimanje za učenje in
izobraţevanje, nimajo pa še natančno izoblikovanega poklicnega cilja, tako kot ga imajo tisti
mlajši odrasli, ki se odločajo za izobraţevanje na poklicnem izobraţevalnem programu.
Morda ravno zato v večjem številu potrebujejo svetovalno pomoč pred izobraţevanjem, saj
imajo moţnost za vpis v različne šole, ki ponujajo gimnazijske izobraţevalne programe, ali
pa se preprosto ţelijo pozanimati, če je gimnazijski program prava izbira zanje. Tisti mlajši
odrasli, ki se vpisujejo v poklicne izobraţevalne programe, morda ţe imajo izoblikovan
poklicni cilj ali pa so manj zainteresirani za izobraţevanje in ravno iz tega razloga ne iščejo
dodatne spodbude, pomoči ali informacij o vpisu.
Zanimala me je tudi povezanost med izobraţevalnim programom in potrebo po svetovalni
dejavnosti med izobraţevanjem. Rezultati so predstavljeni v tabeli 23.
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Hipoteza 20: Mlajši odrasli, ki so vpisani bodisi v program srednjega poklicnega
izobraţevanja bodisi v program poklicno-tehniškega izobraţevanja pogosteje izraţajo potrebo
po andragoški svetovalni dejavnosti med izobraţevanjem kot tisti mlajši odrasli, ki so vpisani
v gimnazijski izobraţevalni program.

Tabela 23: Frekvenčna in strukturna tabela – povezanost med izobraţevalnim programom in potrebo
po svetovalni dejavnosti med izobraţevanjem

Izobraţevalni
program

Potreba po svetovalni dejavnosti
med izobr.

Skupaj

Da

Ne

Gimnazija

5
71,4 %

2
28,6 %

7
100,0 %

Progr. srednjega
poklicnega izobr.
in poklicnotehniškega izobr.

29
46,8 %

33
53,2 %

62
100,0 %

34
49,3 %
(α = 0,210; g = 1)

35
50,7 %

69
100,0 %

Skupaj

Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdrţim.
O povezanosti med vpisanimi v določen izobraţevalni program in potrebo po svetovalni
dejavnosti med izobraţevanjem v osnovni mnoţici ne morem trditi ničesar.
Iz tabele je razvidno, da večina gimnazijcev (71,4 %) izraţa potrebo po svetovalni dejavnosti
med izobraţevanjem, le 28,6 % pa je takih, ki je ne. Pri anketirancih, ki so vpisani v program
srednjega poklicnega ali poklicno-tehniškega izobraţevanja, pa je stanje nekoliko drugačno,
saj za malenkost prevladuje odgovor, da potrebe po svetovalni dejavnosti med
izobraţevanjem nimajo (53,2 %). Nekoliko manjši deleţ je tistih, ki potrebo po svetovalni
dejavnosti izraţajo (46,8 %).
Sklepala sem, da mlajši odrasli, ki so vpisani bodisi v program srednjega poklicnega
izobraţevanja bodisi v program poklicno-tehniškega izobraţevanja, pogosteje potrebujejo
svetovalno pomoč med izobraţevanjem kot tisti mlajši odrasli, ki so vpisani v gimnazijski
izobraţevalni program. Struktura vpisanih v poklicne izobraţevalne programe kaţe na to, da
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imajo velikokrat manjše učne zmoţnosti, šibko predznanje ter pomanjkanje motivacije
(Trbanc v Ignjatović 2007, str. 117–118). Zaradi teh ugotovitev bi bilo pričakovati, da
pogosteje izraţajo potrebo po svetovalni pomoči med izobraţevanjem za razliko od
gimnazijcev, od katerih je poleg večje učne zmoţnosti pričakovati tudi več samostojnosti pri
učenju in izobraţevanju. Svetovalec je poudaril to (Priloga 3, zapis št. 38), da imajo po
njegovih izkušnjah vpisani v poklicne izobraţevalne programe v večji meri izdelane cilje in
ţelje, pri izobraţevanju pa so tudi bolj organizirani.
Treba pa je upoštevati tudi različno zahtevnost izobraţevalnih programov. Gimnazijski
izobraţevalni program je nekoliko zahtevnejši, kar lahko vpliva na intenzivnejše iskanje
informacij, nasvetov in svetovanja med izobraţevanjem. Poleg tega svetovalec opaţa tudi, da
gimnazijci potrebujejo več podpore pri izobraţevanju ne samo zaradi teţjih učnih vsebin, pač
pa tudi zato, ker so v povprečju mlajši od »poklicnikov« (Priloga 3, zapis št. 37). Tudi to je
lahko en izmed dejavnikov, ki vplivajo na intenzivnost iskanja svetovalne pomoči.

4.6.8 Kakšna je razlika v pripisovanju pomembnosti andragoškemu svetovalnemu delu med
tistimi mlajšimi odraslimi, ki so vpisani v gimnazijski izobraževalni program, in tistimi, ki
so vpisani bodisi v program srednjega poklicnega izobraževanja bodisi v program poklicnotehniškega izobraževanja?
Poleg razlik v potrebah po svetovalni pomoči sem ugotavljala tudi to, kakšna je razlika v
pripisovanju pomembnosti andragoškemu svetovalnemu delu pred in med izobraţevanjem
med tistimi mlajšimi odraslimi, ki so vpisani v gimnazijski izobraţevalni program, in tistimi
mlajšimi odraslimi, ki so vpisani bodisi v program srednjega poklicnega izobraţevanja bodisi
v program poklicno-tehniškega izobraţevanja. Rezultati so prikazani v tabelah 24 in 25.
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Hipoteza 21: Mlajši odrasli, ki so vpisani v gimnazijski izobraţevalni program, pogosteje
menijo, da je svetovalna dejavnost pred izobraţevanjem pomembna, kot tisti mlajši odrasli, ki
so vpisani bodisi v program srednjega poklicnega izobraţevanja bodisi v program poklicnotehniškega izobraţevanja.

Tabela 24: Frekvenčna in strukturna tabela – povezanost med izobraţevalnim programom in
pripisovanjem pomembnosti svetovalne dejavnosti pred izobraţevanjem

Izobraţevalni
program

Gimnazija
Progr. srednjega
poklicnega izobr.
in poklicnotehniškega izobr.

