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Povzetek
V diplomskem delu obravnavamo šolski osip ter iščemo vzroke in dejavnike
za osip v šoli. Predstavljamo ukrepe za preprečevanje osipa ‒ tako
preventivne, kurativne kot tudi intervencijske. Dotaknemo se posledic osipa
in njegovega vpliva na posameznika ter družbo in ekonomijo. Posebno
pozornost namenjamo metodologiji in tehnikam zbiranja podatkov o šolskem
neuspehu v Sloveniji in na ravni Evropske unije in temu, kakšne podatke
zbiramo v Sloveniji ter kakšne so zakonodajne omejitve. V empiričnem delu
primerjamo tri države, in sicer Madžarsko, Srbijo in Slovenijo, ki so
sodelovale v mednarodnem projektu na temo šolskega osipa CroCoos
̶

Medsektorska aktivnost za preprečevanje zgodnjega osipa. Identificirali smo
elemente obstoječih sistemov zgodnjega opozarjanja, vključno s specifikacijo
zbiranja podatkov in popisom metod za učinkovito reagiranje. V sklepnem
delu izpostavljamo posebnosti in prednosti celovitega sistema zgodnjega
opozarjanja v omenjenih državah in poskušamo opredeliti optimalen sistem
zbiranja podatkov o šolskem osipu, ki bi lahko služil kot ključ za načrtovanje
nadaljnjega sistema zgodnjega opozarjanja.

Ključne besede: osip, Madžarska, Srbija, Slovenija, zgodnje preprečevanje
osipa, metodologija zbiranja podatkov o osipu

Abstract
Measures Against Early School Leaving and Methology of Collecting
Data in Hungary, Serbia and Slovenia
In this diploma thesis we examine the dropout rate in school and we try to
determine the possible reasons and factors for this occurrence. We present
the preventive, curative and intervention measures taken to lower the
dropout rate. We also touch upon the consequences and impacts of dropping
out on individuals, on the society and the economy. Special attention is paid
on the methodology and the techniques for collecting data regarding
dropping out of school in Slovenia as well as on the level of the European
Union. We were careful not to neglect the legislative restrictions. In the
empirical part we compared three countries, namely Hungary, Serbia and
Slovenia. These three countries all participated in an international project
called CroCoos - Cross-sectoral cooperation focused solutions for preventing
early school leaving. We identified the elements of the existing early detection
systems, as well as the specification of collecting data and the list of
methods for effective reacting. In the last part we highlight the features and
advantages of the entire early warning system in the afore mentioned
countries and we try to identify an optimal system for collecting data on
school dropout, which could serve as a model

for planning an upgraded

early warning system.

Key words: school dropout, Hungary, Serbia, Slovenia, early dropout
prevention, methodology for collecting early dropout data
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I.

UVOD

Izobraževalni sistemi se na vseh stopnjah izobraževanja srečujejo s pojavom
osipa. Poglavitni razlog, da ta problematika postaja vse bolj aktualna, pa je
zagotovo vpliv, ki ga ima osip na posameznika in njegovo življenje. Motivi, da
se posamezniki odločijo za prekinitev šolanja pred njegovim zaključkom, so
različni. Včasih izhajajo iz posameznika, včasih pa iz njegove družine ali
širše družbe in okolice, v kateri se giblje. Osip, ne glede na razlog oziroma
razloge zanj, človeka negativno zaznamuje, zato ga je treba karseda zajeziti.
V diplomskem delu želimo raziskati šolski osip ter poiskati različne
dejavnike, ki vplivajo na posameznikovo odločitev za predčasen zaključek
šolanja.
V

teoretičnem

delu

bomo

najprej

definirali

šolsko

neuspešnost

in

razumevanje pojma osipa kot enega izmed njenih rezultatov. Pri tem se bomo
oprli na različne definicije, ki jih ponujajo slovenski in tuji avtorji. Predstavili
bomo načine zbiranja podatkov o osipu v državah Evropske unije.
Sistematično bomo predstavili poznane ukrepe za preprečevanje osipa, in
sicer na preventivni, intervencijski in kompenzacijski ravni.
Razčlenili bomo posledice osipa, kot so njegov vpliv na posameznika in
posameznikovo življenje ter te, ki vidne v družbi, v kateri živi, in v
gospodarstvu.
V empiričnem delu bomo primerjali tri države ‒ Madžarsko, Srbijo in
Slovenijo. Sodelovale so v mednarodnem projektu, ki obravnava zgodnje
opozarjanje na osip, CroCoos ‒ Medsektorska aktivnost za preprečevanje
zgodnjega osipa1. Za boljše razumevanje sistemov opozarjanja na osip v teh
državah

bomo

kratko

predstavili

tudi

nekatere

izobraževanja v izbranih državah.
1

http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-/crocoos.aspx

1

značilnosti

sistemov

Za vsako izmed držav bomo predstavili trenutno vzpostavljen sistem
zgodnjega opozarjanja na osip, opisali način zbiranja podatkov o osipu in
možnost sledenja posamezniku skozi sistem izobraževanja. Predstavili bomo
tudi aktualne definicije, ki jih Madžarska, Srbija in Slovenija uporabljajo za
osip in stopnjo osipa za zadnjih nekaj let. Analizirali bomo še vpogled v
pristope šol, ki so namenjeni prepoznavanju ogroženih posameznikov, in
pristope za preprečevanje osipa, ki jih uporabljajo v vsaki izmed treh držav.
Raziskali bomo izvenšolske podporne sisteme, namenjene identifikaciji in
podpori ogroženih posameznikov.
V sklepnem delu bomo izpostavili posebnosti in prednosti celovitega sistema
zgodnjega opozarjanja na Madžarskem, v Srbiji in v Sloveniji.
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II.

TEORETIČNI DEL

1. Šolska (ne)uspešnost in osip
Šolsko uspešnost si pogosto razlagamo prek ocen in spričeval, vendar ima
mnogo globlji spekter; pri šolski uspešnosti imajo ključen pomen spretnosti
in znanje, ki jih je posameznik pridobil med šolanjem. M. Tomori (2002)
opredeli šolsko uspešnost takole:
“O šolski uspešnosti v širšem smislu odloča potek in izid naslednjih
razvojnih nalog:


sposobnost pridobivanja in izkazovanja znanja;



razvoj

samostojnega

razmišljanja,

presoje,

oblikovanja

stališč,

opredeljevanja, iskanja novih rešitev, v skrajni stopnji oblikovanje
smiselnega odgovora na izzive, dvome in dileme;


razvoj delovnih navad, sistematičnega izpolnjevanja nalog, načrtovanja
in organiziranja dela individualno in v skupini;





učenje sodelovanja z drugimi;
razvijanje različnih spretnosti in veščin;
oblikovanje

ustreznega

vedenja

v

preizkušnjah

in

učinkovitega

obvladovanja stresov;


prevzemanje odgovornosti za lastno prizadevanje in prispevek k delu
skupine;



preizkušanje izvirnih načinov spoprijemanja z intelektualnimi in
delovnimi izzivi;



sprejemanje in izražanje čustvenega odziva na lasten uspeh in
neuspeh ter na uspeh in neuspeh drugih.” (prav tam, str. 16)

O šolski neuspešnosti kot o posledici, lahko govorimo, ko ni dosežena ena ali
več od zgornjih nalog. Širše in splošneje lahko prepoznamo šolsko
neuspešnost, ko posameznik ne more nadaljevati šolanja na naslednji
3

stopnji, ga prekinja, preden bi izkoristil svoje zmožnosti in potencial, ali ko
izstopi iz šolanja, prej kot bi bilo to optimalno glede na njegove subjektivne
in objektivne potrebe. Tomorijeva (prav tam) navaja tudi okoliščine, ki
povečujejo možnost šolske neuspešnosti, kot na primer

odraščanje v

disfunkcionalni družini, kjer otroci ne dobijo ustrezne spodbude in podpore,
kjer doživljajo strese in čustveno prizadetost, ali ko jim družina ne omogoča
razvoja zdrave samozavesti in samopodobe ali pa ima do njih previsoka
pričakovanja in kjer vrednostna ocena otroka temelji na osnovi njegove
šolske uspešnosti. Večjo možnost za šolsko neuspešnost imajo tudi
posamezniki, pri katerih sta zaradi njihovega vedenja in odzivanja na
situacije otežena prilagajanje in sodelovanje v procesu šolanja. Predvsem, če
so manj prilagodljivi, slabše organizirani, nemirni, introvertirani, čustveno
ranljivejši. Posebej ranljivi so tisti, ki so v primerjavi z vrstniki bistveno
drugačni (Tomori 2002, str. 17). B. Marentič Požarnik (2002) pa poleg tega
posebej izpostavlja še močan pomen delovnih in učnih navad, motiviranosti
za delo, ki ravno tako izhajajo iz otroka in njegove družine in, sovplivanje
vzrokov, povezanih s šolo: kakovost učnega procesa, šolske klime in kulture
ter širše, zahtev in možnosti prilagajanja posamezniku celotnega šolskega
sistema (prav tam, str. 48). Tudi po Kranjcu (2001) izhaja šolska
neuspešnost tako iz posameznika kot iz šole. Šolska neuspešnost bistveno
vpliva na posameznikovo nadaljevanje izobraževanja in zaposlitev pa tudi na
njegovo lastno samopodobo in to, kako ga doživljajo drugi. Daje mu lahko
občutek nesposobnosti, odrinjenosti, celo manjvrednosti (Tomori 2002, str.
17).

Šolsko neuspešnost poznajo v vseh šolskih sistemih. Nanjo, po M. Mencin
Čeplak (2002), vpliva zlasti večja družbena neenakost. Avtorica (prav tam,
str. 19) še posebej izpostavlja strah posameznika pred neuspehom v šoli,
raziskovanje,

katerega

jo

je

spodbudilo

k

določitvi

kriterijev

šolske

neuspešnosti:


»govorimo o pričakovanjih staršev, ki jih otrok ne izpolnjuje, ali o
nizki ravni pridobljenega znanja;

4



govorimo o spričevalu, zaradi katerega otrok ne more nadaljevati
šolanja, kjer bi želel;



govorimo o popravnih izpitih in ponavljanju letnika



ali pa vprašanje neuspešnosti omejimo zgolj na tiste [...], ki
predčasno izstopijo iz sistema srednjega izobraževanja.« (prav tam)

Svetlik pod šolsko neuspešne razume ne samo tiste, ki niso pridobili znanja,
temveč tudi te, ki se ga v šoli niso naučili poiskati in kasneje uporabiti
(Svetlik 2002, str. 29).
OECD poročilo Overcoming School Failure: Policies That Work (2010)
poudarja, da lahko šolsko neuspešnost razumemo z dveh perspektiv. Prva je
s sistemskega vidika, ko šolski sistem ne more zagotoviti kvalitetne izobrazbe
vsem in ki jo v tem primeru razumemo kot zagotavljanje dostopa minimalne
standardne izobrazbe za vse in krepitev enakih možnosti, tako da postane
šolski sistem bolj pravičen. Zato pomeni zmanjšanje neuspeha v šoli
razvijanje inkluzije in pravičnosti. Po drugi strani lahko razumemo šolsko
neuspešnost tudi z vidika posameznika ‒ kot neuspešno doseganje
minimalnega standarda znanja ali v skrajnem primeru osip. Šolska
neuspešnost in nepravičnost sta tako neločljivo povezana pojma in
preseganje neuspešnosti ne pomeni le krepitve pravičnosti šolskega sistema,
temveč tudi znižanje visokih socialnih in ekonomskih stroškov, povezanih z
izobraževanjem (prav tam, str. 9).
T. Bezič (2001) navaja naslednje oblike šolskega neuspeha:


»ponavljanje razredov,



osip,



prehod v smeri brez realnih možnosti,



zapuščanje

šole

brez

kvalifikacije

in

brez

vsake

priznane

usposobljenosti.« (prav tam, str. 6)
Kot je že bilo omenjeno, je ena izmed vrst oz. posledic šolske neuspešnosti
tudi osip. Definicij osipa je več, je pa vsekakor pomembno, da, ko govorimo o
5

njem, natančno določimo definicijo, ki smo jo uporabili, da ne pride do
napačnih interpretacij. Slovar slovenskega knjižnega jezika (v Gogala idr.
1998) definira osip kot: »s številom izraženo razmerje med številom istočasno
vpisanih učencev in številom učencev, ki v rednem roku končajo šolanje«. Po
navadi osipa ne razumemo tako ozko, kot ga opredeljuje definicija iz SSKJ,
še posebej v zadnjem delu o rednem dokončanju, zaradi česar postaneta
pojem osip in njegovo dojemanje bolj široka.

Bucchi definira osipnike kot tiste, ki:


»ne nadaljujejo šolanja po osnovni šoli in ki se ne vpišejo niti v
poklicno usposabljanje,



prenehajo obiskovati srednjo šolo med ali na koncu prvega leta, ko so
se vpisali,



ne zaključijo srednje šole oz. poklicnega usposabljanja.« (Bucchi 2000
v Ule idr. 2003, str. 39)


T. Bezić kot osipnika opredeli tistega učenca, dijaka ali vajenca, ki:


»ne dokonča osnovne šole (šolanje zaključi v nižjem razredu),



konča osnovno šolo, vendar ne nadaljuje izobraževanja,



se izpiše iz srednje šole (in se zaposli ali ne), preden jo dokonča,



konča srednjo šolo z neustreznim znanjem za socialno integracijo.«
(2001, str. 11)

Na ravni dokumentov Evropske unije, kjer se zbirajo podatki po Eurostatu2,
se pojem zgodnji osip oz. »early school leaving« nanaša na posameznike med
18. in 24. letom, ki zapustijo šolanje ali usposabljanje pred ali po uspešno
dokončani nižji sekundarni izobrazbi (v Sloveniji to pomeni zaključena
osnovna šola), ali tiste, ki se v tem starostnem obdobju ne šolajo v
formalnem ali neformalnem programu oziroma niso vključeni v programe
usposabljanja. Ta definicija vpliva tudi na merjenje osipa in zajem populacije
ter podatkov (Overcoming School Failure: Policies That Work

2
3

Statistični urad Evropske unije
https://www.oecd.org/edu/school/45171670.pdf
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3

2010, str. 8). Po

podatkih Eurostatove ankete o delovni sili iz leta 2012, predstavljenih v
poročilu Reducing early school leaving: Key messages and policy support4,
leta 2012 12,7 % mladih v Evropski uniji med 18. in 24. letom ni imelo
zaključenega višjega sekundarnega izobraževanja ali pa ni bilo vključenih v
šolanje ali usposabljanje, kar v praksi pomeni 5,5 milijona mladih, ki v tem
starostnem obdobju ni vključenih v šolanje (Reducing early school leaving…
2013, str. 8).
GHK študija iz leta 2005 predstavi širok razpon definicij osipa v evropskih
državah:


nedokončana
prenehanje

srednješolska

z

izobrazba

nadaljevanjem

katerekoli

oziroma
oblike

srednja

šola

in

izobraževanja

ali

usposabljanja,


nepridobljena kvalifikacija za nadaljevanje šolanja v enem izmed
programov višjega izobraževanja,



nedokončano obvezno izobraževanje,



nepridobljene kvalifikacije ob koncu obveznega izobraževanja,



nezmožnost

sodelovanja

v

izobraževanju

ali

usposabljanju

ob

dokončanju obveznega šolanja (kjer je srednješolska stopnja obvezna),


neuspešno pridobljene kvalifikacije, potrebne za vstop na trg dela,



vključenost

v

katerokoli

formalno

obliko

izobraževanja

ali

usposabljanja med 18. in 24. letom (Final report on Crocoos5 ... 2015,
str. 7 in 8).
Zgoraj navedene klasifikacije temeljijo na različnem dojemanju osipa oziroma
njegova izvora. Najpogosteje izhajajo iz posameznikovega položaja na trgu
delovne sile ali iz individualnih vzrokov. Opredelitev osipa pomembno vpliva
na način pristopa k reševanju težave in na to katera ciljna skupina nas
zanima. Poleg tega opredelitev osipa vpliva tudi na način sodelovanja med
partnerji, ki so vpleteni v sistem izobraževanja in poklicne možnosti mladih
(prav tam).