Se vam zdi pomembno, da pred
vpisom v izobraţevalni program
lahko dobite dodatne informacije in
svetovalno pomoč?
Da
Ne
6
1
85,7 %
14,3 %

Skupaj

7
100,0 %

54
87,1 %

8
12,9 %

62
100,0 %

60
87,0 %
(α = 0,919; g = 1)

9
13,0 %

69
100,0 %

Skupaj

Vrednost

ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdrţim. O povezanosti med

vpisanimi v določen izobraţevalni program in pripisovanjem pomembnosti svetovalni
dejavnosti pred izobraţevanjem v osnovni mnoţici ne morem trditi ničesar.
Iz tabele 24 lahko razberemo, da 85,7 % anketirancev, vpisanih v gimnazijski izobraţevalni
program, in 87,1 % anketirancev, vpisanih v program srednjega poklicnega izobraţevanja ali
poklicno-tehniškega izobraţevanja, meni, da je svetovalna pomoč pred izobraţevanjem
pomembna.
Vpisani v gimnazijski izobraţevalni program pogosteje izraţajo potrebo po svetovalni
pomoči pred izobraţevanjem (57,1 %) kot tisti, ki so vpisani bodisi v program srednjega
poklicnega izobraţevanja bodisi v program poklicno-tehniškega izobraţevanja (14,5 %).
Gimnazijce lahko označimo tudi za bolj negotove, ko pomislimo na njihovo izobraţevalno in
poklicno pot, zaradi česar sem pričakovala, da bodo svetovalni pomoči pred izobraţevanjem
pripisovali večjo pomembnost. Pomembnost svetovalni pomoči v skoraj enakih odstotkih
105

pripisujejo tisti anketiranci, ki se izobraţujejo v programih poklicnega izobraţevanja, kljub
temu da v precej niţjem odstotku izraţajo potrebo po svetovalni pomoči pred
izobraţevanjem. Po mnenju svetovalca je ta rezultat dokaj logičen, saj vsi ugotavljajo, da je
svetovalna dejavnost pred izobraţevanjem pomembna. Pravi tako: »Tukaj so vpisani
posamezniki, ki so izpadli iz rednega izobraževalnega programa in zato čutijo, da morda niso
bili pravilno usmerjeni pred tem, ko so se prvič vpisovali v srednjo šolo. Tako se jim zdi
svetovalna dejavnost pomembna.« (Priloga 3, zapis št. 22).
Hipoteza 22: Mlajši odrasli, ki so vpisani bodisi v program srednjega poklicnega
izobraţevanja bodisi v program poklicno-tehniškega izobraţevanja pogosteje menijo, da je
svetovalna dejavnost med izobraţevanjem pomembna, kot tisti mlajši odrasli, ki so vpisani v
gimnazijski izobraţevalni program.
Tabela 25: Frekvenčna in strukturna tabela – povezanost med izobraţevalnim programom in
pripisovanjem pomembnosti svetovalne dejavnosti med izobraţevanjem

Izobraţevalni
program

Se vam zdi pomembno, da v času
izobraţevanja lahko dobite dodatne
nasvete in svetovalno pomoč?

Skupaj

Da
6
85,7 %

Ne
1
14,3 %

7
100,0 %

57
91,9 %

5
8,1 %

62
100,0 %

63
91,3 %
(α = 0606; g = 1)

6
8,7 %

69
100,0 %

Gimnazija
Progr. srednjega
poklicnega izobr.
in poklicnotehniškega izobr.
Skupaj

Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdrţim.
O povezanosti med vpisanimi v določen izobraţevalni program in pripisovanjem
pomembnosti svetovalni dejavnosti med izobraţevanjem v osnovni mnoţici ne morem trditi
ničesar.
Tabela 25 prikazuje, da tako tisti anketiranci, ki so vpisani v gimnazijski izobraţevalni
program, kot tudi tisti anketiranci, ki so vpisani v program srednjega poklicnega ali poklicno-
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tehniškega izobraţevanja, menijo, da je svetovalna pomoč, ki jim je na razpolago v času
izobraţevanja, pomembna. To meni 85,7 % gimnazijcev in kar 91,9 % vpisanih v poklicne
izobraţevalne programe.
Rezultat kaţe na to, da povezanosti med izobraţevalnimi programi in pripisovanjem
pomembnosti svetovalni dejavnosti med izobraţevanjem ni. Tudi tu torej lahko opazim, da
svetovalni dejavnosti pripisuje pomembnost velik del mlajših odraslih ne glede na
izobraţevalni program, v katerega so vpisani.
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5. SKLEPNE UGOTOVITVE

V diplomski nalogi obravnavam ciljno skupino mlajših odraslih, v kateri je veliko osipnikov,
ki so izpadli iz sistema začetnega izobraţevanja, a so se odločili za nadaljevanje.
Izobraţevanje nadaljujejo v andragoški ustanovi, kjer so pogosto obravnavani kot odrasli,
čeprav imajo še vedno vse lastnosti, ki jih pripisujemo mladostnikom. Velikokrat potrebujejo
svetovalno pomoč, in sicer tako pred izobraţevanjem kot tudi med njim.
Današnje druţbene razmere od posameznikov zahtevajo, da prevzamejo odgovornost za
lastno izobraţevanje, kar pogosto občutijo tudi mlajši odrasli. Vsem tistim, ki so izpadli iz
sistema začetnega izobraţevanja, ponovna vključitev postane stvar individualne izbire, saj se
ne šolajo več pod okriljem izobraţevalne institucije, ki bi poskrbela za njihovo izobraţevanje.
Tako postanejo prepuščeni sami sebi in lastnemu izobraţevanju, postavljeni so pred vse več
izbir, kar pa velikokrat lahko povzroči negotovost in breme. V empiričnem delu diplomske
naloge sem ugotavljala, kakšne so potrebe mlajših odraslih po andragoškem svetovalnem
delu pred in med izobraţevanjem ter v kolikšni meri (po)iščejo svetovalno pomoč, ko se
soočajo s teţavami, ki se veţejo na učenje in izobraţevanje. Ugotavljala pa sem tudi, ali
mlajši odrasli svetovalni dejavnosti pripisujejo pomembnost ter ali obstajajo razlike v
potrebah po njej med mlajšimi odraslimi, vpisanimi v različne izobraţevalne programe.
Mlajši odrasli pogosto potrebujejo svetovalno pomoč ţe pred vpisom v izobraţevanje. Veliko
je namreč takih, ki potrebujejo pomoč pri samem vpisu, nekateri potrebujejo spodbudo za
ponovno vključitev, spet drugi pa potrebujejo pomoč pri izbiri izobraţevalnega programa, ki
bi bil glede na njihove potrebe in zmoţnosti najprimernejši. Danes je sicer na voljo vse več
informacij o vpisu in ponovnemu vključevanju v izobraţevalni proces, opazen pa je tudi
razvoj spletnih storitev, ki ponujajo tako informiranje kot tudi svetovanje na daljavo. Čeprav
za mlade velja, da so boljši iskalci informacij, informiranje prek spleta nekatere mlajše
odrasle ne zadovolji, saj potrebujejo pomoč pri interpretaciji informacij, še več pa je tistih, ki
potrebujejo tudi spodbudo za ponovno vključitev v izobraţevanje.
V empirični raziskavi sem ugotovila, da se je le 58 % anketirancev odločilo poiskati
svetovalno pomoč pred vpisom v izobraţevanje in v večini ne izraţajo potrebe po daljši in
bolj poglobljeni svetovalni obravnavi. Največ jih je poiskalo svetovalno pomoč zaradi
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dodatnih informacij o izobraţevalnih programih ter zaradi pomoči pri vpisu. Rezultati kaţejo
na pomembnost informiranja mlajših odraslih pred vpisom v izobraţevanje, a se pri tem ne
sme zanemariti tudi nasvetovanja in svetovanja, ki velikokrat dopolnita podajanje golih
informacij. Ugotavljam, da je izjemno malo takšnih mlajših odraslih, ki imajo pred vpisom v
izobraţevanje natančno izdelan izobraţevalni načrt, večina jih tudi zelo slabo pozna
izobraţevalne programe in moţnosti za izobraţevanje, ki so jim v danem trenutku na
razpolago. Velikokrat jim je treba pomagati še pri iskanju lastnih interesov in sposobnosti, to
pa sta pomembni iztočnici pri izbiri primernega izobraţevalnega programa.
Mlajši odrasli pred vpisom v izobraţevanje večinoma poiščejo pomoč v izobraţevalni
ustanovi, kar se sklada s podatkom, da takrat najpogosteje potrebujejo dodatne informacije o
izobraţevalnih programih. Ugotavljam, da sta pomembni nalogi izobraţevalnih ustanov tudi
informiranje in pomoč pri vpisu v izobraţevanje, a je pri tem pomembno tudi to, da sta
informiranje in svetovanje objektivna. Mlajšim odraslim naj se predstavi vse moţnosti, ki jih
imajo za nadaljevanje izobraţevanja, če pa ugotovijo, da potrebujejo daljšo svetovalno
obravnavo, naj jih napotijo v svetovalna središča. Mreţa svetovalnih središč ISIO je namreč
na razpolago tudi mlajšim odraslim, kjer lahko brezplačno dobijo vse potrebne informacije in
svetovanje. Anketiranci se izobraţujejo na šoli za odrasle CDI Univerzum, kjer ima svoje
prostore tudi svetovalno središče Ljubljana, vendar pa se je le 34,8 % anketirancev odločilo
poiskati svetovalno pomoč v svetovalnem središču ISIO. To je izjemno nizek odstotek, ki
kaţe na to, da je prepoznavnost svetovalnega središča ISIO zelo slaba. Razlogov za takšno
stanje je lahko več, vendar pa tudi odgovori anketirancev kaţejo na to, da jih večina sploh ne
ve, kakšne informacije in nasvete lahko tam dobijo, nekateri pa svetovalno pomoč poiščejo
drugje. Ugotavljam, da svetovalno središče ISIO ni dovolj aktivno pri promoviranju
dejavnosti in dostopnosti, treba bi bilo razmisliti o promoviranju in morda tudi delovanju
svetovalnega središča v okolju, kjer se druţijo mladi. Veliko osipnikov namreč ni motiviranih
za ponovno vključitev v izobraţevanje in ravno njih bi bilo treba poiskati in jim ponuditi
informacije, spodbudo in svetovanje za ponovno vključitev. Potreben bi bil nekoliko bolj
aktiven pristop, saj pasivno čakanje, da bodo mlajši odrasli sami prišli v svetovalno središče
ISIO, ne zadostuje.
Kljub temu da vsi mlajši odrasli ne poiščejo svetovalne pomoči pred izobraţevanjem, jih
vseeno velika večina meni, da je le-ta pomembna. To pomeni, da se mlajši odrasli zavedajo,
da je odločitev za vpis v izobraţevanje zelo teţka odločitev, morda še toliko bolj za osipnike,
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ker se poleg teţav pri izbiri programa soočajo tudi s problemom ponovne vključitve v
izobraţevalni proces. Sicer pa večina mlajših odraslih pripisuje pomembnost svetovalni
dejavnosti pred izobraţevanjem zaradi informacij, ki so jim v pomoč pri vpisu, ter zaradi
boljše seznanjenosti s programi. Tudi to je zelo pomembno, saj izbira izobraţevalnega
programa, ki je napačna in v nasprotju s pričakovanji ter sposobnostmi posameznika, sodi
med najpogostejše vzroke osipa.
Mlajši odrasli, ki so ponovno vključeni v izobraţevanje, nemalokrat potrebujejo tudi pomoč
med izobraţevanjem. V raziskavi sem ugotovila, da se 39,1 % anketirancev sooča s teţavami
med izobraţevanjem, 49,3 % pa jih je odgovorilo, da bi med izobraţevanjem potrebovali več
informacij, nasvetov in pomoči pri reševanju teţav in problemov, s katerimi se soočajo. To
sta dokaj visoka odstotka, ki kaţeta na to, da mlajši odrasli tudi med izobraţevanjem pogosto
potrebujejo svetovalno pomoč.
Mlajši odrasli najpogosteje potrebujejo svetovalno pomoč med izobraţevanjem, ki se nanaša
na pomoč pri učenju ter na seznanitev s primernimi in učinkovitimi tehnikami učenja.
Pogosto potrebujejo vodenje skozi izobraţevalni proces ter natančne informacije o tem, kako
naj se česa naučijo. Tu pomoč pripomore k boljšemu učnemu uspehu, vendar pa se s stalnim
vodenjem ne bodo naučili samostojnosti, ki pa je danes v izobraţevanju prav tako zaţelena.
Sicer pa je svetovalna pomoč med izobraţevanjem za osipnike zelo pomembna, saj so v
večini izpadli iz začetnega izobraţevanja ravno zaradi tega, ker se niso znali učiti. Treba jih
je naučiti, kako se učiti, velikokrat pa potrebujejo tudi pomoč pri organiziranju in načrtovanju
izobraţevanja, ki vključuje tudi seznanjanje z ustreznimi tehnikami in strategijami učenja ter
pomoč pri prilagajanju na izobraţevalni proces.
Uspeh pri izobraţevanju je za mlajše odrasle pomemben, saj povečuje moţnosti za nadaljnje
izobraţevanje ali usposabljanje, neuspeh pa učinkuje ravno obratno, povečuje anksioznost in
nizko samopodobo ter s tem zmanjša motivacijo za nadaljnje izobraţevanje in usposabljanje.
Pomembno je, da je mlajšim odraslim med izobraţevanjem na voljo svetovalna pomoč,
namenjena odpravljanju teţav, ki nastanejo bodisi zaradi osebnostnih značilnosti
posameznika bodisi zaradi okolja, ki prav tako v veliki meri vpliva na uspešnost
izobraţevanja. Mlajšim odraslim naj se pomaga ţe s preventivnimi ukrepi, ki se lahko
izvajajo v obliki delavnic za preprečevanje šolskega neuspeha, v katerih se posameznike
seznani z učinkovitimi metodami učenja ter motivira za uspešno izobraţevanje. Sicer pa so
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rezultati raziskave pokazali, da večina anketirancev meni, da imajo dovolj moţnosti med
izobraţevanjem dobiti ustrezne nasvete in svetovalno pomoč, kar je zelo spodbuden rezultat.
Občutek podpore ter občutek, da jim je na voljo pomoč, ki bi jim v primeru teţav in ovir pri
izobraţevanju pomagala, sta zelo pomembna, v nekaterih primerih lahko tudi ključna za
doseganje boljših učnih uspehov.
Večina mlajših odraslih meni, da za uspešno izobraţevanje potrebujejo različno podporo in
pomoč ter da je svetovalna pomoč med izobraţevanjem pomembna, vendar pa le-te ne
izkoristijo vsi. Le 39,1 % anketirancev je odgovorilo, da so v času izobraţevanja ţe poiskali
svetovalno pomoč. Opaţam, da kljub zavedanju o pomembnosti svetovalne pomoči med
izobraţevanjem je zaradi različnih razlogov velikokrat ne poiščejo. Nekateri morda mislijo,
da bodo zaradi iskanja pomoči obravnavani kot slabši učenci, veliko pa je tudi takšnih, ki
pomoč poiščejo pri vrstnikih in sošolcih. Tudi laično svetovanje, pridobljeno po povsem
neformalni poti, je velikokrat zelo pomembno in med mlajšimi odraslimi tudi pogosto
prisotno. Mlajši odrasli velikokrat poiščejo pomoč, nanašajočo se na teţave in probleme, ki se
pojavljajo med izobraţevanjem, tudi na spletu, še pogosteje pa v izobraţevalni ustanovi. To
kaţe na dejstvo, da so odnosi med učenci in zaposlenimi v šoli dobri ter da se šola zavzema
za čim boljše uspehe svojih učencev.
V empirični raziskavi me je zanimalo tudi, ali med mlajšimi odraslimi, ki se izobraţujejo v
različnih izobraţevalnih programih, obstajajo razlike pri potrebah po svetovalni pomoči in pri
pripisovanju pomembnosti svetovalni dejavnosti. Povezanost obstaja, in sicer med
izobraţevalnim programom in potrebo po svetovalni pomoči pred izobraţevanjem. Mlajši
odrasli, ki so vpisani v gimnazijski izobraţevalni program, pogosteje izraţajo potrebo po
svetovalnem delu pred izobraţevanjem kot tisti mlajši odrasli, ki so vpisani bodisi v program
srednjega poklicnega izobraţevanja bodisi v program poklicno-tehniškega izobraţevanja. Do
razlike prihaja predvsem zato, ker se vpisani v poklicne izobraţevalne programe v veliki meri
vpisujejo v izobraţevalne programe, ki so jih v preteklosti opustili in jih ţelijo dokončati.
Velikokrat imajo ţe izoblikovane poklicne cilje, zaradi česar v manjšem številu iščejo
svetovalno pomoč pred izobraţevanjem. Vpisani v gimnazijske izobraţevalne programe pa so
za razliko od njih pri vpisu bolj negotovi, saj gimnazija ne daje nikakršne poklicne
kvalifikacije, pač pa odpira vrata v nadaljnje izobraţevanje. Nekateri zaradi vpisa na
gimnazijski izobraţevalni program tudi odlašajo z odločitvijo za lastno poklicno usmeritev.
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Imajo več moţnosti za vpis v izobraţevalni program, poleg tega pa potrebujejo tudi več
svetovalne pomoči, ki pomaga pri ugotavljanju, ali je gimnazija prava izbira zanje.