4
5

https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/projektno-sodelovanje/Crocoos/FinalResearchReportCroCooS.pdf
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2. Zbiranje podatkov o osipu na ravni Evropske unije
Definicija osipa vpliva na zajem in način zbiranja podatkov in posredno tudi
na sprejete ukrepe za njegovo preprečevanje in zmanjševanje (Tackling Early
Leaving ... 2014, str. 26).
Uradna definicija Evropske unije ne ločuje med naslednjimi vrstami
osipnikov, temveč jih združuje:
• »tisti, ki niso nikoli vstopili v srednješolsko izobraževanje (non-starters),
• tisti, ki so vstopili v srednješolski program, vendar ga niso zaključili (dropouts) in
• tisti, ki so dejansko zaključili srednješolski program, vendar niso pridobili
zaključnega spričevala (in school dropouts).« (prav tam, str. 103‒104)
Številne države znotraj Evropske unije uporabljajo opredelitve, ki se
nanašajo na prekinitev programa izobraževanja, merjenje možnosti osipa ali
nedokončanje šolanja namesto na doseg kvalifikacije (prav tam, str. 107).
Združene države Amerike, Kanada in OECD definirajo osip podobno, vendar
drugače kot Evropska unija. Zelo jasna je definicija Združenih držav
Amerike, ki omogoči enostavno merjenje stopnje osipa: osipniki so tisti, ki
niso zaključili srednje šole. Ta definicija velja v vseh zveznih državah in
ponuja očiten cilj: mlade, ki niso zaključili srednje šole, ponovno vključiti v
sistem izobraževanja in poskrbeti, da ga zaključijo. Hkrati pa s to
poenostavitvijo precej okrne možnost proučevanja pojava in ukrepanja na
pravi stopnji. Središče definicije OECD je na posameznikih med 20. in 24.
letom, ki niso pridobili vsaj srednješolske izobrazbe. Cilj kanadske strategije
pa je uspešno dokončanje srednješolskega izobraževanja

(Final report on

Crocoos ... 2015, str. 5 in 6).
Definicije osipa v državah so povezane s pripomočki za zbiranje podatkov.
Večina evropskih držav, kjer nimajo lastne definicije osipa, se opira na zgoraj
navedeno Eurostat definicijo osipa, podatki pa se zbirajo na podlagi ankete o

8

delovni sili (European Union Labour Force Survey ‒ LFS6). Sem sodijo nemško
govoreči del Belgije, Češka, Ciper, Madžarska, Romunija, Slovaška in
Severna Irska. Preostale države imajo poleg Eurostatove definicije in
statistike osipa tudi svojo lastno bazo podatkov o osipu. V francoskem delu
Belgije, na Irskem, v Španiji, Franciji, na Portugalskem, Švedskem ter v
Angliji, Walesu in na Škotskem uporabljajo več različnih orodij za zbiranje
podatkov, nacionalne baze udeležencev izobraževanja in registre udeležencev
izobraževanja, ki se lahko uporabljajo kot dopolnilo ali osnova za merjenje
osipa (Tackling Early Leaving ... 2014, str. 27).

Slika 1: Definicije osipa v državah Evropske Unije (vir: Tackling early school leaving (2014). Dostopno
na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/175en.pdf)

Podatki za zgoraj omenjene Eurostatove baze se prenesejo samodejno iz
šolskega administracijskega sistema, kjer so vpisani posameznikovi osebni
podatki, in se lahko uporabijo za namen ocene obsega osipa. Pomemben
doprinos k razumevanju vplivov in razlogov za osip imajo tudi različne
kvantitativne in kvalitativne raziskave, ki se izvajajo v različnih državah. Za
večino evropskih držav je glavni namen zbiranja podatkov in/ali osnova za

6

http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey
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pripravo ukrepov spremljanje zgodnjega opuščanja šolanja. V Franciji in
Luksemburgu na podlagi podatkov identificirajo osipnike ter jih podpirajo pri
nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju. V Turčiji je glavni namen
informiranje učiteljev in ravnateljev o posameznikih z visoko stopnjo tveganja
za osip. V Litvi, na Poljskem, Švedskem in Norveškem prek teh podatkov
spremljajo in vrednotijo celotni izobraževalni sistem, flamski del Belgije,
Nemčija in Poljska zbirajo administrativne podatke, vključno s finančnimi
podatki. Nizozemska in Poljska pa kot glavni razlog zbiranja podatkov
navajata spremljanje in nadzor nad šolami (prav tam 2014, str. 27 in 28).

Organi in institucije, odgovorni za zbiranje podatkov o osipu, so podobni v
večini evropskih držav. Zbiranje podatkov z Anketo o delovni sili izvajajo
nacionalni statistični uradi. V državah, kjer se zbirajo drugi podatki in kjer
obstajajo posebne nacionalne baze, je določen državni organ, ki opredeli,
kateri podatki se zbirajo, in izvaja analize ter tudi objavi končne podatke in
kazalce. V vseh državah pridobljene zahtevane podatke, ki jih morajo
priskrbeti šole, obdelajo in analizirajo nacionalni statistični urad ali
raziskovalni centri. V nekaterih primerih se najprej posredujejo rezultati na
lokalni ravni, ki so šele nato predani na sistemsko raven. Določene države se
v porazdelitvi odgovornosti za zbiranje podatkov o osipu razlikujejo. Na
Švedskem, v Angliji in na Škotskem so lokalne oblasti odgovorne za del ali
celoto zbiranja podatkov. Ostale države si trenutno prizadevajo za izboljšanje
metod zbiranja podatkov. Odgovorni organi, po navadi ministrstva za šolstvo
in statistični uradi, so zadolženi za zagotavljanje zanesljivosti zbranih
podatkov v skladu z uradnimi smernicami, praksami in preverjanjem
kakovosti (prav tam, str. 29).
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Slika 2: Viri pridobivanja podatkov o osipu (vir: Tackling early school leaving(2014). Dostopno na:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/175en.pdf)

Poročilo Evropske komisije Reducing Early School Leaving (2013) opozori na
pomen

združevanja

podatkov.

Dobro

razumevanje

obsega

osipa

je

pomembno za vse vpletene in zainteresirane ter služi pri razvoju učinkovitih
usmeritev za njegovo odpravo. Baze podatkov, ki omogočajo primerjavo med
šolami in regijami, lahko spodbudijo sodelovanje različnih ravni pri
sprejemanju ukrepov z odpravo zgodnjega opuščanja izobraževanja in
usposabljanja. Za razumevanje zgodnjega izstopa iz izobraževanja in
pripravo ciljnih usmeritev je treba zbrati široko paleto podatkov in jih
združevati na različnih ravneh. Bistveni podatki, ki se zbirajo, so:


starost osipnikov,



povezava med osipom in odsotnostjo od pouka,



razlike med spoloma,



razlike v šolskih poteh in dosežkih,



vpliv socialno-ekonomskega statusa, porekla in jezikovnega ozadja ipd.

Da so podatki točni, se morajo zbirati dovolj pogosto. Zbirke podatkov, ki se
ne posodobijo več kot enkrat letno, ne zagotovijo dovolj ažurnih informacij o
trenutnem stanju, niti prave evalvacije ukrepov, ki so v teku.
11

Boljšo predstavo o problemu osipa v državi dobimo, če se podatki zbirajo in
analizirajo pogosteje (Reducing early school leaving ... 2013).

3. Vzroki in dejavniki za osip
Vzrokov in dejavnikov za osip je veliko, posebej pa je treba izpostaviti
sovplivanje različnih faktorjev, saj, kot zapišejo M. Ule idr.,: »po navadi pride
do kritične napetosti med osebnimi problemi in pogoji, ki so povezani z
družino ali socialnim okoljem učenca, ali s šolskimi procesi in odzivi.« (prav
tam, str. 47). Slabe ocene, nosečnost, ponavljanje letnika in podobno so
pogosti razlogi, ki jih kot vzroke za osip izpostavijo posamezniki, vendar
problem leži globlje (prav tam).
Različne dejavnike za šolsko neuspešnost in posledično osip navaja tudi D.
Piciga (2002). Izpostavi individualne dejavnike, kot so sposobnosti in
motivacija za učenje, socialno ozadje posameznika (družina, okolje, iz
katerega izhaja) in šolski dejavniki oziroma dejavniki, povezani s šolskim
okoljem, kamor sodijo prehod med različnimi izobraževalnimi stopnjami,
strokovno osebje v šoli, kurikulum šole … (prav tam, str. 42).
Oregon Department for Education navaja deset glavnih razlogov za
srednješolski osip:


»preslabe ocene za napredovanje v naslednji razred,



pomanjkanje starševske podpore za izobraževanje,



nefunkcionalno družinsko življenje,



zaposlitev, ki presega 15 ur na teden,



zloraba drog,



pogosti disciplinski prekrški,



preslaba prilagoditev na šolsko okolje,



nosečnost in starševstvo,



občuten vrstniški pritisk po izstopu iz šole,
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obiskovanje več šol hkrati.« (Oregon Department for Education 2000 v
Ule idr. 2003, str. 47)

Za kompleksno razumevanje problema osipa je treba sistematično predstaviti
vzroke zanj, hkrati pa vedeti, da lahko samo eden ali sovplivanje več vzrokov
pripelje do predčasnega zaključka šolanja.

3.1. Individualni vzroki
Najožje lahko razumemo, da vzroki za osip izhajajo najprej iz posameznika.
Najpomembneje vplivajo motivacija za učenje, odnos do šolskega dela in
stališča, ki jih posameznik zavzame. »Šola, starši in učitelji predstavljajo
šolsko okolje in učenčeva percepcija tega okolja določa storilnostno
motivacijo, vedenjske namere in šolsko vedenje in izbire.« (Ule idr. 2003, str.
55) Učno motivacijo B. Marentič Požarnik (2000) opiše kot vse pobude za
učenje, usmeritve, intenzivnost učenja, trajanje in kakovost učnega procesa,
ki vplivajo na temeljitost znanja in kakovost doseženih rezultatov. Nanjo
deluje več faktorjev ‒ tisti, izhajajoči iz posameznika: interesi, stopnja
storilnostne motivacije, aspiracijska raven posameznika, in zunanji ‒
faktorji, povezani s privlačnostjo, težavnostjo, smiselnostjo učnih nalog in
medosebnimi odnosi (str. 184). Tudi Vallerand (v Ule idr. 2003, str. 55) v
svoji študiji poudarja pomen učne motiviranosti za vedenjske namere in
možnosti za osip. Po podatkih študije razvijejo tisti posamezniki, ki imajo
zadostno podporo staršev in šolskega osebja, višjo stopnjo kompetentnosti in
samostojnosti, kar zmanjša možnost za njihovo predčasno opuščanje šolanja
(prav tam). Na osip pomembno vplivajo tudi vrednote in pričakovanja v zvezi
s šolanjem in tem, kaj šolanje nekomu prinese. Te se v posamezniku
oblikujejo na podlagi izkušenj, ki jih pridobi v družini, v šoli, in predhodnih
(ne)uspehov (Ule idr. 2003, str. 55).
M. Ule idr. (2003) navajajo še druge, ožje definirane vzroke za osip:
»neopravičeno

izostajanje

od

pouka,

slabe

ocene,

slabe

bralne

matematične sposobnosti, nizko samospoštovanje, vedenjske probleme,
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in

težave pri identificiranju z drugimi, hkratna zaposlenost in obiskovanje šole;
pripadnost manjšinskim skupinam, zaradi česar se počutijo izolirane in
odtujene« (prav tam, str. 55). Vplive načina ocenjevanja na osip omenja tudi
Kranjc (1999); po njegovem mnenju bi lahko ista oseba, z istim znanjem,
dobila različno oceno v različnih skupinah sovrstnikov, ker se kriteriji
generirajo glede na znanje sošolcev, torej na podlagi Gaussove krivulje.
Pomembno vlogo pa ima tudi širjenje in omogočanje izobraževalnih možnosti
večjemu deležu populacije, s čimer se bistveno nižajo izobraževalni
standardi, hkrati pa je šolanje dostopno več talentiranim posameznikom
(Kranjc 1999, str. 26). Avtor kot glavna vzroka za posameznikov neuspeh v
šoli izpostavi premalo učenja in kampanjskost. Poleg tega nekateri
posamezniki snovi ne razumejo in si učitelja tudi ne upajo vprašati po
dodatni razlagi. Težavo vidi tudi v načinu učenja, nekateri namreč niso
razvili optimalne učne metode, ki bi posamezniku najbolj ustrezala. Pogosto
pa se posamezniki soočajo tudi z raznimi družinskimi in osebnostnimi
težavami (Kranjc 2001, str. 47).
Čeprav zgodnje opuščanje šolanja pogosto temelji na osebni odločitvi
posameznika, je vseeno mogoče prepoznati nekatere pogoste dejavnike, ki
lahko vplivajo na posameznikove izobraževalne dosežke in njihovo odločitev
za predčasno zapuščanje šolanja. Socialno-ekonomski status, priseljensko
ozadje in spol so nekateri izmed dejavnikov, ki so vpleteni v večplasten
proces osipa (European Commission ... 2014, str. 36).
Med posamezniki, ki so rojeni v tujini, prihaja do večje možnosti za osip v
primerjavi s posamezniki, ki se šolajo v državi, kjer so rojeni. To je
najverjetneje posledica dejstva, da se posamezniki, rojeni v tujini, na splošno
soočajo z večjimi izzivi pri dostopu in vključevanju v sistem izobraževanja kot
njihovi sovrstniki (npr. jezikovne in kulturne ovire in socialno-ekonomska
segregacija). Kar zadeva spol, učenci moškega spola verjetneje zapustijo
osnovno splošno izobraževanje z nizko ali brez ustrezne kvalifikacije. Učinek
spola pa ni tako enoznačen, saj nanj vpliva tudi socialno ekonomski status.
Višji kot je socialno ekonomski status, manjši je vpliv spola na osip.
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Priseljensko ali manjšinsko ozadje in spol tako nista odločilna dejavnika
zgodnjega opuščanja šolanja (European Commission ... 2014, str. 35).

Večinoma se v primeru raziskovanja osipa osredotočimo na etnično poreklo
posameznika, ne pa na državo rojstva. Nadalje nekateri avtorji razlikujejo
tudi prvo in drugo generacijo priseljencev. Empirični podatki kažejo, da v
mnogih evropskih državah mladi, rojeni v tujini, pogosteje zapustijo šolanje.
Podatki v tabeli se nanašajo na državo rojstva posameznika: rojene v tujini
(tujci) in tiste, rojene v državi stalnega prebivališča (native born) (prav tam,
str. 38).
Čeprav lahko nekatere pogoste težave med posamezniki iz priseljenskih ali
manjšinskih okolij, kot so jezikovne in kulturne ovire, privedejo do
izobraževalne

prikrajšanosti

in

potencialnega

tveganja

za

predčasno

opustitev šolanja, so hkrati tudi enostavno prepoznavne in preproste za
reševanje. Posamezniki s priseljenskim ozadjem tvorijo precej heterogeno
skupino, kjer raznolikost prevladuje nad skupnimi značilnostmi (Luciak
2004 v European Commission ... 2014, str. 38).
Nevala idr. (v European Commission ... 2014) navajajo, da lahko večja
stopnja osipa pri fantih kot dekletih izhaja iz različnih izkušenj fantov in
deklet v obveznem izobraževanju. Domneva se namreč, da imajo fantje več
težav pri navajanju na šolsko okolje kot dekleta (prav tam, str. 42).
Mednarodna preverjanja znanja na podlagi študije EACEA in Eurydice
Gender Differences in Educational Outcomes: Study on the Measures Taken
and the Current Situation in Europe 7(2010) nadalje kažejo, da imajo dekleta
vidno prednost pred fanti v branju. Fantje, po drugi strani, dosegajo boljše
rezultate v matematiki in naravoslovju kot dekleta. Vendar so pod vplivom
socialno-ekonomskih prikrajšanosti, ki lahko povečujejo stopnjo osipa, tako
fantje kot dekleta. Spol je le eden izmed dejavnikov za osip, zagotovo pa ne
najpomembnejši (v European Commission ... 2014, str. 42).

7

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/120en.pdf
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3.2. Vzroki, povezani z družino

Paulu (v Ule idr. 2003) trdi, da je revščina najpomembnejši demografski
napovednik osipa. Posamezniki, ki izhajajo iz revnejših družin, imajo tri ali
štirikrat večjo možnost za zgodnji izstop iz šolanja, ne glede na njihovo
etnično poreklo (prav tam, str. 50). Poleg socialnega statusa in finančnih
dohodkov družine se izpostavlja pomembnost stopnje, do katere je družina
zmožna:


»ustvariti družnsko okolje, ki spodbuja učenje,



vzpostaviti

visoka,

toda

razumna

pričakovanja

glede

otrokovih

dosežkov in kariere v prihodnosti,


se vključiti v izobraževanje svojih otrok v šoli in skupnosti«. (Ule idr.
2003, str. 50)

Izjemno pomembno vlogo za stopnjo osipa imajo starši. V vseh teh primerih ‒
ko starše zanima učni uspeh in otrokovo dojemanje šole ter njen pomen, ko
nudijo socialno in čustveno podporo za lažje soočanje s šolskimi pravili in
konflikti, ko več časa preživijo z otroki in se skupaj z njimi tudi učijo, ko
prenašajo na otroke pozitivne vrednote, aspiracije in motivacije, povezane s
šolanjem, in ko jih že pred začetkom šolanja naučijo delovnih navad ‒ je
tveganje za osip bistveno manjše (Ule idr. 2003, str. 51). Rumberger idr. (v
Ule idr. 2003) s podorobno analizo družinskih vplivov ugotovi, da pride do
osipa pogosteje v družinah, kjer je uveljavljen permisivni ali avtoritarni
vzgojni stil in kjer namenjajo starši manj časa in pozornosti šolanju njihovih
otrok in pomoči pri domačih nalogah (prav tam, str. 51).
Na šolski uspeh in posledično manjšo možnost, da bi prišlo do osipa, pa
močno vpliva funkcioniranje družine. Nanje vpliva:


»sposobnost reševanja konfliktov,



sposobnost komuniciranja,



definiranost družinskih vlog,



afektivna povezanost,
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afektivna vključenost in



prisotnost

nadzora

nad

obnašanjem;

torej

stopnja

družinske

kohezivnosti.« (Ule idr. 2003, str. 52)
Številni družinski dejavniki, kot so družinska nestabilnost in način življenja,
enostarševstvo, slabi življenjski pogoji, fizično in duševno zdravje, družinsko
nasilje, odnos med starši in otrokom, stopnja angažiranosti staršev za
izobraževanje, lahko povečajo verjetnost za predčasno opuščanje šolanja
(Reducing early school leaving ... 2013, str. 49 in 50).
Avstrijska študija Steinerja iz leta 2009 (v European Commission ... 2014),
ugotavlja, da so učenci, katerih starši so šolanje opustili zgodaj, v sedemkrat
večjem tveganju, da tudi sami opustijo šolanje zgodaj, kot učenci z dobro
izobraženimi starši. Petkrat večje tveganje za zgodnjo opustitev šolanja imajo
tudi tisti učenci, katerih starši so nezaposleni, v primerjavi s tistimi, katerih
starši so zaposleni (prav tam, str. 36).