Povezave med potrebo po svetovalni pomoči med izobraţevanjem in vpisanimi v različne
izobraţevalne programe ni. Večina »gimnazijcev« in »poklicnikov« izraţa potrebo po
svetovalni dejavnosti med izobraţevanjem. Vpisani v poklicne programe imajo v povprečju
šibkejše predznanje in manjše učne zmoţnosti, a so velikokrat pri izobraţevanju organizirani.
Gimnazijci pa so razumljeni kot samostojnejši in bolj samoiniciativni, vendar pa se soočajo s
teţjimi učnimi vsebinami. Oboji torej potrebujejo svetovalno pomoč med izobraţevanjem, ki
jim zagotavlja boljši učni uspeh.
Prav vsi, torej tako tisti, ki so vpisani v poklicne izobraţevalne programe, kot tudi tisti, ki so
vpisani v gimnazijski izobraţevalni program, svetovalni dejavnosti pred in med
izobraţevanjem pripisujejo pomembnost. Mlajši odrasli torej ugotavljajo, da za uspešno
izobraţevanje potrebujejo svetovalno pomoč. Večina jih je namreč izpadla iz začetnega
izobraţevanja, morda niso bili pravilno usmerjeni, ko so se vpisovali prvič, ali pa so imeli
teţave pri učenju, zaradi česar niso uspešno zaključili izobraţevanja. To so razlogi, zaradi
katerih mlajši odrasli visoko vrednotijo svetovalno pomoč, ki naj jim bo na razpolago tako
pred vpisom v izobraţevanje kot tudi med samim procesom izobraţevanja, zato lahko z
gotovostjo potrdim, da andragoško svetovalno delo pripomore k boljšim učnim uspehom,
pomaga pa tudi pri preprečevanju osipa.

112

ZAKLJUČEK

Zahtevnost izobraţevanja odraslih v sodobnih razmerah druţbeno-gospodarskega razvoja
kaţe na to, da je nujno potrebno razvijati tudi andragoško svetovalno delo, le-to pa naj pri
svetovanju upošteva tako značilnosti ciljne skupine kot tudi značilnosti posameznika, ki
vstopa v svetovalni proces. V diplomski nalogi opisujem ciljno skupino mlajših odraslih, med
katero je veliko osipnikov, ki nemalokrat potrebujejo svetovalno pomoč – tako pred kot tudi
med izobraţevanjem.

Opazna je porast oblik in organizacij, ki načrtujejo, organizirajo in izpeljujejo izobraţevanja
ter programska ponudba postaja vse bolj raznolika, zato pa tudi mlajši odrasli danes
potrebujejo vse več pomoči pri iskanju in odločanju za učenje ali izobraţevanje. Nekateri
med njimi zaradi vse večje ponudbe izobraţevalnih programov potrebujejo pomoč pri izbiri
najprimernejšega, nekateri pa ne vedo, kakšno znanje bi ţeleli pridobiti, ali pa ne vedo, po
kakšni poti naj do njega pridejo. Svetovalna pomoč pred vključitvijo v izobraţevanje zajema
predvsem informativno in svetovalno dejavnost, ki pomaga posameznikom, da se uspešno
vključijo v izobraţevanje. Informiranje, podano v različnih oblikah, omogoča predstavitev
informacij, ki pomagajo pri izbiri med različno izobraţevalno ponudbo, če pa jim to ne
zadostuje, imajo na voljo tudi daljšo obravnavo v obliki svetovanja. Svetovanje pred vpisom
v izobraţevanje mlajšim odraslim pomaga pri ugotavljanju potreb, pričakovanj, interesov in
zmoţnosti za izobraţevanje, pomaga pa jim tudi pri reševanju problemov in ovir, ki izvirajo
iz posameznikovih osebnostnih značilnosti ali okolja. Svetovanje je v tem primeru
organizirano individualno in lahko je kratkotrajno ali dolgotrajno. Pri tem bi bilo posebno
pozornost treba nameniti tudi tistim mlajšim odraslim, ki niso motivirani za ponovno
vključitev v izobraţevanje. Pomembno je, da jih svetovalci poiščejo in jim podajo
informacije o različnih moţnosti za izobraţevanje, ki jih imajo, ter jim ponudijo tudi
svetovalno pomoč, ki jim bo pomagala pri ponovni vključitvi.
Mlajši odrasli, med katerimi je veliko osipnikov, velikokrat potrebujejo tudi pomoč pri
učenju, saj je med njimi večina takšnih, ki začetnega izobraţevanja niso uspešno zaključili
ravno zaradi tega, ker se niso znali učiti. Tako jim je treba ponuditi pomoč predvsem pri
načrtovanju, organizaciji in spremljanju izobraţevanja ter pri odpravljanju teţav in ovir, ki se
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pojavljajo med učenjem in izobraţevanjem. Poleg individualnega svetovanja se mlajšim
odraslim lahko ponudi tudi skupinsko svetovanje, ki ga lahko dopolnijo aktivne oblike dela,
recimo delavnice. Ta način omogoča sodelovanje, učenje z opazovanjem in motiviranje,
vključuje pa lahko tudi nasvete, ki pomagajo mlajšim odraslim pri dosegu dobrih učnih
rezultatov. Pomembno je, da se jim med izobraţevanjem ponudi preventivno pomoč in
svetovanje, kar nedvomno pripomore k preprečevanju šolskega neuspeha.
Ko mlajši odrasli zaključijo z izobraţevanjem, je med njimi veliko takšnih, ki še vedno
potrebujejo svetovalno pomoč. Trg delovne sile je vse bolj nasičen, zato jih veliko rabi
svetovalno pomoč pri pridobivanju boljšega izhodišča za iskanje zaposlitve. Nekateri
potrebujejo pomoč pri nadaljnjem izobraţevanju, drugi pa pri iskanju primernega poklica ali
zaposlitve. Mlajšim odraslim je sicer na razpolago vse več alternativnih oblik informiranja in
svetovanja, npr. samousmerjanje, samopostreţno informiranje, specializirane informativne
knjiţnice ipd., ki zahtevajo samostojno uporabo gradiva in samoiniciativnost, vendar pa le-ta
pri vseh mlajših odraslih pogosto ni prisotna. Veliko mlajših odraslih ni motiviranih za
aktivno iskanje informacij, poleg informiranja pa včasih potrebujejo tudi dodatne nasvete ali
svetovanje, zaradi česar je vseeno potrebno, da jim je na voljo tudi svetovanje.
Z raziskavo sem ugotovila, da ima ciljna skupina mlajših odraslih potrebe po svetovalni
pomoči tako pred izobraţevanjem in med izobraţevanjem kot tudi po končanem
izobraţevanju. Pred vpisom v izobraţevanje potrebujejo predvsem kakovostno informiranje
in svetovalno pomoč ter tudi spodbudo. Med izobraţevanjem potrebujejo pomoč pri učenju in
motiviranju za doseg dobrih učnih rezultatov, vse bolj pa izraţajo tudi potrebo po svetovanju,
ki se nanaša na prehod iz izobraţevanja v zaposlovanje, pomaga pa predvsem pri nadaljnjem
izobraţevanju, usposabljanju ali zaposlovanju. Andragoško svetovanje sodi torej med
pomembnejše dejavnike za uspešno izobraţevanje, predvsem ko imamo v mislih
izobraţevanje mlajših odraslih.
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PRILOGE

Priloga 1: Anketni vprašalnik
Ugotavljanje potreb po andragoškem svetovalnem delu
Moje ime je Ana Bevk Umiastowski. Pripravljam diplomsko nalogo z naslovom Potrebe mlajših odraslih po
andragoškem svetovalnem delu. Za pridobitev podatkov bi vas prosila, če lahko izpolnite vprašalnik, ki je
anonimen. Vprašalnik vsebuje 20 vprašanj. Odgovore ustrezno obkroţite ali dopišite.
Ţe v naprej se vam lepo zahvaljujem.
Lep pozdrav!

1.

Spol (ustrezno obkroţite):

M

Ţ

2.

Starost (dopišite): __

3.

Izobraţevalni program, v katerega ste vpisani (ustrezno obkroţite):
a) gimnazijski izobraţevalni program
b) program srednjega poklicnega izobraţevanja
c) program poklicno tehniškega izobraţevanja

4.

Ali ste ţe kdaj obiskali svetovalno središče ISIO?
(Obkroţite odgovor, ki drţi za vas.)
a) Da
b) Ne

5.

Ste seznanjeni s tem, kakšne informacije in nasvete lahko dobite v svetovalnem središču ISIO?
(Obkroţite odgovor.)
a) Da
b) Ne

6.

Večina mladih in odraslih potrebuje za uspešno izobraţevanje različno podporo in pomoč. Ali velja to
tudi za vas?
(Obkroţite odgovor, ki velja za vas.)
a) Da
b) Ne
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7.

Ali imate pri izobraţevanju/šolanju kakšne teţave?
(Obkroţite odgovor, ki drţi za vas.)
a) Da
b) Ne
Če ste odgovorili z DA, prosim na kratko navedite kakšne teţave imate pri
izobraţevanju/šolanju:
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8.

Ste takrat, ko ste se odločali za vključitev v izobraţevanje, poiskali svetovalno pomoč (informacijo,
nasvet ali svetovanje)?
(Obkroţite odgovor, ki drţi za vas.)
a) Da
b) Ne

Če ste odgovorili z DA, odgovorite na 9. vprašanje, v nasprotnem primeru nadaljujte z vprašanjem
10.:

9.

Kje ste dobili informacije in nasvete?
(Obkroţite odgovore, ki drţijo za vas. Moţnih je več odgovorov!)
a) Prijatelji, znanci, sorodniki
b) Svetovalno središče
c) Izobraţevalna ustanova (učitelj, strokovni delavec, administrator...)
d) Pisno gradivo (časopisi, letaki, plakati...)
e) Internet
f) Drugo (navedite kje.) _______________________

10. Zaradi katerega od razlogov bi se (ali ste se) odločili za obisk svetovalnega središča ISIO pred vpisom
v izobraţevalni program?
(Prosim, da pri vsaki trditvi s kriţcem ustrezno označite odgovor, ki najbolj drţi za vas.)
Povsem
drţi
Pomoč pri izbiri izobraţevalnega programa, v
katerega bi se/ sem se vpisal/a.
Pomoč pri vpisu v izobraţevalni program (iskanje
informacij o vpisnih pogojih, financiranju
izobraţevanja,
uveljavljanju
v
preteklosti
opravljenih šolskih obveznosti...).
Iskanje dodatnih informacij o izobraţevalnem
programu (čas in trajanje predavanj, predmetnik,
lokacija, cenik...).
Dodatna spodbuda pri odločitvi za izobraţevanje
(npr. ugotavljanje, če izobraţevanje ustreza mojim
sposobnostim, strah pred ponovnim učenjem ali
morebitnim neuspehom...).
Drugo (prosim dopišite.)
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Deloma
drţi

Ne
drţi

Sploh
ne drţi

11. Se vam zdi, da bi pred vpisom v izobraţevalni program potrebovali daljšo, bolj poglobljeno svetovalno
pomoč?
(Obkroţite odgovor.)
a) Da
b) Ne
Če ste odgovorili z DA, odgovorite na 12. vprašanje, sicer nadaljujte s 13. vprašanjem:

12. Kakšno pomoč bi potrebovali? Prosim pojasnite vaš odgovor.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_
13. Kje vidite razloge, da se tako malo mladih odloča poiskati pomoč v svetovalnem središču ISIO?
(Prosim, da pri vsaki trditvi s kriţcem ustrezno označite odgovor, ki po vašem mnenju najbolj drţi.)
Povsem
Deloma Ne
Sploh
drţi
drţi
drţi
ne drţi
Strah jih je, da bi bili s strani sošolcev in sošolk
smatrani za slabše, manj sposobne učence.
Potrebne informacije, nasvete in pomoč lahko
najdejo tudi drugje (npr. pri prijateljih, znancih, na
internetu, v šoli...)
Ne vedo, kakšne informacije in nasvete lahko v
središču ISIO sploh dobijo.
Nimajo časa za obisk svetovalnega središča ISIO.
Drugo (prosim dopišite.)
14. Je po vašem mnenju pomembno, da se lahko pred vpisom v izobraţevalni program s kom pogovorite,
dobite dodatne informacije in pomoč?
(Obkroţite odgovor in pojasnite.)
a) Da
b) Ne
Zakaj? Pojasnite prosim.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

15. Ste v času, ko se izobraţujete (v trenutnem izobraţevalnem programu), ţe kdaj poiskali svetovalno
pomoč (informacijo, nasvet ali svetovanje)?
(Obkroţite odgovor in pojasnite.)
a) Da
b) Ne
Pojasnite vaš odgovor, prosim.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Če ste odgovorili z DA, odgovorite na 16. Vprašanje, sicer nadaljujte s 17. vprašanjem:
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16. Kje ste dobili pomoč, ki ste jo potrebovali med izobraţevanjem?
(Obkroţite odgovore, ki drţijo za vas.)
a) Prijatelji, znanci, sorodniki
b) Svetovalno središče
c) Izobraţevalna ustanova (učitelj, strokovni delavec, administrator...)
d) Internet
e) Drugo (navedite kje.) _______________________

17. Pri čemu ste (ali bi) zdaj morda potrebovali svetovalno pomoč?
(Prosim, da pri vsaki trditvi s kriţcem ustrezno označite odgovor, ki najbolj drţi za vas.)
Povsem
Deloma Ne
Sploh
drţi
drţi
drţi
ne drţi
Potrebujem pomoč pri učenju.
Ţelim se seznaniti s primernimi in učinkovitimi
metodami učenja.
Zmanjkalo mi je motivacije za nadaljevanje
izobraţevanja.
Med izobraţevanjem imam tudi druge (osebne)
probleme.
Drugo (prosim dopišite.)

18. Se vam zdi, da bi potrebovali več informacij, nasvetov in pomoči pri reševanju vprašanj in problemov, s
katerimi se soočate med izobraţevanjem?
(Obkroţite odgovor.)
a) Da
b) Ne

19. Ali je po vašem mnenju pomembno, da imate v času izobraţevanja moţnost, da dobite dodatno pomoč
ali nasvet in da je na voljo oseba, ki vam ob teţavah lahko pomaga?
(Obkroţite odgovor.)
a) Da
b) Ne

20. Imate med izobraţevanjem dovolj moţnosti, da dobite ustrezne nasvete ali svetovalno pomoč?
(Obkroţite odgovor.)
a) Da
b) Ne

Hvala za vaš čas!
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Priloga 2: Razčlenitev intervjuja in odprto kodiranje

Zapis št.

Empirični zapis

Pojem

... v resnici se skoraj vsi odločajo za svetovanje, ne...
in to tudi najdejo, ko pridejo na našo organizacijo.

Svetovanje;
Odločanje;
Negotovost

1.

Iskanje pomoči;
Izobraţevalna
organizacija
...pravzaprav prva stvar je, da jim nudimo podrobne
informacije o moţnostih o vpisu...
2.

Pomoč;
Informacije;
Moţnosti za vpis v
izobraţevanje

Pri vpisu pa svetujemo pa tudi kaj, kako, na kakšen
način, se pravi kaj izbrati, kako izbrati, am... kakšne
interese imajo, se pogovorimo z njimi.
3.

Vpis;
Svetovanje;
Pomoč pri izbiri;
Interes;
Pogovor

4.

Ker večina bi lahko rekli, zlasti mladih ne pride z ţe
izdelanim načrtom česa si ţeli...

Mladi;
Ţelje;
Načrtovanje

5.

...prav tukaj se mi zdi da ljudje niti ne vejo, da
pridejo v svetovalno središče.

Ljudje;
Iskanje pomoči;
Svetovalno središče

6.

Ampak ne razlagam vsakemu, čeprav bi morali
morda... da so prišli v svetovalno središče, da
svetujemo in tako naprej, enostavno se s človekom
ukvarjaš in mu svetuješ in tako dalje...

Razlaga;
Svetovalno središče;
Svetovanje;
Pomoč;
Odnos
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... pa to vlogo imajo dejansko tudi naši organizatorji
izobraţevanj, da dajo informacije.
7.

Oragnizatorji
izobraţevanje;
Izobraţevanje;
Informacije

8.

9.

... jaz mislim da, lahko bi rekli skoraj 100 procentov
vsi dobijo informacije.

Informacije;

...da dobijo dovolj informacij, ne pomeni zdej prav
nujno prav svetovanje, lahko dovolj podrobne
informacije, o programih pa tudi drugih
vprašanjih... tako da ne čutijo potrebe, da bi rabili še
kej več.

Informacije;

Iskalci informacij

Podrobno informiranje;
Svetovanje;
Izobraţevalni programi;
Vprašanja

10.

...pri odločitvi za izobraţevanje pomagamo v večjih
procentih, kot bi tukaj iz teh podatkov vaše ankete
sklepal.

Odločitev;
Izobraţevanje:
Pomoč;
Vpis

11.

...recimo da 40% jih pride ţe z odločitvijo kaj ţelijo,
ali 30%. Am... ostali, ostali so tko v dvomih- ali bi to,
ali to, se pravi med dvema.

Odločitev;
Ţelja;
Dvom:
Izbira;

Morda je pa res teh 18% ali pa 20% oseb, s katerimi
pa iščemo, raziskujemo interese.
12.

Deleţ;
Iskanje:
Interesi:
Pomoč

13.

Ne, jim najprej v pogovoru, potem pa specialno z
nekaterimi pa gremo tudi skozi program Kam in
kako, am... kjer pa se natančno pokaţejo njihovi
interesi in veščine, ki jih imajo.

Pogovor;
Strokovnost;
Program ''Kam in kako'';
Interesi;
Veščine
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14.

... saj izobraţevalne ustanove tudi igrajo tudi to
vlogo, da... da pač podrobno informirajo.

Izobraţevalne ustanove;
Podrobne informacije;
Pomoč

15.

Am... ampak mnoge izobraţevalne ustanove, to je
pa pomembno posebej poudariti, da res predstavijo
tudi druge programe, ker se večkrat pogovarjamo z
našimi strokovnimi partnerji, seveda vsak si ţeli od
teh partnerjev, da se čim več oseb vpiše na njihovo
ustanovo.