3.3. Šola in izobraževalni sistem

Rumberger (v Ule idr. 2013) kot najpomembnejši napovednik osipa izpostavi
šolske dejavnike:


»delovanje šolskega sistema samega (kako šolski sistem uniformira
različne potrebe učencev, kakšno znanje preferira, kakšni so načini
ocenjevanja),



strukture programov (vsebine predmetov, kako so predmeti med
seboj povezani),



organizacije

izvajanja

(povezanost

šolskega

izobraževanja

in

praktičnega usposabljanja).« (prav tam, str. 53)
M. Ule idr. (2003) izpostavijo tudi razliko med »dejavniki, ki so posledica
interakcij med mladostniki in šolo (prilagajanje zahtevam srednješolskega
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izobraževanja in samem šolskem okolju, ustreznost izbire izobraževalnega
programa, vedenje ipd.), ter dejavniki, ki izhajajo iz delovanja šolskega
sistema strukture programov in iz organizacije programov.« (str. 67)
Kvalitetna predšolska vzgoja in nega ter gladek prehod na višjo izobraževalno
stopnjo lahko vplivajo na zmanjšanje števila posameznikov, ki se odločijo
predčasno zapustiti šolanje. Vse to seveda zahteva veliko prilagoditev,
ustreznejše učne načrte in kurikule, boljšo dostopnost in razpoložljivost
različnih izobraževalnih poti. Na splošno je za večjo spodbudo za dokončanje
šolanja

potrebna

boljša

prožnost

izobraževalnega

sistema

(European

Commission ... 2014, str. 35).
Po raziskavi o šolski uspešnosti Rumbergerja in Thomasa (v Ule idr. 2003)
na osip pomembno vplivajo šolski procesi. Boljše sodelovanje med učitelji in
učenci prinaša nižji osip. Nadalje sta pomembni tudi lokacija in velikost šole,
kjer velja, da je osip manjši v urbanih območjih, ravno tako je manjši v
privatnih šolah. Možnost za osip je manjša še v šolah, ki imajo na voljo več
finančnih virov in kjer so lahko posledično manjši tudi razredi (prav tam, str.
54).
Enako, na počutje in s tem tudi na šolsko uspešnost, pomembno vpliva
šolska klima. B. Marentič Požarnik (2000) razredno in šolsko klimo
izpostavlja kot izjemno pomembno za uspešno učenje in osebnostni razvoj
posameznika. Opredeli ju kot vse medosebne odnose znotraj šole, torej tako
odnose med učenci samimi, odnose, ki jih imajo učenci z učitelji in ostalimi
šolskimi delavci, in tudi odnose, ki jih med sabo tvorijo vsi delavci šole (prav
tam, str. 242).
Pomemben prehod, ki vpliva na posameznika in njegove izobraževalne
dosežke, je tudi prehod z nižje stopnje šolanja na višjo, torej prehod iz
osnovne šole v srednjo in s srednje šole na fakulteto. Prilagoditi se mora novi
socialni skupini, spremeni se mu življenjski stil (prevoz v šolo, sistem
prehranjevanja, morebitni pouk v dveh izmenah), spremenita se tudi
pedagoško okolje in red, na katera je bil doslej navajen, kar je še posebej
stresno in zahteva veliko prilagoditev. Vse skupaj pa zaradi uvajanja v novo
18

okolje vpliva še na občutek varnosti ter sprejetosti pri sovrstnikih in v širšem
šolskem okolju. Pod vprašaj je postavljena tudi njegova lastna identiteta
(Bezić 2001, str. 16 in 17).
Kranjc izpostavi, da bi bilo treba premisliti o smiselnosti ponavljanja razreda,
ki zelo negativno vpliva na samozavest in zaupanje v lastno sposobnost
učenja. Nasloni se na ugotovitve G. B. Jacksona (1974), ki je analiziral več
kot 200 raziskav in postavil tezo, da je negativnih učinkov ponavljanja
letnika bistveno več kot pozitivnih (Kranjc 1999, str. 26).
Izobraževalni pristopi, ki vzpostavljajo spodbudno učno okolje za vse
udeležence, še posebej pa tiste, ki imajo težave v šoli zaradi individualnih
razlogov in/ali družinskega ozadja, lahko delujejo kot močni varovalni
dejavniki pred osipom. Šolski sistem lahko zagotovi tak tip učnega okolja, če
so učenci postavljeni v center učnega procesa in če so poučevanje, učenje in
učna podpora individualizirani, da zadovoljijo učenčevim individualnim
potrebam in talentom (European Commission ... 2014, str. 45).

Različna okolja, iz katerih prihajajo posamezniki, lahko pozitivno vplivajo na
vse, še posebej na tiste iz prikrajšanih okolij in tiste, katerih starši imajo
nizko stopnjo izobrazbe. Vendar so socialno-ekonomske razmere pogosto
glavni razlog segregacije v izobraževanju in se prepletajo z drugimi
povezanimi dejavniki, kot sta rasna in etnična pripadnost (priseljenski ali
manjšinski status) (European Commission 2011a v European Commission ...
2014, str. 43).
Segregacija v izobraževanju se lahko pojavi zaradi različnih razlogov. Po eni
strani zaradi selekcije izobraževalnega sistema. Ocenjevanje v šoli, ki ne
upošteva ozadja prikrajšanih ali priseljencev, lahko vodi do tega, da se vse
več teh posameznikov znajde v šolah s slabšim ugledom ali pa so usmerjeni v
šole s prilagojenim programom (European Agency for Development in Special
Needs Education 2009 v European Commission ... 2014, str. 43). Po drugi
strani lahko segregacija šol izhaja iz teženj različnih družbenih skupin, da
živijo na točno določenem območju. Ne glede na razlog je socialnoekonomska segregacija problematična v več različnih aspektih. Šolski sistemi
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z visoko stopnjo segregacije dosegajo slabše izobraževalne dosežke (OECD
2007 v European Commission ... 2014, str. 43). Poleg tega pa je pojav
vedenjskih težav večji v šolah, kjer so skoncentrirani socialno prikrajšani
posamezniki (Hugh 2010 v European Commission ... 2014, str. 43).
Pomemben strukturni problem izobraževalnega sistema je še ta, da ne
omogoča horizontalne prehodnosti med različnimi izobraževalnimi potmi v
srednji šoli in na fakulteti (splošna ali univerzitetna, tehnična ali poklicna
smer). Posamezniki, ki kasneje vidijo, da so se pri izbiri šole napačno odločili
ali pa si glede šolanja premislijo, nimajo možnosti, da popravijo svojo
odločitev, ali pa je prehod med programi zaradi njihove neenakovrednosti
težek. Na ta način se lahko počutijo izključene in posledično izgubijo
motivacijo, da bi prešli v nov program ali pa nadaljevali začeti program po
zaključenem obveznem izobraževanju (European Commission ... 2014, str.
47‒48).

3.4. Trg dela
Zgodnje opuščanje šolanja je tudi pod vplivom razmer na trgu dela. Odvisno
od konteksta, lahko ta deluje kot »push« ali »pull« faktor. Dobre zaposlitvene
možnosti za nižje usposobljene kadre spodbudijo zgodnejše zapuščanje
šolanja, saj postane zaradi njih posameznik finančno neodvisen. Ko so
zaposlitvene možnosti slabše, pa nekateri posamezniki načrtno podaljšujejo
čas šolanja (European Commission ... 2014, str. 35).
Odločitev o nadaljevanju šolanja ali zaposlitvi ima velik vpliv tudi na
posameznikovo nadaljnjo življenjsko pot. Visoke zaposlitvene možnosti,
specifični regionalni ali sezonski pogoji dela trga (npr. gradbeništvo ali
turizem) lahko spodbudijo mlade, da predčasno zapustijo šolanje, se
zaposlijo in s tem pripomorejo k izboljšanju družinske ekonomske situacije
ali pa jim omogoči, da postanejo bolj neodvisni (Evropska komisija 2011 v
European Commission ... 2014, str. 49‒50).
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De Witte idr. (v European Commission ... 2014) zapišejo, da lahko visoka
stopnja brezposelnosti podobno vpliva na posameznikove odločitve: ko se
stopnja možnosti za zaposlitev, ne glede na njeno vrsto, zviša, so bolj
nagnjeni k opustitvi šolanja in k iskanju zaposlitve. Na drugi strani
posamezniki opažajo, da se tisti, ki imajo pridobljene višje kvalifikacije,
soočajo z manj težavami na trgu dela, kar

spodbudi nadaljevanje

izobraževanja in bogatenje človeškega kapitala (prav tam, str. 49‒50).

4. Preprečevanje osipa
Pri preprečevanju osipa je treba torej posebno skrb in podporo nameniti
zlasti naslednjim skupinam:


posameznikom iz socialno prikrajšanih okolij,



posameznikom iz priseljenskih družin,



posameznikom, ki prihajajo iz manjšin ali iz romskih družin,



posameznikom s posebnimi izobraževalnimi potrebami in ostalim
ogroženim skupinam. (European Commission ... 2014, str. 64 in 65)

Izobraževalne politike, ki so usmerjene k zmanjševanju osipa, morajo
vzpostaviti pogoje za možnost uspešnega učenja vsem udeležencem. Šole bi
morale biti prostor, kjer se posameznik počuti sprejetega in kjer ima na voljo
podporo, ki jo potrebuje. Spodbujati bi se morali občutek odgovornosti za
lastno učenje in možnosti vključevanja v življenja šolske skupnosti. To je
pomembno tako za emocionalni, socialni in izobraževalni razvoj posameznika
kot tudi za razvoj izobraževalne institucije. Pogoj za uspešno učenje je
učiteljeva

spodbujevalna

in

motivacijska

vloga.

Učitelji

potrebujejo

avtonomijo, čas in prostor za inovativno delo, timsko delo, povratne
informacije, samorefleksijo in vrednotenje svojega dela. Dostopno jim mora
biti tudi kontinuirano strokovno izpopolnjevanje (Reducing Early School
Leaving ... 2013, str. 12).
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Učitelji morajo znati voditi razred, v katerega so vključeni različni
posamezniki, tudi taki z nizko motivacijo, nizko stopnjo želje po šolskem
delu, s slabšim predznanjem in preprostejšim načinom razmišljanja, šibko
koncentracijo ali motečim vedenjem. Delo in metode dela morajo biti
organizirani tako, da so osredotočeni na posameznika in njegove potrebe in
zahteve (Kranjc 1999, str. 26). Tudi M. Ule idr. (2003) opozorijo na
pomembnost ustreznega poučevanja ‒ na pedagoški, psihološki in metodični
ravni. Ravno tako izpostavijo pomembnost prilagoditve dela s populacijo,
katere člani se zelo razlikujejo v interesih, motivaciji in spososbnostih (prav
tam, str. 98).
Za

zmanjševanje

osipa,

predvsem

tistega,

do

katerega

prihaja

na

srednješolski ravni, je velikega pomena tudi ustrezno, pravočasno poklicno
informiranje in svetovanje. Poudarek je na spoznavanju različnih poklicev, ki
mora biti zagotovljeno, preden se posameznik odloči za nadaljevanje
izobraževalne

poti

po

zaključenem

splošnem

izobraževanju.

Poklicna

odločitev bi morala temeljiti na dobrem poznavanju delovnega področja
poklica, za katerega se nekdo odloči, predvsem pa bi morala odločitev
sovpadati z osebnostnimi lastnostmi, sposobnostmi in interesi posameznika
(Ule idr. 2003, str. 91). Ravno tako tudi Kranjc (1999) poudari pomen
ustreznega svetovanja in usmerjanja za izbiro nadaljnje izobraževalne poti.
Hkrati opozori na prezgodnjo diferenciacijo, ki lahko prehitro vpliva na
rezultate, ki jih posameznik doseže (prav tam, str. 26). T. Bezić pa prav tako
opozori na izjemno pomembno »vlogo svetovalne službe v načrtovanju,
spremljanju in evalvaciji dela šole, pri izvajanju poklicne orientacije in pri
načrtovanju, izvajanju in evalvaciji programov za delo z učenci s posebnimi
potrebami.« (prav tam 2001, str. 16)
Kot smo že omenili, je za posameznika pomemben tudi prehod med
izobraževalnimi

institucijami.

Tukaj

igrajo

izjemno

pomembno

vlogo

dejavnosti, ki jih pripravita razrednik in šolska svetovalna služba v procesu
privajanja in adaptacije. Velika podpora so lahko naslednje aktivnosti:


»spoznavna srečanja (interakcijske vaje, socialne igre, [...]; spoznavni
tabori ...)
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program za osebni in socialni razvoj in program PO [(poklicne
orientacije)],



zelo pomembno je vzpostaviti takojšnje sodelovanje s starši, med
staršem in razrednikom, svetovalno službo,



zelo pomembno je organizirati humani sprejem dijaka v 1. letnik, se
zanj v resnici zanimati, organizirati čimveč možnosti za stike z učitelji
zunaj pouka, za vključitev v interesne dejavnosti, za individualne
stike«. (Bezić 2001, str. 16)

M. Ule idr. (2003) izpostavijo, da je na sistemski ravni pomembno vprašanje
razširjenosti mreže šol oziroma zadostne izbire programov in šol ‒ predvsem
na srednješolski ravni, med katerimi lahko bodoči dijak izbira. Ravno tako
pa sta pomemben člen izbire bodoče šole tudi vpisni postopek in
zagotavljanje zadostnega števila mest, ki so na voljo. Če se posameznik
zaradi omejitve vpisnih mest ne more vpisati na želeni program, mora izbrati
med drugimi. Vsekakor pa to močno negativno vpliva na motivacijo za šolsko
delo (prav tam, str. 90). Seveda je treba upoštevati tudi dejstvo, da je važno
vpisna mesta v šolske programe prilagoditi povpraševanju in potrebam trga
delovne sile, da ne pride do neskladij med ponudbo izobraženega kadra in
potrebami, saj ima potem tudi to resne posledice za posameznika, ki težje
najde zaposlitev, primerno svoji izobrazbi.
Ko govorimo o preprečevanju osipa, se lahko problema lotimo z ukrepi na več
ravneh. Poročilo Tackling Early School Leaving ... povzema Priporočila Sveta
Evropske unije o delitvi ukrepov za zmanjševanje osipa:


preventivne ukrepe, s katerimi skušamo v osnovi zajeziti vplive, ki bi
lahko vplivali na zgodnje opuščanje šole,



intervencijske ukrepe, ki nam služijo pri izboljševanju kvalitete
izobraževanja in usposabljanja ter zagotavljanju ciljno usmerjene
pomoči in podpore tistim, ki jo potrebujejo,



kompenzacijske ukrepe, ki nam pomagajo, ko do osipa že pride, in
zagotavljajo druge priložnosti tistim, ki so predčasno zapustili sistem
izobraževanja,

ter

omogočajo
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pridobitev

kvalifikacij

naknadno.

(Priporočila Sveta Evropske unije 2011 v European Commision ...
2014, str. 51)
Te tri ravni ukrepov so povezane in se med seboj samo prelivajo. Nekateri
ukrepi so množično razširjeni v evropskih državah (npr. predšolska vzgoja,
poklicna orientacija in druge možnosti za izobraževanje), drugi so malo manj
pogosti. Vseeno pa ni država, kjer bi vsi spodaj predlagani ukrepi tvorili
utečen sistem reševanja problema osipa. Nujno je tudi poudariti, da dostopa
in možnosti uporabe spodaj naštetih ukrepov ni vedno mogoče zagotoviti
povsod, tako znotraj Evropske unije kot znotraj posamezne države (Final
report on Crocoos ... 2015, str. 10 in 11).

4.1.