Izobraţevalne ustanove;
Informiranje;
Izobraţevalni programi;
Strokovni partnerji;
Vpis;
Objektivnost;
Nepristranskost

Ampak kljub temu verjamem, in tudi sami mi to
povejo, da hočejo biti pošteni do tistega, ki se ţeli
vpisovat, in mu povedat, ali je to zanj, al ni, pač mu
pomagati pri tej izbiri.
16.

Poštenost;
Vpis;
Pomoč;
Pogovor;
Primernost;
Izbira;
Objektivnost

Zanimivo je, ne, da prek interneta jasno, vedno več
mladih vsak dan išče razne podatke, informacije, in
pač...
17.

Internet;
Mladi;
Podatki;
Informacije;
Iskanje

Ja, mladi so danes postavljeni pred veliko izbiro, kaj
izbrat, kam it, kam se usmerit. Ne poznajo, če rečem
ţivljenja, ne poznajo programov, ne poznajo, hm...
ne poznajo niti svojih interesov.
18.

Mladi;
Izbira;
Usmeritev;
Odločanje;
Različne moţnosti;
Interesi;
Nepoznavanje
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izobraţevalnih
programov
Ne nazadnje to tudi kaţe tudi podatek, da se čez
50% pač vpisujejo v gimnazije, ne... in tudi ta
podatek to potrjuje. Ker to odloţi izbiro, kam naj...
naj se usmeri. Odloţi večina...

Vpis;
Gimnazija;
Izobraţevalni program;

19.
Izbira;
Usmeritev;
Odlaganje z odločitvijo

20.

...nekateri prihajajo sem v poklicne programe zato,
da isti poklic dokončajo. Se pravi so nekje izpadli iz
sistema izobraţevanja in sedaj sem pridejo, da ga
dokončajo, ker to je zdej najkrajša pot do neke
izobrazbe...

Izobraţevalni program;
Poklicno izobraţevanje;
Poklic;
Osip;
Dokončanje
izobraţevanja;
Izobrazba

21.

...čeprav se mi zdi 14%, se mi zdi mal malo, ker
resnici na ljubo mnogi spremenijo tudi smer
izobraţevanja ko pridejo na izobraţevanje odraslih.

Smer izobraţevanja;
Sprememba
izobraţevalnega
programa;
Izobraţevanje odraslih

...tukaj so vpisane osebe, ki so izpadle iz rednega
izobraţevalnega programa, am... in čutijo potrebo,
da morda niso bili pravilno usmerjeni pred tem, ko
so se prvič vpisovali v srednjo šolo. In zato se jim
zdi pomembna ta svetovalna dejavnost, sigurno.
22.

Vpis;
Osip;
Potrebe;
Usmeritev;
Pomoč;
Srednja šola;
Svetovalna dejavnost

23.

Vsi, ki so izpadli, čutijo to kot poraz, in... potem
dobro, lastno breme. Ampak istočasno verjetno tudi
razmišljajo, zakaj sem jst se moral ravno v ta
program se vpisat, da sem zdej izpadel iz njega. Se
pravi, da je bila napačna odločitev. Torej, nihče mi ni
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Osip;
Poraz;
Razočaranje;

pomagal. Ali v premajhni meri so mi pomagali.
Svetovalne sluţbe in šole.

Breme;
Vpis;
Napačna odločitev;
Pomoč;
Svetovanje;
Svetovalna sluţba;
Šola

24.

...no sej, 40% vidim v anketi, da to izraţa... to je kar
visok odstotek tistih, ki čutijo potrebo, ne... po
dodatni pomoči, kako se učit

Visok odstotek;
Izraţanje potrebe;
Dodatna pomoč;
Učenje

... mi tukaj na naši ustanovi tudi vsem svetovancem
nudimo pomoč, delavnice, kot delavnice, tko da to
pomoč, hm... lahko uporabijo. Zdej ko se enkrat
naučiš, kako se učit, potem je seveda mnogo laţje.
25.

Izobraţevalna ustanova;
Svetovanje;
Svetovanci;
Pomoč;
Delavnice;
Učenje učenja

26.

...mi smo tudi v programih, v naših programih
preverjali, dali tudi en modul, kako se učiti za 1.
letnike. Ker, zakaj so te osebe izpadle iz sistema, iz
rednega šolskega sistema, zato, ker večina se ni
znala učiti, ne... večina.

Izobraţevalni programi;
Modul;
Učiti se učiti;
1. letniki;
Osip;
Znati se učiti

27.

Dovolj je včasih tudi posamezna informacija, kako
se pripravljat na posamezen izpit. Vsak predmet
ima pač svoje zahteve. In s tem, s tem, ko pridobi to
podporo, je potem tudi bolj uspešen pri opravljanju
izpita.

Informacija;
Priprava na izpit;
Predmet;
Zahteve;
Učenje;
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Podpora;
Uspešnost;
Izpit
...učenci hočejo čist navodila, podrobna navodila
kako naj se naučijo, da bodo uspešni pri
posameznem predmetu.

Učenci;
Natančna navodila;
Vodenje;

28.

Učenje;
Uspešnost;
Predmeti

29.

...to pa je po drugi strani v nasprotju s tem, da se
človek more nekje osamosvojit in tudi sam poiskat
informacije, hm... prave vire in znanje.

Osamosvajanje;
Iskanje informacij;
Znanje;
Učenje

...mnogi tudi iščejo med prijatelji, oziroma med
sošolci, si izmenjujejo informacije, nasvete, kako se
učiti za posamezni predmet in se pripravljat na
izpit...

Iskanje pomoči;
Prijatelji;
Sošolci;
Informacije;

30.

Nasveti;
Učenje;
Predmeti;
Priprava na učenje;
Izpit

31.

...prvič ne vejo, da je tudi to svetovalno središče,
lahko jim nudilo, drugič pa, iz tega pa izhaja, ne...
da še vedno premalo poznajo moţnosti,
pridobivanja informacij in nasvetov. Tuki smo pa
najbrţ mi nekje krivi in... in smo premalo
prepoznavni, ne... pa čeprav dobijo ob obisku
informacije, ne...

Svetovalno središče;
Poznavanje moţnosti;
Iskanje pomoči;
Informacije;
Nasveti;
Prepoznavnost;
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Promocija

32.

To je stvar sevtovalnega središča, pa tudi
izobraţevalne ustanove, ne, da na primerne načine z
njimi vzpostavlja stike in... in jih s tem tud
vspodbuja in jim vsake tolk časa nudi vspodbudo.

Svetovalno središče;
Izobraţevalna ustanova;
Vzpostavljanje stikov;
Učenci

...pravzaprav izobraţevanje vedno bolj, hm... torej
prehaja na internet. Ne, se pravi je to splet in zato so
ti ljudje osamljeni in... in jim je potrebno nuditi
potrebno motivacijo.
33.

Izobraţevanje;
Internet;
Osamljenost;
Motivacija;
Pomoč;
Oddaljenost

ena od motivacij bo zdej, ampak ne za te mlajše,
temveč tiste nad 25 let, sofinanciranje šolnin. In, a...
to je lahko spodbuda, tudi spodbuda, da bodo dobili
povrnjeno, denar, ki ga vlagajo, s tem, če se bodo
pridno učili.

Motivacija;
Sofinanciranje šolnin;
Spodbuda;
Zunanja motivacija;

34.

Denar;
Povrnjeni stroški;
Finančni vloţki;
Učenje;
Izobraţevanje

35.

...da je ogromno, da je večina tistih, ki se jim zdi
pomembna svetovalna pomoč, pa tudi da imajo
dovolj moţnosti ne, to je 83%. Po drugi strani je še
vedno skoraj 9% tistih, ki se jim ne zdi pomembno.

Pomembnost svetovalne
pomoči;
Moţnosti;
Vrednote;
Iskanje pomoči

36.

...je še vedno 8%, 7% tistih, ki pa ne najdejo ustrezne
pomoči. Čeprav je to navidez majhen odstotek, je to
pomemben odstotek. Se pravi da jim ne svetovalno
središče, ne izobraţevalna ustanova ne daje dovolj
pomoči.
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Iskanje svetovalne
pomoči;
Teţave;

Problemi;
Svetovalno središče;
Izobraţevalne ustanove
Gimnazijci potrebujejo več tega, te podpore, ne
pozabit, tudi da so vaši anketiranci gimnazijci, so
mlajši, med tem ko poklicni so večinoma starejši, ne.
In zato poleg tega, tudi vejo kaj hočejo, v večji meri
vejo kaj ţelijo.

Gimnazijci;
Podpora;
Mladi;
Razlika v starosti;

37.
Poklicniki;
Starejši;
Ţelje;
Potrebe

38.

...morda ti s poklicno izobrazbo se jim zdi, da imajo
podporo. Poleg tega, ne vem... tukaj s poklicniki se
pravzaprav več organizatorjev tudi trudi, ne... poleg
tega so bolj organiziranim kot gimnazijci...

Poklicna izobrazba;
Podpora;
Organizatorji;
Pomoč;
Gimnazijci

39.

...večina niti ne ve, da je bila v svetovalnem središču
in da dobijo informacije. Sej vse na vratih piše, ne...
samo nihče ne prebere...

Svetovalno središče;
Informacije;
Neozornost

40.

...po eni strani vejo točno, natančno za osebe, na
katere se lahko obrnejo. Name kot na Alberta, na
Mojco kot na Mojco, am... s tem pa ni nujno, da
povezujejo tudi svetovalno središče.

Svetovalci;
Iskanje pomoči;
Svetovalno središče;
Povezovanje

...bi potreboval dodatno informiranje, dodatno sploh
informacijo o svetovalnem središču, da bi potem
nekako to razumel in potem tudi uporabil.
41.

Dodatno informiranje;
Informacija;
Svetovalno središče;
Uporaba;
Prepoznavnost
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42.

... izraz ISIO, am... tega oni ne razumejo, ne poznajo.
Recimo če ţe, verjetno bolj poznajo svetovalno
središče in tukaj...

ISIO;
Svetovalno središče;
Neprepoznavnost izraza

43.

...mi, ki smo v določenih profesijah uporabljamo te
krajšnice, krajšave... in... pač in to razumemo.
Medtem, ko vsi drugi ljudje, ki so od zunaj, sploh ne
poznajo teh okrajšav, zato tudi ne razumejo, o čem
govorimo.

Profesije;
Krajšave;
Razumevanje;
Nepoznavanje

...30% jih pa res prihaja potem ponovno v
svetovalno središče, sej to pa potem nekje je, ne...
zlasti pa tisti med izobraţevanjem.
44.

Svetovalno središče;
Svetovanci;
Obisk svetovalnih
središč;
Izobraţevanje

45.

...se pravi, da hodijo zdej tisti, ki zaključujejo, ne vsi,
ne... po informacije, pa spet človek samo gleda, ne...
npr. tisti ki se vpisujejo na fakultete... in to čisto ob
banalnih, kako se napiše pravilno obrazec.

Zaključek šolanja;
Iskanje pomoči;
Informacije;
Formalnosti;
Obrazci
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Priloga 3: Ureditev pojmov po ravneh abstraktnosti

1. raven

2. raven

3. raven

Odločanje za
izobraţevanje (1)
Pomoč pri načrtovanju
izobraţevanja (4, 18)
Pomoč pri odločitvi za
izobraţevanje (3, 10)
Pomoč pri izbiri
izobraţevalnega
programa (11, 19)

Iskanje svetovalne pomoči
(1, 3, 4, 10 - 13, 16, 18 - 21)

Pomoč pri iskanju
interesov (12, 13)
Vloga izobraţevalnih
ustanov pri informiranju
(16)

Svetovalna pomoč pred
vpisom v izobraţevanje

Vpis v poklicni
izobraţevalni program
(20 - 21)

(1 – 4, 7 – 23)

Moţnosti za vpis v
izobraţevanje (2)
Vloga izobraţevalne
institucije pri
informiranju (7, 14, 15)
Iskanje informacij (8, 9)

Informiranje pred vpisom v
izobraţevanje
(2, 7- 9, 14 – 15, 17)

Informiranje prek spleta
(17)
Pravilno usmerjanje (22)
Pretekli neuspeh (23)
Potreba po učni pomoči
(24, 27)
Organiziranje učne
pomoči (25, 26)

Pomembnost svetovalne pomoči
pred izobraţevanjem
(22, 23)

Učna pomoč
(24 – 27)
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Podrobna navodila (28,
29)
Razlike v potrebah po
svetovalni pomoči (37, 38)
Izmenjava nasvetov med
sošolci (30)
ISIO (31)
Iskanje ustrezne
sveotvalne pomoči (36)

Potreba po svetovalni pomoči
med izobraţevanjem
(28, 29, 37, 38)

Iskanje svetovalne pomoči med
izobraţevanjem

Svetovalna pomoč med
izobraţevanjem

(30, 31, 36)

(24 – 38)

Motivacija za učenje (32)
Motivacija za
izobraţevanje prek spleta
(33)

Motivacija
(32 - 34)

Zunanja motivacija (34)

Deleţ (35)
Seznanjenost (5, 6, 39)
Prepoznavnost ISIO (40,
41)
(Ne)poznavanje okrajšave
ISIO (42, 43)
Ponoven obisk (44)
Informacije ob zaključku
izobraţevanja (45)

Pripisovanje pomembnosti
svetovalni pomoči (35)
Iskanje svetovalne pomoči
(5, 6, 39 - 41)
Izraz ISIO

Svetovalno središče ISIO

(42, 43)

(5, 6, 39 - 45)

Obisk svetovalnega središča
ISIO
(44, 45)
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IZJAVA O AVTORSTVU

Spodaj podpisana Ana Bevk Umiastowski izjavljam, da je diplomska naloga z naslovom Potrebe
mlajših odraslih po andragoškem svetovalnem delu moje avtorsko delo.

Ana Bevk Umiastowski
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POTRDILO

Diplomska naloga z naslovom Potrebe mlajših odraslih po andragoškem svetovanem delu je
bila lektorsko pregledana ter je slovnično in slogovno ustrezna.

Anita Jurič

Ljubljana, 30.3. 2011

140