Preventivni ukrepi

Preventivni ukrepi so namenjeni reševanju problema osipa, preden so vidni
prvi simptomi. Uspešno preprečevanje osipa predvidi, katerim predpogojem
je treba zadostiti za uspešno šolanje in oblikovanje izobraževalnih sistemov.
Prav tako mora zagotoviti, da ponujajo izobraževalne ustanove in učno okolje
stimulativno učno klimo vsem učencem. To zajema enako možnost dostopa
do kakovostnega sistema izobraževanja za vse otroke in mlade. Nasploh pa
lahko v vseh državah dostop do izobraževanja omejujejo stroški in
dostopnost do izobraževalnih institucij. (Reducing Early School Leaving ...
2013, str. 19).
Dostop do kakovostnega izobraževanja v zgodnjem otroštvu olajšuje razvoj
ključnih kompetenc in poveča izobraževalne dosežke ter zmanjšuje tveganja
za osip na kasnejših stopnjah. Dostop do kakovostne predšolske vzgoje je
zlasti pomemben za otroke iz socialno ogroženih okolij in omogoča lažji vstop
v izobraževalni sistem (prav tam).
Marentič Požarnik (2002) opozarja na še vedno prisotno transmisijsko
pojmovanje pouka v praksi, pri katerem je poudarek na učiteljevem
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poznavanju stroke in znanja, ki ga bo predajal, metodam in načinu dela pa
se daje veliko teže, saj ima to za nekaj, kar se pridobi sproti, v praksi. Hkrati
opozori

tudi

na

vprašanje

kvalitete

nadaljnjega

izobraževanja

in

izpopolnjevanja učiteljev, ki ni vedno nadzorovano, predvsem pa ne zadošča
aktualnim potrebam učiteljev, kot so na primer spretnosti učinkovitejše
komunikacije z učenci, ob upoštevanju vseh individualnih psihosocialnih
potreb in zmožnosti. Pozabiti ne gre še na upoštevanje potreb učitelja, ki se
mora uspešno učiti in kjer se morajo upoštevati, kot pri učencih, načela
avtonomije, kompetenc, sprejetosti, primernih klime in odnosov. Šola bi
morala biti učeča se skupnost, ki je pri uporabi novih metod in tehnik dela v
podporo učiteljem. Poglavitno vlogo pri vzpostavitvi takega delovnega odnosa
ima sposoben ravnatelj z ustrezno vizijo (prav tam, str. 51 in 52).
Kakovost poučevanja in kompetence učiteljev so odločilen dejavnik pri
prispevku učiteljev za zmanjšanje zgodnjega osipa. Potrebno je ustrezno
začetno izobraževanje učiteljev in stalen strokovni razvoj preko strokovnih
izpopolnjevanj in nadaljnjega izobraževanja. Pri izobraževanju učiteljev je
treba sprejeti učni pristop, ki temelji na učencu in se osredotoča na načela
raznolikosti in inkluzije. Učitelji morajo biti sposobni prepoznati različne
učne stile in potrebe učencev ter opremljeni z znanjem in veščinami za
uporabo inkluzivnih in k učencu usmerjenih metod dela, vključno s
spretnostmi za reševanje sporov, ki spodbujajo pozitivno razredno klimo.
Učitelji bi morali imeti podporo pri obravnavi raznolikosti na področju
socialne in etnične pripadnosti učencev kot tudi pri delu s posamezniki s
posebnimi učnimi potrebami in/ali učnimi težavami. Poznati in razumeti
morajo vzroke za osip, sprožilce in zgodnje opozorilne znake ter se zavedati
svoje pomembne vloge pri njegovem preprečevanju. Učitelje je treba opremiti
s spretnostmi in možnostjo za delo z drugimi profesionalci in partnerji, ki
delujejo na področju osipa. Te spretnosti je treba razviti in okrepiti med
začetnim in nadaljevalnih izobraževanjem. Med izobraževanjem bi morali
imeti možnost sodelovanja v delovnih praksah v šolah z visoko stopnjo osipa,
s čimer bi dobili boljši vpogled v načine za obravnavo zgodnjega osipa
(Reducing early school leaving ... 2013, str. 20).
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Pobude za kakovost, kot je celosten šolski pristop, spodbudijo ustvarjalno in
podporno učno okolje. Tak pristop zahteva močno vodstvo in skrbno
načrtovanje z jasnimi in pametnimi cilji za celotno šolsko osebje. Vključuje
zagotovitev usposabljanja in pomoči učiteljem v njihovih pedagoških
pristopih, zunanjega preverjanja in možnosti samorefleksije. Celosten šolski
pristop spodbuja in podpira pozitivne skrbne odnose med učitelji, šolskim
osebjem in učenci. Potreben je močan in dobro razvit sistem čustvene
podpore v šolah, še posebej za tiste, ki imajo večjo možnost za predčasno
opuščanje šolanja (prav tam).
Za učiteljevo razumevanje osnovnih razlogov za osip, njegovih sprožilcev in
opozorilnih znakov, kot tudi lastne vloge pri preprečevanju osipa bi moral biti
osredotočen

na

začetnem

in

nadaljevalnem

izobraževanju

učiteljev

(European Commission 2013 v European Commission 2014, str. 59).
Ustrezen, skladen in privlačen učni načrt lahko motivira učence, da v celoti
razvijejo svoje močne plati in talente. Učni načrt mora biti oblikovan tako, da
odraža različne afinitete učencev, upošteva različna izhodišča in je prilagojen
ambicijam učencev (Reducing Early School Leaving ... 2013, str. 20).
Strogo začrtane izobraževalne poti lahko ustvarijo resne ovire za dokončanje
srednješolske izobrazbe. Situacije, kjer se morajo učenci in njihovi starši
prezgodaj odločati med različnimi izobraževalnimi potmi, lahko naredijo
izobraževalni sistem zelo selektiven in demotivirajo tiste, ki so bili napačno
usmerjeni. Tudi obvezni sprejemni izpiti

lahko omejijo dostop do

srednješolskega izobraževanja za tiste, ki ga niso uspešno opravili.
Izobraževalne poti morajo biti prožne in poskrbeti za vse učence hkrati pa se
je treba izogniti manj zahtevnim izobraževalnim potem, ki posledično
omejujejo nadaljnje karierne možnosti (prav tam).

Zagotoviti je treba gladek prehod med različnimi stopnjami izobraževanja.
Prilagojeni

ukrepi

morajo

izhajati

že
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ob

prehodu

iz

doma

v

svet

izobraževanja. Olajšati je treba prehod iz primarnega v nižje sekundarno
izobraževanje in iz nižjega v višje sekundarno izobraževanje (v srednjo šolo).
S tesnejšim sodelovanjem med šolami in ciljno usmerjeno podporo za otroke,
ki se soočajo s težavami pri prilagajanju na novo šolsko okolje, se lahko
izognemo odtujenosti kot rezultatu težkih tranzicijskih izkušenj. Tudi večja
prepustnost izobraževalnih poti lahko ponudi konkretne transferne možnosti
za mlade, ki ugotovijo, da bi se raje vključili v kateri drugi program (prav
tam).
Poskrbeti je treba za ustrezno vključevanje otrok priseljencev. Ti potrebujejo
usmerjeno podporo, ki jim zagotovi jezikovni tečaj in dohitevanje učnega
načrta. Inkluzivna učna okolja lahko podprejo njihovo integracijo in povečajo
njihove izobraževalne uspehe. Za zagotavljanje uspešnega vključevanja
morajo biti otroci priseljenci v isti starostni skupini kot vrstniki domačini.
Tudi administrativni postopek za vpis novih priseljenskih otrok mora biti
prilagojen posebnemu položaju vsake družine posebej (Educational Support
for Newly Arrived Migrant Children 2013).
V odločitve o šolskih zadevah morajo biti vključeni učenci in njihovi starši.
Mnenja mladih morajo biti cenjena, saj aktivno sodelovanje učencev v šolski
skupnosti povečuje njihovo zavzetost in motiviranost ter zvišuje šolsko
uspešnost. Učenci bi morali imeti možnost vplivanja na razvoj šole in
prevzeti odgovornost za lastno izobraževalno pot. Imeti bi morati tudi
možnost, da izrazijo svoje mnenje in sodelujejo v odločitvah, ki zadevajo
njihovo šolo in njeno delovanje. Šole lahko sodelovanje zagotovijo preko
vključitve v šolski svet ali preko posvetovanj. Starši kot primarni vzgojitelji in
učitelji svojih otrok bi morali biti ravno tako vključeni v proces odločanja na
šoli. Zagotavljanje aktivnega vključevanja staršev otrok v šoli je bistvenega
pomena za zagotavljanje ugodnih in podpornih učnih okolij nasploh in še
posebej pri preprečevanju zgodnjega osipa in zgodnje obravnave (Reducing
Early School Leaving ... 2013, str. 20).
T. Bezič prepoznava poklicno orientacijo kot eno najbolj pomembnih
zadolžitev šolske svetovalne službe, znotraj katere najdemo dejavnosti,
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namenjene

podpori

posamezniku

pri

odločanju

izbire

nadaljnjega

izobraževalnega programa ali poklica, ki ga želi pridobiti, iskanju novih
izobraževalnih poti, zmanjševanju težav, s katerimi se spopadajo novinci, in
pripravi svetovalnih programov za tiste, ki bodo opustili šolanje ali pa imajo
željo po prešolanju v drug program (prav tam 2002, str. 112).
V mnogih evropskih državah izobraževalno in poklicno svetovanje (education
and career guidance system) ni posebej razvito kot podpora za zmanjšanje
stopnje zgodnjega opuščanja šolanja, vendar pa deluje kot pomemben
podporni ukrep, ki lahko prispeva k zmanjšanju osipa zlasti ogroženih
posameznikov. Pripravljeni pa so ukrepi strukturne narave, ki prispevajo k
preprečevanju osipa. Ti vključujejo spodbujanje dostopa do kvalitetne
predšolske vzgoje in nege (early childhood education and care) ter proces
poučevanja in učenja v šolskih institucijah nasploh. Ta politika ni nujno del
posebne strategije za preprečevanje osipa, temveč sledi splošnim ciljem dviga
standardov izobraževalnega sistema (European Commission ... 2014, str.
56).
Izjemnega pomena je tudi sodelovanje s trgom dela. Zagotavljanje priložnosti
mladim za spoznavanje s trgom dela in poklicem, ki ga želijo opravljati,
pomaga razumeti zahteve delovnega mesta in zahteve delodajalca. Prav tako
lahko

poveča

njihovo

motivacijo

za

nadaljevanje

izobraževanja

ali

usposabljanje in pomaga, da se lažje osredotočijo na nadaljnje poklicne
izbire (Reducing Early School Leaving ... 2013, str. 21).

4.2. Intervencijski ukrepi

Intervencijski ukrepi so namenjeni identifikaciji težav v zgodnji fazi oz. temu,
da se posameznik ne odtuji od učenja in šolanja ne zapusti predčasno.
Strategije reševanja morajo biti osredotočene na zagotavljanje individualne
podpore, še posebej tistim, s težavami pri učenju (European Commission ...
2014, str. 60).
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Razviti je treba dober sistem zgodnjega opozarjanja, ki je sestavljen iz
različnih metod in programov ter katerih cilj je prepoznavanje zgodnjih
znakov osipa in odzivanje nanj. Namen je zagotoviti pravočasno in usmerjeno
podporo učencem. Šolsko osebje igra pomembno vlogo pri prepoznavanju
zgodnjih znakov umika. Je pomemben člen pri zagotavljanju prvih odzivov
na zgodnje znake osipa v sodelovanju z mladinskimi in socialnimi delavci ali
drugimi strokovnjaki, ki delajo z mladimi. Odzivi na opozorilne znake morajo
biti hitri, vključevati pa morajo tudi sodelovanje učencev in staršev.
Pripravijo se individualni akcijski načrti, ki so namenjeni pomoči in
usmerjanju ogroženih učencev. Večina obstoječih sistemov zgodnjega
opozarjanja spremlja absentizem, nekateri tudi ocene. Vendar pa je tak
pristop preozek. Temeljiti mora namreč na celovitem dojemanju učenca,
vključno z njegovimi socialnimi, družinskimi in čustvenimi dejavniki.
Upoštevati je treba tudi vpliv kritičnih življenjskih dogodkov (vključno s
travmatičnimi) na osebni razvoj mladega človeka. Izzivi, povezani z zgodnjim
opuščanjem šolanja, vključujejo jasno razumevanje njegovega obsega,
konteksta, metodologije in prednosti. Sistem zgodnjega opozarjanja je treba
oceniti in spremljati, ter s tem zagotoviti njegova učinkovitost, uspešnost in
relevantnost v specifičnem kontekstu posamezne šole (Reducing Early School
Leaving ... 2013, str. 21).
V šolah se mora vzpostaviti podporni okvir, namenjen učencem, ki zagotovi
predvsem pravočasno pomoč. Temeljiti mora na sodelovanju različnih
šolskih strokovnih delavcev in njihovem timskem delu. Odgovornost za
ogrožene učence se dodeli koordinatorju ali šolskemu svetovalnemu delavcu.
Usmerjena podpora se lahko dodeli tudi staršem in učiteljem, če jo ti
potrebujejo. Močno vodstvo ter jasno opredeljene vloge in odgovornosti so
ključni za uspeh takega projekta (prav tam, str. 21 in 22).
Osredotočiti se moramo na potrebe posameznega učenca ter nudenje
individualne učne pomoči, fleksibilnih učnih poti, kvalitetnega poučevanja in
učenja, ki temelji na metodah, usmerjenih k učencu. Zagotovljena bi morala
biti večja prilagodljivost pri izbiri predmetov in dostop učne pomoči, ki bi
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vključevala ukrepe za izboljšanje in prilagodljivost mladih. Specialna
podpora s strani strokovnjakov bi morala biti zagotovljena učencem z učnimi
težavami

in/ali

usklajevanjem

posebnimi

izobraževanja

potrebami
in

in

svojega

tistim,
zasebnega

ki

imajo
življenja.

težave

z

Posebne

pozornosti morajo biti deležni tudi učenci, ki imajo težave z dohitevanjem
učenja zaradi dolgega obdobja prekinitve (prav tam, str. 22).
Najpomembnejša naloga individualne pomoči posamezniku je priprava
učinkovitega projekta pomoči, pri katerem bo pripravljen samovoljno
sodelovati. Vzpostaviti se mora sodelovalen odnos, katerega primarni cilj je
najti individualne posebnosti in vire moči (Čačinovič Vogrinčič, 2002, str.
106). D. Saleebey (v Čačinovič Vogrinčič, 2002) zasnuje projekt pomoči,
zasnovan na perspektivi moči (strenght perspective). Bistvo je najti in krepiti
posameznikove vire moči, preko katerih potem usvaja nove spretnosti.
Bazirati je treba na pozitivnih izkušnjah, uspehih, občutku lastne vrednosti
in prevzemanju odgovornosti (prav tam, str. 106). Najpomembnejšo vlogo pri
tem imajo razredniki, saj imajo najbolj neposreden stik z učencem. Pozna
razred in razredno klimo; programe, vsebine predmetov in zahteve ostalih
učiteljev; možne ovire, ki so na poti, in vire pomoči, ki so najbolj ustrezni.
Razredniki so po navadi nosilci individualnih programov, ki jih načrtujejo in
usklajujejo s šolsko svetovalno službo, ki skrbi za vzpostavitev, podporo in
koordinacijo individualnih projektov pomoči (Čačinovič Vogrinčič, 2002, str.
107).
Šolska svetovalna služba pa je (hkrati) mesto učenja sodelovanja in mesto
oblikovanja dobrih strokovnih rešitev. Je mesto, kjer se zberejo vsi vpleteni
za pomoč posamezniku. V šolski svetovalni službi se pripravijo tako postopni
koraki, ki bodo zagotovili rešitev, kot tudi dolgoročni cilj, ki ga želimo doseči.
Šolska svetovalna služba zagotavlja mesto, kjer se hkrati definirajo jasni in
trdni dogovori ter puščajo možnosti fleksibilnega prilagajanja glede na
potrebe (prav tam).
Poleg individualiziranih načrtov pomoči pa morajo imeti šole pripravljene
tudi splošne, operacionalizirane koncepte pomoči učencem z učnimi
težavami, ki morajo biti vpeti v obstoječo šolsko politiko (prav tam). »... šola
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mora imeti izdelan in sprejet koncept za omilitev, zmanjševanje in
odpravljanje šolske neuspešnosti. V mislih imamo koncept, ki bo upošteval
razpoložljive vire pomoči, jih poimenoval in obnavljal: prostovoljce, učno
pomoč sošolcev, javna dela, spreminjanje in dograjevanje učnih metod in
podobno. Hkrati pa to mora biti politika, ki pomoči ne bo omejila na učni
neuspeh oziroma na odpravljanje učnih težav, temveč bo usmerjena na
izboljšanje življenjskega položaja otroka in učenca.« (prav tam, 107 in 108)
T. Bezič ravno tako izpostavi izjemno pomembno vlogo šolske svetovalne
službe, ki skrbi za širok spekter življenja in dela vrtcev in šol: »... učenja in
poučevanja, kulture, klime, reda in discipline, osebnega, telesnega in
socialnega razvoja, poklicne orientacije, šolanja in reševanja socialnoekonomskih stisk.« (Bezič 2002, str. 109) Pri oblikovanju novih Programskih
smernic za delo svetovalne službe v vrtcih, osnovnih šolah, gimnazijah,
nižjem in srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju ter dijaških
domovih, že tako pri tistih iz leta 1999 kot tudi v novejših iz leta 2008 so si
med

sabo

enakovredna

področja

razvojno-preventivnih

dejavnosti,

dejavnosti pomoči, evalvacijskega dela in načrtovanja. Poudarek je na
posamezniku in njegovem razvoju. Hkrati pa posebej izpostavi pomembno
vlogo šolske svetovalne službe pri procesu načrtovanja, spremljanja in
vrednotenja

dela

šolskih

institucij,

izvedbi

poklicnega

in

kariernega

svetovanja in izvedbi ter vrednotenju programov, pripravljenih za delo z
otroki s posebnimi potrebami (prav tam, str. 109 in 110).
Zagotoviti se morajo jezikovna podpora in tečaji, tako za jezik, ki ga
priseljenski otroci rabijo v šoli, kot za njihov materni jezik, ki ga morajo
ravno tako negovati. Večinoma je poudarek na zagotavljanju učne podpore
pri ućenju jezika države, v katero so se priselili, in manjši na zagotavljanju
podpore pri učenju maternega jezika (European Commission ... 2014, str.
61).
Obogatiti se mora ponudbo obšolskih in izvenšolskih aktivnosti. Še posebej
je to pomembno za mlade, ki nimajo razvite šolske identitete in jim te
dejavnosti okrepijo občutek pripadnosti. Te aktivnosti bi morale biti
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združljive z izobraževalnimi cilji oziroma se organizirati tako, da se prepreči
ločevanje med šolskimi in izvenšolskimi življenjskimi izkušnjami (Reducing
Early School Leaving ... 2013, str. 22).
Razviti je treba zmogljivo podporo šolskega osebja za ustvarjanje in
ohranjanje učnega okolja, ki podpira ogrožene učence. Učitelji potrebujejo
podporo za razvoj in prilagajanje različnih metodologij za zadovoljitev potreb
posameznih učencev. Učitelji bi morali imeti na voljo tudi več časa in
prostora za skupinsko delo in sodelovanje z drugimi strokovnjaki. Idealno bi
bilo, če bi imele šole na voljo več možnosti za povezovanje z drugimi šolami,
ki se srečujejo s podobnimi izzivi (prav tam).
Opolnomočiti je moramo družine in starše, da podprejo izobraževanje svojih
otrok. Šole in lokalne skupnosti bi morale razvijati pristope, ki bi staršem
omogočili, da postanejo vir učenja njihovih otrok. Nekateri starši potrebujejo
podporo pri lastni vlogi motivatorjev svojih otrok, da si bodo prizadevali za
dosego višjih izobraževalnih ciljev in dosežkov. Za mnoge učence sta vloga in
vključenost staršev pomembna dejavnika za razumevanje, udejstvovanje in
veselje

ob

uspehu

izobraževalnih

dosežkov

ter

dvig

samozavesti

in

samospoštovanja. Starše se mora ozavestiti tudi o pomenu zgodnjega
opozarjanja umikanja iz sistema izobraževanja, akademskih težav njihovih
otrok, ali težav, ki vodijo v osip, in jih vključiti kot partnerje. Proaktivni
starši, ki so pozorni na izkušnje in občutke, ki jih njihovi otroci gojijo do
šole, igrajo pomembno vlogo v sistemu zgodnjega opozarjanja na osip in
svoje otroke podprejo pri njihovem izobraževalnem prizadevanju (prav tam).
Sodelovanje staršev in njihova visoka pričakovanja glede izobrazbe lahko
spodbudijo in motivirajo učenje svojih otrok. Poleg tega lahko ozaveščanje
staršev in njihova vpletenost pomagata pri pravočasnem posredovanju ob
prepoznavanju učnih težav in zgodnjih znakov za predčasno opuščanje
šolanja (European Commission 2013 v European Commission ... 2014, str.
62). Pomembno je tudi sodelovanje s starši in ostalimi partnerji izven šole. V
vseh primerih je cilj obvestiti starše o učenčevem … pripraviti podporno
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medsektorsko pomoč, ki vključuje tako socialne kot zdravstvene storitve za
zagotavljanje doseganja individualnih učnih potreb in splošno dobro počutje
učenca v šoli. (European Commission ... 2014, str. 62)

4.3. Kompenzacijski ukrepi

Čas izobraževanja se ne sme omejiti le na obdobje otroštva in mladosti, saj
se potrebe posameznika skozi celotno življenje in posredno tudi družbe, v
kateri biva, raztezajo čez vse življenje. Vseživljenjsko izobraževanje je edini
način, da se lahko zagotovi enaka možnost izobraževanja vsem ljudem, pogoj
za zagotavljanje tega pa je dobro razvit sistem izobraževanja odraslih. Seveda
vseživljenjsko učenje ni le izobraževanje odraslih, temveč se mu prepoznava
pomembna vloga zgodnjega izobraževanja, ki pomembno vpliva na nadaljnje
izobraževalne izbire. Koncept vseživljenjskega učenja pa mora temeljiti na
razvoju dejavnega in motiviranega posameznika ter obvladovanju kompetenc
za uspešno življenje in službo (Jelenc 2002, str. 23 in 24).
Pomembno vlogo kompenzacijskih ukrepov v Sloveniji imajo ljudske
univerze. Trenutno jih po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport deluje kar 35 po večjih slovenskih krajih. N. Ličen (2006) pravi, da se
ponudba

izobraževalnih

programov

naslanja

na

potrebe

okolja

in

posameznikov, ki v njem živijo. Ponujajo formalne oblike izobraževanja,
program osnovne šole za odrasle, določene programe nižjega poklicnega in
tudi srednješolskega izobraževanja ter izredni študij, poleg formalnih oblik
izobraževanja pa še pestro izbiro neformalnih oblik, kot recimo jezikovne
tečaje v Sloveniji in v tujini, različne študijske krožke, točke za samostojno
učenje in svetovalna središča. Poseben poudarek dajejo svetovalni dejavnosti
posamezniku, ki se odloči za njihove programe, nudijo mu svetovanje pred,
med in po zaključku izobraževanja. Svetovalna središča znotraj lokalnega
okolja se pogosto združujejo v mreže, kjer so povezane vse izobraževalne
institucije s tega območja. S tem se tvorijo neke vrste mreže učeče se regije.
Znotraj ljudskih univerz imajo tudi centre za mlajše odrasle oziroma centre
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PUM (projektno učenje za mlajše odrasle), univerze za tretjo življenjsko
obdobje, avtošole in različne programe usposabljanja in izpopolnjevanja.
Pripravljajo tudi izobraževanja za družinsko življenje, izvajajo programe za
izboljševanje pismenosti in programe, namenjene preživljanju prostega časa.
Najbolj obiskani programi so poklicno in strokovno izobraževanje, učenje
tujih jezikov in različna usposabljanja (Ličen 2006, str. 163 in 164).
Tudi M. Može (2002) izpostavi pomembna področja delovanja ljudskih
univerz:


»izobraževanje za pridobitev uradno priznane stopnje izobrazbe, bodisi
splošne bodisi strokovne;



poklicno usposabljanje in izpopolnjevanje, s katerimi si odrasli
pridobivajo ali izpopolnjujejo znanje za delo za poklic;



splošno izobraževanje, ki je namenjeno zadovoljevanju predvsem
splošnih in osebnih potreb odraslih po znanju in izobrazbi. V to
skupino sodi tudi jezikovno izobraževanje.« (prav tam, str. 122 in 123)

V večini evropskih držav so razvite pobude za identifikacijo populacije, ki je
zgodaj zapustila izobraževanje ali usposabljanje in jim pomagajo ponovno
vstopiti v sistem izobraževanja. Pripravljeni so programi, ki omogočajo
osipnikom ali posameznikom z večjim tveganjem, da dokončajo svoje
osnovnošolsko izobraževanje in pridobijo ključne kompetence. (European
Commission ... 2014, str. 62)
Zagotoviti je potrebno dostopne in ustrezne programe, ki ponudijo drugo
priložnost v sistemu izobraževanja znotraj različnih institucionalnih okvirjev.
Morajo biti dosegljivi in dostopni vsem, ki jih zanima nadaljevanje
izobraževanja

ali

usposabljanja.

Slediti

morajo

trendom

raznolikosti

populacije mladih in lokalnega trga dela. Programi morajo biti kvalitetni in
ponujati alternativno pot za ponoven vstop v sistem izobraževanja in
pridobivanja kvalifikacij. Priznavanje in potrjevanje znanja pridobljenega v
programih za drugo priložnost je ključnega pomena in bi mladim morala
zagotoviti pridobitev kvalifikacij, ki so priznane na trgu dela. Zagotoviti bi
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morali tudi dostop oziroma možnost do nadaljevanja izobraževanja ali
usposabljanja. Predanost in zavezanost vlade in šol v programe za drugo
priložnost je bistvenega pomena za njihov obstoj in razvoj. Vodstva šole bi
morale upoštevati celosten pristop in spodbujati sodelovanje vseh vpletenih v
teh programih. Nekatere šole in učitelji potrebujejo tudi podporo pri razvoju
takšnih pristopov. (Reducing Early School Leaving ... 2013, str. 23)
Pri pripravi programov za drugo priložnost je potrebno upoštevati osebno
prilagojen in celovit pristop. Večji poudarek na osebnem razvoju podpira
posameznika pri razvoju svojih učnih in razvojnih načrtov. Osebno prilagojen
in celovit pristop zajema:


ciljno usmerjeno drugo priložnost osredotočeno na osebni razvoj z
možnostjo

razvijanja

življenjskih

spretnosti

in

zaposljivostnih

spretnosti,


dostop

do

specializirane

pomoči

(psihološke

in

emocionalne),

svetovanja, poklicnega svetovanja in praktične podpore(finančna
podpora, ipd.),


nove pedagoške pristope, kot so sodelovalno učenje, vzajemno učenje
in projektno delo. (prav tam)

Programi druge priložnosti morajo omogočiti posamezniku pozitivno učno
izkušnjo. Mlade bi morali spodbuditi, da za sabo pustijo negativne učne
izkušnje in se osredotočijo na gradnjo samozavesti, zaupanja in motivacije.
Ključ za uspeh programov druge priložnosti je razumevanje sistemskih in
individualnih faktorjev, ki so prispevali k osipu. Prav tako je pomembno
razumeti dejavnike, ki so vplivali na odločitev ponovne vključitve v sistem
izobraževanja. Zagotoviti je treba varen prostor, kjer lahko učenci in učitelji
gradijo odnose, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in zaupanju.
Mladim mora biti dana možnost aktivne vloge pri oblikovanju njihovega
fizičnega učnega okolja. Učni načrt bi moral biti inovativen, ustrezen in
prilagodljiv v strukturnem in časovnem okviru. Učitelji bi morali uporabljati
pedagoške pristope, ki se odzivajo na potrebe posameznih učencev.
Nacionalna zakonodaja bi morala zagotavljati večjo avtonomijo v povezavi z
drugimi podobnimi programi. Strokovno osebje bi moralo imeti možnost
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odločanja v kratkih programih o učnih načrtih in mobilnosti učencev znotraj
sistema. To je še posebej pomembno v programih druge možnosti poklicnega
izobraževanja in usposabljanja. Omogočen bi moral biti tudi prehod, da se
posameznik vrne v programe rednega izobraževanja (prav tam, str. 23 in 24).
Učiteljeva vloga v programih druge priložnosti je ponavadi širša kot v rednem
izobraževanju. Učitelji pogosto nudijo svetovanje in usmerjanje ter so
mentorji tudi na področjih, ki niso vedno neposredno povezana z učnim
procesom. Mladim pomagajo razvijati pozitivne odnose z odraslimi in vrstniki
tudi zunaj učnih ur. Učitelji v teh programih morajo biti inovativni in
fleksibilni, zagotovljen jim mora biti kontinuiran profesionalni razvoj. Pri
svojem delu včasih potrebujejo možnost sodelovanja z drugimi strokovnjaki s
povezanih področij. Prejeti bi morali tudi priznanje za svoje delo, saj sta
stabilnost in kontinuiteta učiteljev pomembna dejavnika, ki vplivata na
učence (prav tam, str. 24).
S perspektive udeleženca je pomembno, da ne ostane izoliran od rednega
sistema izobraževanja. Z učiteljeve perspektive pa, da imajo zagotovljeno
možnost sodelovanja z rednimi šolami, po možnosti, da se programi izvajajo
v isti stavbi, kar poenostavi izmenjevanje informacij, vzajemnih pedagoških
izkušenj in strokovnega znanja. Prenos informacij in izkušenj učiteljev iz
programov za drugo priložnost omogoča tudi vpeljavo praks, ki jih
uporabljajo v rednih šolah, ki lahko zmanjša stopnjo osipa. V mislih pa
moramo imeti, da se da nekatere elemente oziroma celotne prakse težje
prenesti v sistem rednega izobraževanja (prav tam).
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5. Posledice osipa
Nacionalni kurikularni svet Slovenije je v Izhodiščih kurikularne prenove
(2006)

izpostavil,

da

»vse

raziskave

potrjujejo,

da

je

izobrazba

najpomembnejša osnova in možnost za materialno in socialno promocijo in
dejavnik kakovosti življenja,« ter poudaril, »da naša šola ne izkorišča dovolj
začetne motivacije mladih za izobraževanje in je ustrezno ne razvija, da
dobršnemu delu mladih šola predstavlja breme, ne pa tudi okolja, kjer
pridobivajo zanimivo in uporabno znanje, razvijajo svoje interese in vstopajo
v nove socialne odnose. Zato je osip v času šolanja prevelik in tudi del
učencev, ki uspešno končajo osnovno šolo ter posamezne stopnje srednjega
izobraževanja, ni motiviran za nadaljnje izobraževanje.« (v Bezić 2001, str. 6)

5.1. Posledice osipa za posameznika
Prezgodnje opuščanje šolanja posredno in neposredno generira socialno
izključenost. Mladi, ki ne zaključijo izobrazbe, imajo bistveno manjše
možnosti, da najdejo službe, kar postopoma pomeni izključenost iz sveta
dela in nadalje tudi prikrajšanost za vključevanje v družbo (Bezić, 2001, str.
5).
Po izsledkih mednarodne raziskave IALS (First International Adult Literacy
Survey) iz leta 1995 obstaja velika povezanost med funkcionalno pismenostjo
in zaključeno srednješolsko izobrazbo, kar kaže na nujnost preprečevanja
prezgodnjega opuščanja šolanja. V rezultatih raziskave so izpostavili tudi
velike razlike v dejanski stopnji funkcionalne pismenosti, kar priča o različni
kakovosti izobraževalnih sistemov (v Kranjc 1999, str. 27).
Evropska poročila kažejo, da, na ravni posameznika, predčasno opuščanje
šolanja ustvarja večje tveganje za brezposelnost, delovna mesta z manjšo
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varnostjo, več del s skrajšanim delovnim časom in nižje plače (Nesse 2010 in
European Commission 2011 v European Commission ... 2014, str. 22).
Leta 2013 je bila stopnja brezposelnosti med osipniki v Evropski uniji 41odstotna medtem ko je bila skupna stopnja brezposelnosti mladih 23,5odstotna (European Commission 2014 v European Commission ... 2014, str.
22). Mladi, ki predčasno zapustijo šolanje, tudi manj množično sodelujejo v
programih vseživljenjskega učenja, kar, glede na zahteve po strokovnih
znanjih, še dodatno omejuje njihove možnosti na trgu dela (European
Commission 2011 v European Commission ... 2014, str. 22).
Raziskava, opravljena v flamskem delu Belgije, kaže, da obstaja močna
povezava med stopnjo izobrazbe in možnostjo zaslužka posameznika. Ljudje
z nižjimi kvalifikacijami zaslužijo manj in njihovi prihodki se počasneje
zvišujejo v primerjavi s tistimi z višjimi kvalifikacijami. Tisti z nižjo stopnjo
izobrazbe imajo na splošno tudi manj varna delovna mesta. Zaposljivost je
namreč tesno povezana s stopnjo usposobljenosti (Elchardus 2012 v
European Commission ... 2014, str. 22).

5.2. Družbene in ekonomske posledice osipa

Po M. Piciga (2002): » znanje postaja vse bolj pomemben dejavnik
spodbujanja proizvodnje in

konkurenčnosti nacionalnega (evropskega)

gospodarstva, povečevanje vlaganj v znanje in človekov razvoj pa nuja za
prehod

v

družbo

temelječo

na

znanju,

zmanjševanje

sedanjih

in

preprečevanje bodočih problemov na trgu dela, zagotavljanje pogojev za večjo
kakovost življenja vseh, tudi ranljivejših družbenih skupin, socialne
pravičnosti in povezanosti.« (prav tam, str. 42) Posameznik mora pridobiti
potrebna znanja in spretnosti, ki mu bodo omogočala, da se bo lahko
samozavestno soočal z izzivi, ki jih v delovni proces prinašata globalizacija in
tehnološki razvoj (prav tam).
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Z individualnimi posledicami so povezani socialni in ekonomski vplivi osipa.
Neustrezna

izobrazba

pomeni,

da

mladi

nimajo

ustrezne

ravni

usposobljenosti, ki jo zahteva na proizvodnji in naprednem znanju
(knowledge-intensive means of production) temelječe gospodarstvo (Nevala
idr. 2011 v European Commission ... 2014, str. 22).
Višja stopnja brezposelnosti posledično pomeni nižjo gospodarsko rast in
nižje davčne prihodke, ki jih prejema država, na eni strani in višje socialne
stroške na drugi strani. To pomeni višje izdatke, namenjene javnim
storitvam, zdravstvu in sociali. Vpliv osipa se prenaša tudi skozi generacije.
Premalo izobraženi starši morda ne morejo privoščiti kvalitetne izobrazbe
svojim otrokom, kar posledično pomeni, da imajo tudi ti večjo stopnjo
tveganja za osip (Nesse 2010 v European Commission ... 2014, str. 22).
V vseevropski študiji mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo oziroma
usposabljajo, je bila ocenjena letna izguba vseh članic Evropske unije (velja
za leto 2011) na 153 milijard evrov, kar ustreza 1,2-procenta BDP-ja v Evropi
(Eurofound 2012 v European Commission ... 2014, str. 22).

6. Povzetek teoretičnega dela
Definicije osipa vplivajo na zbiranje podatkov o osipu in še pomembneje na
načine s katerimi skušamo zmanjšati osip v šolah. Še preden pa govorimo o
ukrepih za zmanjšanje osipa, moramo natančno razumeti kakšni so vzroki
zanj in od kod ti vzroki izhajajo. Če skušamo vzroke klasificirati, je ena
izmed možnosti, da jih razdelimo na individualne vzroke, kateri izhajajo iz
posameznika. Vzroki povezani z družino zajemajo njen vpliv in vpliv
družinskega okolja, ki se okoli posameznika konstruira. Pomembno vlogo
igra tudi šola in izobraževalni sistem. Nekaj pa prispeva tudi tudi trg dela.
Ko govorimo o preprečevanju osipa imamo pripravljene rešitve in ukrepe na
večih ravneh, ki se razlikujejo glede na to, kdaj se ti ukrepi izvajajo.
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Preventivnih ukrepov se poslužujemo preden zaznamo prve simptome za
možnost osipa. Zajeziti ga skušamo skozi različne dejavnosti, pripravljene na
podlagi predvidevanja in poznavanja vzrokov, ki vodijo v osip. Zagotoviti
moramo vsem dostopno in ustrezno šolsko okolje, ki pa mora biti tudi
stimulativno. Izjemen poudarek je na kvalitetni predšolski vzgoji, kasneje v
šoli pa na učnem delu in pouku. Tudi prehodi med izobraževalnimi
stopnjami in programi morajo biti v prvi vrsti zagotovljeni (da ni »slepih ulic«)
in enostavni, zagotovljena pa mora biti ustrezna podpora. Vse bolj
pomembno vlogo, pa že na preventivni ravni preprečevanja osipa zavzema
izobraževalna in poklicna orientacija. Zagotoviti je treba ustrezno začetno in
izpopolnjevalno

izobraževanje

učiteljev

in

ostalega

šolskega

osebja.

Intervencijski ukrepi preprečevanja osipa so namenjeni identifikaciji težav v
zgodnji

fazi.

Zagotoviti

je

treba

pravočasno

in

usmerjeno

pomoč

posameznikom. Osredotočiti se moramo nanj in njegove potrebe. Prvi, ki
lahko prepoznajo opozorilne znake in zagotovijo tudi prvi odziv so razredniki
in ostali učitelji. Nenadomestljiva je šolska svetovalna služba, ki povezuje vse
vpletene, k sodelovanju je priporočljivo, da povabi tudi starše. Ko govorimo o
kompenzacijskih oziroma nadomestnih ukrepih preprečevanja osipa, se
moramo

opreti

na

koncept

vseživljenjskega

učenja

in

institucij

ter

programov, ki nudijo različne vsebine, primerne za zelo različne potrebe
posameznikov.

Glavni namen pa je povratek v izobraževalni sistem, tako

preko formalnih, kot preko neformalnih programov.
Osip pa za sabo pusti tudi posledice. Najbolj izrazite so tiste, ki delujejo na
posameznika in neposredno vplivajo na njegovo življenje, njegovo nadaljnje
izobraževanje in poklicno pot. Osip pa posredno vpliva tudi na širšo družbo
in ekonomijo.
S posledicami osipa zaključujemo teoretični del diplomskega dela. Sledi mu
empirični, v katerem bomo predstavili na kakšen način se lotevajo
preprečevanja zgodnjega osipa v treh državah, na Madžarskem, v Srbiji in v
Sloveniji.
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III.

Empirični del

METODOLOGIJA

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

V empiričnem delu naloge bomo raziskali in primerjali sisteme zgodnjega
opozarjanja na osip v treh evropskih državah ‒ na Madžarskem, v Srbiji in v
Sloveniji ‒ ter analizirali podobnosti in razlike.
Preverjali bomo, kako v vsaki izmed držav opredeljujejo osip, kar vpliva tudi
na metode, ki jih uporabljajo pri preprečevanju prezgodnjega osipa. Preverili
bomo načine zbiranja podatkov, ki jih trenutno uporabljajo, in možnosti za
individualno spremljanje posameznika na njegovi izobraževalni poti. Posebej
pozorno bomo analizirali obstoječe sisteme zgodnjega opozarjanja za
preprečevanje osipa in metode ter pristope, ki so pripravljeni na nacionalni
ravni, in tiste, ki jih za prepoznavanje ogroženih posameznikov in
preprečevanje osipa pripravljajo šole. Zanimali nas bodo tudi izvenšolske
institucije in programi, ki so na voljo šolam pri identifikaciji in podpori
ogroženih posameznikov.
Pridobljene podatke bomo analizirali in jih primerjati ter poiskali skupne
točke in mesta odstopanja od obstoječega stanja. Na koncu bomo primere
dobre prakse skušali povezati v skupno rešitev.
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2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. Ali v državi na nacionalni, lokalni ali šolski ravni poznajo sisteme
zgodnjega opozarjanja, pripravljene s strani ministrstva ali šol za
preprečevanje osipa?
2. Kako v državi zbirajo podatke o osipu ter, ali način zbiranja podatkov
omogoča individualno spremljanje posameznika?
3. Kako v državi opredeljujejo osip in kolikšen je osip na posameznih
stopnjah izobraževanja?
4. Katere

pristope

razvijajo

šole

za

prepoznavanje

ogroženih

posameznikov in preprečevanje osipa?
5. Kakšne vrste izvenšolskih podpornih sistemov so na voljo šolam za
identifikacijo in podporo ogroženih posameznikov?
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3. OPIS RAZISKOVALNE METODE
V

empiričnem

delu

bomo

primerjavo

obstoječega

sistema

zgodnjega

opozarjanja na osip na Madžarskem, v Srbiji in Sloveniji izvedli na podlagi
primerjalne raziskave.
Opravili bomo primerjalno študijo, ki jo Broadfoot (v Skubic Ermenc 2014,
str. 37) opredeli kot primerjavo več različnih okolij; v našem primeru bodo to
tri evropske države. Tovrstne raziskave zajemajo koherentno metodološko
zasnovo

in

pojasnijo

teoretično

ozadje

ter

poudarjajo

konstante

v

raziskovanem kontekstu (prav tam). Za raziskovanje smo izbrali Beredayev
postopek (v Skubic Ermenc, 2014, str. 27 in 28), s katerim skušamo
raziskovalni pojav najprej sistematično opisati za vsako enoto primerjave
posebej in te enote nato umestiti v širši kontekst. Pridobljene opise bomo
interpretirali, skušali ugotoviti podobnosti in razlike, na koncu pa še
oblikovati zaključne teze in zaključke.
Problem osipa smo razdelili na področja, ki so vezana na raziskovalna
vprašanja. Na posamezna raziskovalna vprašanja bomo odgovorili za vsako
državo posebej, nato pa skušali pridobljene podatke primerjati med sabo.
Podatke smo pridobivali iz različnih virov, od katerih so temeljni vir poročila,
ki so za vsako državo posebej nastala v okviru projekta CroCoos 8
̶

Medsektorska aktivnost za preprečevanje zgodnjega osipa. V projektu
sodelujejo Slovenija, Madžarska in Srbija, kjer je bila leta 2015 izvedena
pilotna

implementacija

celovitega

sistema

zgodnjega

opozarjanja

in

medsektorskih pristopov za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja.
Države so predhodno pripravile poročila, ki opisujejo trenutno stanje in
pristope za zgodnje preprečevanje osipa. Za primerjavo pa smo poleg zgoraj
omenjenih poročil uporabili tudi naslednje vire, za Srbijo: Zakon o osnovama
sistema obrazovanja i vaspitanja 2009 9 , Strategija razvoja obrazovanja u
Srbiji do 2020. godine (2012) 10 in poročilo Combating ESL in Serbia’ pilot
project in Serbia11. Za slovensko analizo smo se naslonili tudi na Zakon o
8

http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-/crocoos.aspx
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja.html
10
http://www.vtsnis.edu.rs/StrategijaObrazovanja.pdf
11
http://www.schooleducationgateway.eu/files/esl/downloads/15_SER_UNICEF_ESL.pdf
9
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organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja12 (v nadaljevanju ZOFVI),
Zakon o osnovni šoli 13 , Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju 14 ,
Zakon o gimnazijah

15

in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami16.

Pomemben vir so bile še Programske smernice za delo šolske svetovalne
službe, pripravljene posebej za vrtce, osnovne šole in srednje šole.

12

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
14
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325
15
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO450
16
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5896
13
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4. RAZISKAVA
4.1. Predstavitev izobraževalnega sistema držav
Za boljše razumevanje in izvedbo primerjalne analize pojava osipa ter za
osnovno razumevanje šolskega sistema v posamezni državi bomo šolske
sisteme posamezne države v nadaljevanju na kratko predstavili. Pri opisu
posameznega predšolskega sistema v izbrani državi smo se oprli na
Eurydice

17

, informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o vzgoji in

izobraževanju v Evropi.

4.1.1.

Madžarska

Na Madžarskem je bilo izobraževanje obvezno med tretjim in osemnajstim
letom, od šolskega leta 2012/2013 pa je skrajšano in traja do šestnajstega
leta.
Jasli (óvoda) so namenjene otrokom od dvajsetega tedna do tretjega leta ter
zagotavljajo strokovno dnevno varstvo in razvoj otrok. Vrtci nudijo vzgojo in
oskrbo otrokom med tretjim in šestim letom.
Primarno in nižje sekundarno izobraževanje (ISCED 1 in 2) je organizirano v
enotno osemletno osnovno šolo, običajno za učence med 6. in 14. letom.
Srednješolsko izobraževanje (ISCED 3), po navadi med 14. in 18. letom,
pokriva deveti do dvanajsti razred splošnih srednjih šol oziroma gimnazij
(imajo lahko pripravljene tudi daljše programe, ki se začnejo v petem ali
sedmem razredu), srednjih strokovnih šol in poklicnih šol.
Visokošolsko izobraževanje na Madžarskem je zasnovano na principu
bolonjske reforme.
Izobraževanje odraslih vključuje skrajšane splošne izobraževalne programe
na vseh ravneh, poklicno izobraževanje in bogato paleto neformalnih

17

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
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programov, pripravljenih v javnem in zasebnem sektorju (Hungary: Overview
– Eurypedia 2016).

Slika 3: Struktura madžarskega izobraževalnega sistema (vir: Hungary: Overview – Eurypedia. (2016).
Dostopno na: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Redirect)

4.1.2.

Srbija

Predšolska vzgoja in nega je namenjena otrokom od šestega meseca starosti
do začetka osnovne šole. Sestavljena je iz treh stopenj ‒ jasli (za otroke od
šestega meseca do tretjega leta), vrtca (za otroke med tretjim in petim letom)
in predšolskega leta, ki traja devet mesecev in je del obveznega šolanja.
Osnovna šola je obvezna in brezplačna. Traja osem let in je sestavljena iz
dveh stopenj: prve, do četrtega razreda, in druge, od petega do osmega
razreda. Srednješolsko izobraževanje je na voljo v obliki splošnih srednjih šol
‒gimnazij, srednjih poklicnih šol, umetniških šol in drugih, bolj redkih
posebnih programov. Srednješolsko splošno izobraževanje traja štiri leta,
srednje poklicno šolanje pa tri ali štiri. Dijaki vstopijo v srednjo šolo okoli 15.
Leta in v katero so sprejeti na podlagi osnovnošolskih rezultatov in rezultatov
končnega izpita. Visokošolsko izobraževanje je razdeljeno na tri ravni:
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dodiplomski študij, ki traja tri ali štiri leta, podiplomski študij, ki traja eno ali dve
leti, in doktorski študij, ki traja tri leta. Obstajata dva tipa študija ‒ akademski
študij, ki se izvaja na univerzah oziroma fakultetah, in poklicno usmerjen študij na
šolah za uporabne vede. Izobraževanje odraslih ponuja formalne in neformalne
programe. Formalni programi so namenjeni posameznikom, ki niso zaključili
splošne ali poklicne izobrazbe v šolah. Neformalno izobraževanje odraslih pa poteka
izven šolskega sistema, v različnih oblikah profesionalnega razvoja posameznika
(Serbia: Overview – Eurypedia 2016).

Slika 4: Struktura srbskega izobraževalnega sistema (vir: Serbia: Overview – Eurypedia. (2016).
Dostopno na: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Serbia:Overview)

4.1.3.

Slovenija

V Sloveniji je izobraževanje organizirano na štirih stopnjah. Predšolska
stopnja zajema varstvo in vzgojo otrok med prvim letom in do vstopa v
osnovno šolo ter ni obvezna. Obvezno osnovnošolsko izobraževanje je
organizirano kot enotna devetletna osnovna šola, namenjena učencem od
šestega do petnajstega leta. Srednješolsko izobraževanje zajema poklicne,
strokovne in splošne oziroma gimnazijske programe, ki trajajo od dve do pet
let. Pod terciarno izobraževanja pa spadata višješolsko izobraževanje in
visokošolski študij. Organizirani so tudi programi za izobraževanje odraslih,
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kjer je udeležencem na voljo veliko različnih programov, izvajajoč v več
različnih institucijah (Slovenia: Overview – Eurypedia 2016).

Slika 5: Struktura slovenskega izobraževalnega sistema (vir: Slovenia: Overview – Eurypedia. (2016).
Dostopno na: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Slovenia:Overview)

4.2. Sistemi zgodnjega opozarjanja za preprečevanje osipa
Najprej bomo raziskali sisteme zgodnjega opozarjanja za preprečevanje osipa,
ki jih na Madžarskem, v Srbiji in v Sloveniji pripravljajo odgovorna
ministrstva in šole.

4.2.1.

Madžarska

Po mnenju madžarskih strokovnjakov, ki so sodelovali v tematski delovni
skupini zgodnjega opuščanja šolanja pri projektu CroCoss (Country Report
on Early Warning System for the Prevention of Early School Leaving Hungary
18

2014), celovit sistem zgodnjega opozarjanja za preprečevanje osipa na

Madžarskem ne obstaja. Zelo slabo je tudi povezovanje in sodelovanje med
različnimi sektorji, katerih se tiče problem osipa. Poleg tega ne poznajo
18

V nadaljevanju Country Report Hungary
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sistematičnega zbiranja podatkov in spremljanja obstoječega stanja osipa.
Številne dobre prakse so bile prepoznane na institucionalni ravni, na šolski
pa so zelo odvisne od ravnatelja. Primanjkujejo sistematični kontrolni
mehanizmi za zagotavljanje kakovosti in ukrepov za kompenzacijo razlik med
različnimi šolami in kraji (Country report Hungary 2014, str. 18). Zakon o
javnem šolstvu na Madžarskem19 opredeljuje nekatere odgovornosti v zvezi z
otroki, ki spadajo v ranljive skupine, in tistimi, ki imajo določene težave v
šoli (npr. izostanki). Ker sistem ni skladen, tu ni definiranega, jasno
opredeljenega cilja ali poimenovanja obravnavanja zgodnjega osipa (prav
tam, str. 12).

Sistemsko se spremlja spodnje signale – znake:


izostajanje od pouka;



ko otrok ne opravi razreda oz. ga mora ponavljati ali ko dobi slabo
končno oceno, se

omogoči učiteljem, mladinskim delavcem in

socialnim delavcem, da reagirajo na opozorilne znake za tveganje za
šolski osip;


šole in zavodi za usposabljanje so dolžni obvestiti oblasti ali mladinske
delavce o tveganju za zgodnje opuščanje izobraževanja. Vendar pa ni
sistemskega spremljanja slabih ocen, neuspešno ocenjenih predmetov,
predvsem pa ni zagotovljenega pretoka povezanih informacij s
socialnimi službami in organi pregona, čeprav strokovnjaki vse
omenjeno štejejo za opozorilne znake. (Country Report Hungary 2014,
str. 12 in 13)

Zakon o javnem šolstvu na Madžarskem tudi zahteva poročanje o odsotnosti
lokalnim oblastem in ustanovam za varstvo otrok o otrokovi odsotnosti od
pouka, ko ta presega 10 neupravičeno izostanih ur. Določa tudi zaposlovanje

19

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAA&url=https%3
A%2F%2Fwww.oktatas.hu%2Fpub_bin%2Fdload%2Fnyelvvizsga_honositas%2Felismertetes_honositas%2Fenglish%2Fact
_national_education.doc&ei=C-g4VbmAc3taMn6gPgL&usg=AFQjCNGhlLEwYq23w57akhnwbgmN2LZBHQ&sig2=symzDqxUOjyMFQYnUAkNyA&bvm=b
v.91427555,d.bGg
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drugih strokovnjakov, ne nujno učiteljev, ki skrbijo za dobrobit učencev.
Vendar so ti pogosto zaposleni za krajši delovni čas in opravljajo
administrativna dela ter se z otroki ne ukvarjajo (prav tam, str. 13).
Madžarska je leta 2003 po angleškem vzoru uvedla program „Sure Start”, ki
skuša čim prej zmanjšati pomanjkljivosti v razvoju sposobnosti otrok, ki
živijo v ogroženih družinah. Ta program nudi celovito podporo družinam pri
vzgoji majhnih otrok, od rojstva pa do šestega leta, ki živijo v manj razvitih
regijah, vaseh in naseljih v mestih. Cilj programa je razvijati sodelovanje med
različnimi vladnimi sektorji in nevladnimi organizacijami, ki temelji na
lokalnih potrebah s področij zdravstvenega in socialnega varstva otrok ter
dnevnega varstva kot tudi s področja skrbi za družine in preprečevanje
razmnoževanja revščine. Prav tako pa je od septembra 2015 predšolsko
izobraževanje na Madžarskem obvezno od tretjega leta dalje. Do takrat je
bilo, kot predšolsko leto, obvezno od petega leta starosti. Vseeno pa velik
delež triletnikov ni vključen v program predšolske vzgoje. Predvsem so
najbolj prikrajšani tisti iz družin z več otroki, ki živijo na podeželju. Močno
potrebna je tudi prenova sistema izobraževanja na predšolski ravni predvsem
na infrastrukturni, z zadostnim številom vrtcev in predšolskih učiteljev. Tudi
redni sistematski zdravstveni pregledi med šolanjem se lahko štejejo za del
sistema za zgodnje opozarjanje o zdravstvenem stanju. Pravočasno odkritje
zdravstvenih težav lahko namreč posredno prepreči neuspeh v šoli (prav tam
str. 13 in 21).
Leta 2011 je na Madžarskem začela veljati nova uredba, ki razdeli družinske
denarne dodatke (normativna državna podpora, povezana s številom otrok) v
dve vrsti: prvo za predšolske otroke in drugo za šoloobvezne otroke. Pogoj za
upravičenost do te vrste denarne podpore je vezan na obiskovanje šole. To
pomeni, da družina, v primeru nad 50 ur otrokovih neupravičenih
izostankov v šolskem letu, samodejno izgubi denarno podporo, otroka pa
začne nadzorovati socialna služba. Po treh mesecih lahko družina ponovno
zaprosi za podporo, v primeru da otroci od tedaj niso več neupravičeno
izostali (prav tam, str. 16).
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Prva odgovorna oseba, ki lahko zazna znake potencialnega osipa, je po
navadi razrednik. Ravno on mora opozoriti starše in lokalne oblasti na
potrebo za pripravo individualnega razvojnega načrta učenca, običajno v
sodelovanju z lokalno službo za varstvo otrok. Institucionalna odgovornost
nosi ravnatelj šole, ki mora znati usmeriti pozornost učiteljev na zgodnje
znake šolskega osipa, da lahko ti pripravijo rešitve, ki niso obvezne, vendar
so zakonsko dovoljene (prav tam, str. 13).
Marfonti (v Country Report Hungary 2014) predstavi projekt Bridge-Most, ki
ponuja drugo priložnost pridobivanja izobrazbe tistim, s primanjkljaji v
osnovnošolskem izobraževanju. Deluje v enotnem okviru, v skladu z
madžarsko zakonodajo nacionalnega javnega izobraževanja in z zakonom o
poklicnem usposabljanju. Primarni cilj programa je pripraviti učence, da se
pridružijo poklicnemu izobraževanju in usposabljanju ali pa da pridobijo
delno kvalifikacijo. Projekt Bridge ima različne podprograme, ki so namenjeni
dohitevanju v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ali nadaljevanju
prekinjenega izobraževanja. Po izkušnjah izvajalcev ta sistem še ni dovolj
pregleden in poznan, osnovne šole, ki lahko napotijo posameznika,
ustreznega merilom, pa ne vedo, v katerih srednjih šolah lahko najdejo te
programe (prav tam, str. 17 in 18).

4.2.2.

Srbija

V poročilu Serbia Country Report (2015) navajajo, da Ministrstvo za šolstvo,
znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije ali šole trenutno nimajo
pripravljenih nobenih posebnih sistemov zgodnjega opozarjanja na osip.
Vendar 10 šol v Srbiji (od septembra 2014) sodeluje pri projektu
»Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije 20 ‒
Combating early school leaving in Serbia«. Te šole testirajo sistem zgodnjega
opozarjanja na osip, pripravljen s strani Unicefa in Centra za izobraževalno
politiko (Pešikan 2015, str. 11). Projekt je v prvi vrsti namenjen romskim
učencem in učencem iz revnih družin in/ali podeželja ter učencem s
20

http://www.unicef.rs/?action=page&id=sprecavanje_osipanja_ucenika_iz_obrazovnog_sistema

51

posebnimi potrebami. Na vsaki šoli so na začetku projekta pripravili posebno
preventivno skupino, ki skrbi za načrtovanje in koordinacijo aktivnosti.
Vanjo so vključeni učitelji in različni strokovni sodelavci šole, po potrebi tudi
zunanji strokovni sodelavci. Program je pripravljen po korakih in mora slediti
zastavljenim ciljem. Najprej je treba odkriti, kateri so tisti ogroženi učenci, ki
bi lahko, na podlagi obstoječe dokumentacije, intervjujev z njimi in njihovimi
starši, učitelji in sovrstniki ter opazovanja, predčasno zapustili šolanje.
Naslednji korak je identifikacija potreb posameznih učencev s poudarkom na
vzrokih in ne na simptomih, opravljena s strani preventivne skupine za
preprečevanje zgodnjega osipa v sodelovanju z razredniki. Nadalje se pripravi
individualni podporni načrt za vsakega posameznika, za skrbno izvajanje
katerega skrbi eden izmed učiteljev. V nuji se načrt na podlagi učenčevih
potreb, njegovega napredovanja ali nazadovanja ter učnih dosežkov,
spremeni ali nadgradi. Poleg individualnih podpornih načrtov se na šoli
izvaja tudi veliko dopolnilnih dejavnosti, ki podpirajo profesionalni razvoj
učiteljev, aktivno vključujejo starše in dajejo pomembno vlogo tudi
sovrstnikom. Izjemno pomemben je še razvoj šolske kulture, ki, med drugim,
zelo vpliva na večjo občutljivost šolskih delavcev za zgodnje odkrivanje osipa
in nudenje pomoči ranljivim otrokom (Combating ESL in Serbia’ pilot project
in Serbia b.l., str. 2 in 3).

4.2.3.

Slovenija

V Sloveniji so na voljo le s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport pripravljeni ukrepi, ki posredno in neposredno skrbijo za
preprečevanje

osipa.

Šole

sicer

interno

razvijajo

sisteme

zgodnje
zgodnjega

opozarjanja, vendar ti ukrepi, ki jih pripravljajo šole, niso urejeni in
pripravljeni tako, da bi bili lahko objektivno predstavljeni, temveč so
namenjeni zgolj interni uporabi (Country Report Slovenia 2014, str. 5).
Spodaj so predstavljeni ukrepi na ravni države, ki posredno ali neposredno
vplivajo na zgodnje opozarjanje za preprečevanje osipa. Zajemajo širok
spekter ukrepov, vse od zagotovitve brezplačne zdravstvene oskrbe v času
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šolanja, posebne obravnave otrok s posebnimi potrebami, reguliranega
vstopa v osnovno šolo, pomembne podporne vloge šolske svetovalne službe v
vrtcu in osnovni šoli, ki sodeluje z drugimi sektorji in službami, do
poudarjanja pomembne vloge in nalog razrednikov, pomena ocenjevanja in
spremljanja napredka otrok.


Zdravstvena oskrba je sistemsko organizirana in brezplačna za vsakega
otroka do 18. leta oz. dokler se izobražuje. Sistematični zdravniški
pregledi lahko zaznajo razvojne pomanjkljivosti, ki vplivajo na sposobnosti
izobražuječega se otroka. Zdravstveni sistem zagotavlja natančno in
primerno obravnavo, posreduje informacije o otrokovem zdravju staršem,
po potrebi tudi s šolo.



V primeru identifikacije statusa posebnih potreb za posameznega otroka
na vseh stopnjah šolanja, obstajajo, od predšolskega šolanja naprej,
regulirani pristopi, da podprejo razvoj in odkrijejo dodatne težave, ki bi
lahko med izobraževanjemše napredovale. Posameznik lahko pridobi
uraden status učenca s posebnimi potrebami, če se, ne glede na
starostno obdobje, pri njem zaznajo težave v razvoju in učenju. Lahko se
ga, v primeru resnejših posebnih potreb, vključi v šolo za učence s
posebnimi potrebami ali pa se mu omogoči vključitev v redno šolo.



Vzgojitelji in svetovalni delavci so prvi, ki lahko zaznajo razvojne težave
med

izobraževanjem.

Vzgojitelj

mora

o

svojih

opažanjih

poročati

svetovalnim delavcem v vrtcu. Ta imajo pooblastila, da ukrepajo pri
starših, če je to smiselno in potrebno, pa lahko stopijo tudi v stik z
zdravstvenimi in socialnimi delavci.


Pri šestih letih se otroci vključijo v osnovno šolo ter predšolski vzgojitelji
in svetovalci so potencialne probleme pri napredovanju otroka dolžni
izraziti staršem, da skupaj z njimi proučijo, ali je otroku morda bolje
podaljšati predšolsko izobraževanje za eno leto.
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Vstop v šolo se lahko, na podlagi priporočil staršev ali zdravnika, preloži
za maksimalno eno leto. Končna odločitev sprejme ravnatelj na podlagi
priporočila komisije (šolski svetovalec, šolski zdravnik, učitelj), ki je
odgovorna za presojo otrokove pripravljenosti na vstop v šolo. Otrok s
posebnimi potrebami lahko začne s šolo, na podlagi priporočila Komisije
za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, leto kasneje.



Glavni opozorilni sistem v osnovni šoli je razrednikovo odkrivanje težav, ki
mora biti še posebej pozoren na manj uspešne posameznike in tiste,
katerim šolski rezultati padajo. Učenci so ocenjeni najmanj trikrat na leto
pri predmetih, ki niso na urniku več kot dvakrat tedensko in šestkrat pri
ostalih predmetih. Ocene se vpisujejo v redovalnico. StaršI se seznanijo z
otrokovimi ocenami na govorilnih urah med šolskim letom in s pisnim
poročilom ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja. Na koncu leta dobijo
učenci pisno spričevalo, ki zajema končne ocene po predmetih, in potrdilo
o napredovanju v naslednji razred. Ob koncu šestega in devetega razreda
se izvedeta obvezni nacionalni preverjanji znanja iz maternega jezika in
matematike, v šestem razredu tudi iz tujega jezika in v devetem razredu iz
predmeta,

ki

ga

določi

ministrstvo.

Rezultati

ne

vplivajo

na

posameznikove ocene, ampak so le dodatna informacija o ravni njegovega
znanja. Na podlagi tega dobijo slabše ocenjeni učenci posebno pozornost
šolske svetovalne službe. Za dodatno obravnavo njihovega otroka s strani
učiteljev in šolske svetovalne službe lahko zaprosijo tudi starši (tri do
štirikrat letno), ki dobijo njihove ustrezne povratne informacije in
predloge, kako podpreti otrokovo prizadevanje. Če je potrebno, so učenci
in starši lahko povabljeni na Svetovalni center za otroke, mladostnike in
starše v Ljubljani, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v
Mariboru ali Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Kopru.


Če prizadevanja za pomoč otrokom s strani staršev, učiteljev ali
svetovalcev na svetovalnem centru niso zadostna, lahko starši in šola
prijavijo posameznika na obravnavo s strani Komisije za usmerjanje otrok
s posebnimi potrebami. Če izda komisija pozitivno odločbo, dobi učenec
status posebnih potreb, šola pa navodila, na kakšen način mora
prilagoditi šolsko delo temu otroku.
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Šolska svetovalna služba je organizirana v vrtcih, osnovnih šolah,
srednjih šolah in dijaških domovih. Njena naloga na vseh treh ravneh
izobraževanja je, za zagotavljanje najboljših možnih rezultatov, regulirana
in strokovno podprta s strani ZOFVI in Zakona o vrtcih 21 , Zakona o
osnovni šoli, Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju22, Zakona o
gimnazijah in Programskih smernic za delo šolske svetovalne službe,
posebej pripravljenih za vrtce, osnovne in srednje šole.



Šolski strokovni delavci lahko na katerikoli stopnji, če zaznajo socialne ali
socialno-ekonomske

probleme

učenca,

ukrepajo

oz.

pomagajo

pri

finančnih ali drugih težavah, predvsem v sodelovanju s Centrom za
socialno delo in dijaškimi domovi. V primeru ko otroci ne morejo bivati z
družino oz. družine nimajo, mnogo šol sodeluje tudi z raznimi nevladnimi
organizacijami ali prostovoljci, ki pomagajo pri mnogovrstnih šolskih in
socialnih ukrepih (prav tam, str. 6 in 7).

Poleg zgornjih ukrepov velja omeniti, da se je v Sloveniji v drugi polovici
devetdesetih let pripravila reforma šolskega sistema, ki je prenovila poklicno
in tehnično izobraževanje. Obstoječi programi so bili posodobljeni ali
zamenjani, pripravljenih pa je bilo kar nekaj novih programov, ki bili
prilagojeni novim potrebam trga dela. Del reforme je bila tudi širitev mreže
šol, te so postale bolj geografsko razpršene in s tem bolj dostopne mladim. Po
Černoši (2012) v Country Report Slovenia (2014) se je število srednjih šol v
letih od 2000 do 2010 zmanjšalo, temu pa je sledilo tudi zmanjšanje števila
vpisanih dijakov. Več manjših šol se je združilo v šolske centre, s
spremembami v gospodarstvu pa so se spremenili tudi programi šol in
poučevane

vsebine

(prav

tam,

str.

26).

Kljub

vsemu

je

ponudba

srednješolskih programov še vedno ostala dovolj raznolika (prav tam, str. 3).

21
22

https://www.uradni-list.si/1/content?id=58651
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325
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4.2.4.

Primerjava

V treh zgoraj opisanih državah je stopnja razvitosti sistemov zgodnjega
opozarjanja na osip različna, vendar nobeni ni sistem optimiziran. Na
Madžarskem kot glavni problem izpostavljajo slabo sodelovanje med sektorji.
Na sistemski ravni zbirajo podatke o šolskih izostankih, ocenah in končnih
ocenah ter tem, ali posameznik zaključi razred oziroma letnik. Zakon o
javnem šolstvu na Madžarskem tudi zapoveduje, da se mora, če otrok
izostane od pouka več kot desetih ur, to sporočiti lokalnim oblastem in
ustanovam za varstvo otrok.
Od leta 2003 imajo program »Sure Start«, ki ponuja celovito podporo
družinam pri vzgoji malih otrok ‒ predvsem na ruralnih območjih, kjer je to
potrebno. Predšolska stopnja od tretjega leta do vstopa v šolo je postala
obvezna s septembrom 2015, a vanjo še vedno niso vključeni ravno otroci z
najbolj prikrajšanih območij.
Posebno varovalno vlogo imajo še družinski denarni dodatki, ki jih starši
prejmejo, če otroci redno obiskujejo šolo.
V šolah poudarjajo izjemno pomembno vlogo razrednikov, ki lahko prvi
zaznajo opozorilne znake za predčasno opuščanje šolanja.
V Srbiji posebnih sistemov zgodnjega opozarjanja na osip ne poznajo. 10
srbskih šol sicer sodeluje v Unicefovemu projektu Sprečavanja osipanja
učenika iz obrazovnega sistema Republike Srbije. Namenjen je romskim
otrokom, otrokom s podeželja in tistim s posebnimi potrebami. Identificira
ogrožene posameznike in njihove potrebe ter poskrbi za pripravo ustreznega
individualnega podpornega načrta, ki ga pod strokovno spremljavo tudi
izvede.
V Sloveniji imajo nekatere šole pripravljene notranje sisteme zgodnjega
opozarjanja na osip, vendar so namenjeni le interni uporabi. So pa šolam na
voljo še sistemski ukrepi, ki jih je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport. Otroci imajo med celotnim šolanjem zagotovljeno
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brezplačno zdravstveno oskrbo, ta pa lahko zazna razvojne pomanjkljivosti,
ki vplivajo na sposobnosti otrok. Vzgojitelji in učitelji v šolah so naslednji, ki
lahko kot naslednji opazijo razvojne ali druge vrste težav in o katerih morajo
poročati ter se o njih posvetovati s šolsko svetovalno službo. V primeru da so
diagnosticirane težave v razvoju in/ali učenju, lahko dobi otrok status
učenca ali dijaka s posebnimi potrebami. Pomemben opozorilni znak na
prezgoden osip so tudi ocene. Slabše ocenjenim učencem, po potrebi, nudi
podporo in pozornost šolska svetovalna služba, ki jih v sili usmeri tudi na
Svetovalne centre za otroke, mladostnike in starše. Če njihova pomoč ni
dovolj, je otrok usmerjen na Komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami, ki po potrebi izda odločbo, s katero otrok tudi dobi status
posebnih potreb.
Pomembno vlogo v slovenskem šolskem sistemu, tako na področju reševanja
problema osipa kot na svetovalni in podporni ravni, ima šolska svetovalna
služba.

4.3. Način zbiranja podatkov o osipu in možnost individualnega
spremljanja posameznika
V prihajajočem poglavju bomo analizirali načine zbiranja podatkov o osipu za
vsako državo posebej in preverili možnosti individualnega spremljanja
posameznika v obstoječih sistemih zbiranja podatkov.

4.3.1.

Madžarska

V madžarski bazi izobraževalnih podatkov (Hungarian Educational Database)
zbira letne podatke o vseh izobraževalnih ustanovah. Obstaja register, ki je
namenjen ustanovam, učiteljem in ostalemu strokovnemu osebju, ter
register, namenjen otrokom in študentom. Vsaka ustanova ima svojo
identifikacijsko številko, s katero se lahko spremlja spremembe na ravni
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vsake institucije posebej. Na ravni šole se zbirajo podatki o proračunu,
osebju in socialnem ozadju učencev. V tej bazi se zbirajo podatki o
posamezniku od njegovega samega začetka izobraževanja, torej od vstopa v
vrtec (ki je obvezen), do zaključka izobraževanja, ne glede na stopnjo, na
kateri ga zaključi. Vključuje pa tudi podatke o posameznikovih posebnih
izobraževalnih potrebah. Tudi Information System of Public Education ‒
Köznevelési Információs Rendszer – KIR* (v nadaljevanju KIR 23 ) zagotavlja
javne letne podatke o zavodih, učencih in učiteljih. Podatke pripravijo šole,
večinoma namestniki ravnateljev. Od leta 1997 dobi vsak otrok z vstopom v
šolo svojo identifikacijsko številko, s katero se identificira skozi celotno
obdobje javnega šolanja. Posameznemu učencu lahko sledijo tudi po njegovi
osebni identifikacijski številki. V skladu s predpisi o varstvu podatkov se
lahko osebni podatki učencev prenašajo iz sistema v druge povezane sektorje
le za točno določene namene, ki jih uvedba strogo določa za vsako institucijo
posebej. Te omejitve prenašanja podatkov in uporabe za točno določene
namene so v skladu z evropsko in madžarsko uredbo o varstvu podatkov,
kljub temu pa zaradi pomanjkanja komunikacije med različnimi sektorji
prenos podatkov ne poteka gladko, kar onemogoča učinkovito in pravočasno
ukrepanje (Country report Hungary 2014, str. 19).

Od leta 2001 potekajo nacionalna ocenjevanja kompetenc v četrtem, šestem,
osmem in desetem razredu iz matematike in pismenosti, ki dajo povratno
informacijo o šolski uspešnosti otrok. Od 2007 naprej pa ta ocenjevanja
potekajo pod zgoraj omenjeno identifikacijsko številko, zaradi česar imajo
pravico in možnost vpogleda v podatke tudi šole in starši. Ta nacionalna
ocenjevanja zagotovljajo koristne informacije o pedagoških praksah in
učinkovitosti ter dajejo šoli priložnost za izboljšanje učenčevega znanja glede
na njegove izvorne sposobnosti in znanje (prav tam).

KIR je informacijski sistem javnega šolstva na Madžarskem, ki ga upravlja Urad za šolstvo (Office of
Education) (vir: Attila Schüller. 2013. Information Security Anomalies in the IT Systems of Hungarian Public
Education. Dostopno na: http://hadmernok.hu/132_30_schullera.pdf)
23
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4.3.2.

Srbija

Trenutno vzpostavljen sistem zbiranja podatkov v Srbiji ne omogoča
spremljanja razreda, generacije, niti učenca na individualni ravni. Čeprav
določa Zakon o temeljih vzgojnega in izobraževalnega sistema v Srbiji (Zakon
o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja) iz leta 2009 vzpostavitev
enotnega informacijskega sistema (jedinstveni informacioni sistem), do zdaj še
ne deluje (Pešikan 2015, str. 9). V tem sistemu se bodo zbirali podatki o
otrocih, starših, skrbnikih in zaposlenih, identiteti vključenih v izobraževalni
sistem, izobraževalni, socialni in zdravstveni status in potrebni izobraževalni,
socialni in zdravstveni pomoči (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i
vaspitanja 2009,

10b.

člen). »Namen obdelave osebnih

podatkov je

zagotavljanje kazalnikov za spremljanje obiskovanja šole otrok in učencev,
zagotavljanje

učinkovitega

in

kakovostnega

delovanja

izobraževalnega

sistema, načrtovanje izobraževalne politike, spremljanje študij in izboljšanje
vzgojno-izobraževalne

ravni

otrok

in

učencev,

poklicnega

statusa

in

usposabljanja učiteljev, vzgojiteljev in strokovnih sodelavcev, dela vzgojnoizobraževalne institucije, učinkovitega sistema financiranja izobraževanja in
ustvarjanja podlage za izvajanje nacionalnih in mednarodnih raziskav na
področju izobraževanja.« (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
2009, 10v. člen)
Šole sicer vodijo evidenco študentov, po navadi v papirnati obliki, ki pa
onemogoča združevanje podatkov na šolski, lokalni ali nacionalni ravni, kar
močno ovira spremljanje študentov na individualni ravni (Pešikan, str. 9 in
10).

4.3.3.

Slovenija

Obstoječi sistem zbiranja podatkov trenutno omogoča zgolj delno spremljanje
posameznika na individualni ravni, uporabljamo ga namreč šele od leta
2011. Ustrezno spremljanje bo možno, ko bo od uvedbe Centralne evidence
minilo dovolj časa (Country Report Slovenia 2014, str. 7).
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Do leta 1997 je bil sistem vzpostavljen preko Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje. Leta 2011 pa je bila uvedena Centralna evidenca udeležencev
vzgoje in izobraževanja, ki jo vodi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Ta
baza podatkov bo lahko spremljala posameznika skozi izobraževalni sistem (z
izjemo terciarnega izobraževanja) in vključevala številne podatke, ki vplivajo
na zgodnje opozarjanje preprečevanja osipa (prav tam).
V ZOFVI (135a. člen) so definirani podatki, ki se zbirajo: »Centralna evidenca
vsebuje naslednje podatke o predšolskih otrocih, učencih, dijakih, študentih
višje šole in udeležencih izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu:
udeleženci vzgoje in izobraževanja):
- enolični identifikator udeleženca vzgoje in izobraževanja,
- ime in priimek,
- EMŠO24,
- spol,
- kraj in država rojstva,
- stalno oziroma začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna
številka, občina, država),
- državljanstvo,
- ime in naslov vzgojno-izobraževalnega zavoda ter matična številka
poslovnega subjekta (šifra PRS25),
- vzgojno-izobraževalni ali študijski program ter evidenčna številka iz
uradnega registra programov (vrsta in področje izobraževanja po KLASIUS)26

24

Enotna matična številka občana je osebna identifikacijska številka v Republiki Sloveniji. Dostopno na:
http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/osebni_in_tajni_podatki/emso/)
Poslovni register Slovenije (PRS) je skladno z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije osrednja javna baza
podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali
nepridobitno dejavnost, ter o njihovih podružnicah in drugih delih poslovnih subjektov. PRS vsebuje tudi podatke o
podružnicah tujih poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije. Dostopno na:
http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Splosno
25
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- starostno obdobje, razred in oddelek, letnik oziroma vzgojna skupina
oziroma razred in predmet v glasbeni šoli in umetniški gimnaziji,
- podatek o prijavi v dijaški dom,
- datum vključitve oziroma datum začetka izobraževanja v vrtcu oziroma šoli,
- datum začetka izobraževanja v vzgojno-izobraževalnem ali študijskem
programu,
- datum izpisa iz vrtca oziroma šole,
- datum zaključka izobraževanja v vzgojno-izobraževalnem ali študijskem
programu,
- povprečna ocena zadnjega razreda osnovne šole,
- povprečna ocena po letnikih za dijake in študente višjih strokovnih šol,
- status udeleženca: otrok, učenec, dijak, študent višje šole, udeleženec
izobraževanja odraslih, učenec glasbene šole, kandidat brez statusa, ki
opravlja izpite,
- način izobraževanja: redni/izredni,
- oblika izobraževanja: vzporedno izobraževanje.«
Vse zgornje podatke, razen tistih, ki se na podlagi EMŠO-številke pridobijo iz
centralnega registra prebivalstva, po 135b. členu ZOFVI vnašajo vzgojnoizobraževalni zavodi.
Nadalje ZOFVI, (135a. člen), definira, da se : »V centralni evidenci […] vodi
tudi podatek o upravičenosti do znižanega plačila vrtca, dodatne subvencije
za malico, subvencije za kosilo (številka odločbe, datum pridobitve pravice in
višina subvencije oziroma znižano plačilo vrtca).« Te podatke pa po 135b.

26

Klasifikacija, ki se uporablja za razvrščanje javno veljavne izobrazbe, NPK, ter drugih nazivov, ki so izkazljivi z
javnimi listinami. SKP-08 je orodje za razvrščanje podatkov o delu, delovnem mestu, poklicu, v klasifikacijski
sistem poklicev. Dostopno na: http://www.ess.gov.si/trg_dela/publicistika/sifranti_klasifikacije
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členu ZOFVI zagotovi ministrstvo, ki je pristojno za uveljavljanje posamične
pravice pridobljene iz javnih sredstev.
Preko

zgornjih

načinov

zbiranja

je

možno

spremljati

podatke

o

posameznikovem napredovanju skozi sistem in tudi tiste, ki so pomembni za
področje sistema zgodnjega opozarjanja za preprečevanje osipa.
V drugem členu Pravilnika o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz
Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja 27 (v nadaljevanju
Pravilnika) je določeno, da se podatki iz Centralne evidence vodijo v posebni
računalniški

aplikaciji

Centralna

evidenca

udeležencev

vzgoje

in

izobraževanja. Dostop do nje je omogočen le z elektronskim certifikatom, ki
sledi vpogledom spreminjanju podatkov, izvozom podatkov in ostalim
aktivnostim. Ti podatki so shranjeni šest let. V tretjem členu Pravilnika je
zapisano, da imajo dostop do podatkov le ravnatelji oziroma direktorji šol,
preostali delavci v šoli pa le z njihovim pooblastilom, pooblastilom, katerega
dodelitev (in posledično tudi dodelitev digitalnega certifikata) morajo
utemeljiti in razložiti.
Opredeliti morajo, katere pravice pridobi delavec šole in za vpogled v katere
osebne podatke. V četrtem členu pravilnika je zabeleženo, da lahko do
podatkov Centralne evidence dostopajo tudi uslužbenci Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, v primeru ko te podatke potrebujejo pri svojem
delu. Digitalni certifikat pridobijo na podlagi pooblastila ministra za šolstvo,
znanost in šport.

4.3.4.

Primerjava

Na Madžarskem se podatke o osipu posredno pridobiva z dvema bazama
podatkov. Prva je tako imenovana madžarska izobraževalna baza podatkov,
kjer se letno zbirajo podatki o vseh izobraževalnih ustanovah in udeležencih
izobraževanja. Druga baza podatkov je KIR, ki zagotavlja letne podatke o
institucijah, udeležencih in strokovnem osebju. Vsak posameznik znotraj
27

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10764
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sistema KIR dobi svojo identifikacijsko številko, s katero se identificira v
celotnem obdobju javnega šolanja. Posamezniku se lahko v celotnem
obdobju javnega šolanja sledi tudi preko njegove identifikacijske številke.
Trenutno vzpostavljen sistem zbiranja podatkov o osipu v Srbiji vodi vsaka
izobraževalna institucija v papirnati obliki. Ta način ne omogoča spremljanja
niti posameznika niti skupine. Zakon o osnovama sistema obrazovanja in
vaspitavanja določa vzpostavitev enotnega informacijskega sistema, ki bo
omogočal spremljanje stopnje osipa in posameznika.
V Sloveniji je bila leta vzpostavljena Centralna evidenca udeležencev vzgoje in
izobraževanja, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Ko bo
zbranih dovolj podatkov, bo omogočala učinkovit pregled vplivanj na osip,
hkrati pa tudi sledenje posamezniku. ZOFVI in Pravilnik definirata podatke,
ki se zbirajo, in pravice do dostopa oziroma upravljanja s pridobljenimi
podatki.

4.4. Definicije osipa in stopnje osipa

Za lažje razumevanje dojemanja pojma osipa v različnih državah bomo v
naslednjem poglavju predstavili definicije, ki jih uporabljajo vse tri države, in
tudi pogledali stopnje osipa za zadnjih nekaj let.

4.4.1.

Madžarska

Na Madžarskem je uradna definicija osipa definicija Evropske unije oziroma
Eurostata (European Commission ... 2014, str. 8). Osipniki so mladi med 18.
in 24. letom, ki nimajo zaključene izobrazbe na ravvi ISCED 2 (zaključenih 8
razredov osnovne šole). In niso bili vključeni v katerikoli priznan program
izobraževanja ali usposabljanja v preteklih štirih letih. Madžarska si je
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zadala cilj, da bo do leta 2020 zmanjšala osip na maksimalno 10 %.
Problem, ki ga zaznavajo na Madžarskem, je naraščajoč trend osipa od leta
2010 (Hungary Country Report 2014, str. 8).
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12,5%

12,5 %

11,4 %

11,7 %

11,5 %

10,8 %

11,4 %

11,8%

11,9 %

11,4 %

11,6%

Slika 6: Stopnja osipa na Madžarskem v letih 2005‒2015 (vir: Eurostat(2016). Dostopno na:
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/web/_download/Eurostat_Table_t2020_40PDFDesc_7a23b7a7fe93-44e0-836e-cc8075e9a60d.pdf)

Na podlagi podatkov Statistical Yearbook of Education 2012/2013 Country
report Hungary (2014) pojasnjujejo da začne do osipa na Madžarskem
najpogosteje prihajati na višji sekundarni stopnji, vendar se težave pojavijo
že prej. Najvišja stopnja osipa je v 9. in 10. razredu poklicnih šol, kjer je osip
tretjinski. V višjih strokovnih šolah je osip 7‒8-odstotni, na gimnazijah pa le
3-odstotni. Kar zadeva osip, sta pomembni dve bazi podatkov za določitev
ogrožene populacije. 3,7 % šestnajstletnikov ni zaključilo osmega razreda,
kar pomeni, da niso zaključili osnovne šole. Predvidena starost ob zaključku
naj bi bila 14 oziroma 15 let (prav tam, str. 21).
Mártonfi v Country Report Hungary izpostavi še drugo posebej ogroženo
skupino. Sem sodijo tisti, ki se odločijo za poklicne šole. Kar tretjina jih
namreč ne zaključi šolanja. Med njimi izstopajo še posebej Romi, od katerih
jih uspešno pridobi srednješolsko spričevalo le 22 % (prav tam 2014, str.
21).
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4.4.2.

Srbija
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Slika 7: Stopnja osipa v Srbiji v letih 2004-2013. (vir: Pešikan. A. (2015). Serbia Country Report.)

Podatki o zgodnjem opuščanju šolanja v Srbiji se močno razlikujejo. Znotraj
države ni sprejetih ene ali več enotnih definicij in metodologij zbiranja
podatkov, kar vpliva na njihovo zanesljivost. Statistična metodologija
zbiranja podatkov o osipu v Srbiji je v postopku usklajevanja z Eurostatovo.
Razpoložljivi statistični podatki o pomembnih izobraževalnih kazalnikih še
niso dovolj zanesljivi. To velja zlasti za tiste o osipu (Serbia Country Report
2015, str. 5).

Zanesljivi podatki o stopnji osipa v Srbiji ne obstajajo. Problem izhaja iz
dejstva, da še ni vzpostavljene enotne definicije osipa. Obstaja nekaj
nesistematično zbranih podatkov iz različnih virov. Problem se prične na
predšolski ravni ‒ vključenost otrok v predšolske ustanove je nizka (Serbia
Country Report 2015, str. 10). V Strategiji razvoja izobraževanja v Srbiji do
leta 2020 (2014) navajajo, da je bilo leta 2012 na voljo 159 ustanov za
predšolskih inštitucij. 2384 objektov so ustanovile lokalne samouprave in 60
zasebne institucije. Ponekod je problem predvsem velika oddaljenost. Slabše
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razvite občine pogosto nimajo finančnih sredstev za razvoj mreže predšolskih
ustanov (prav tam, str.16).
Osip v osnovni šoli znaša nekje 12‒15% (glede na ocene in analize
strokovnjakov). Pravica do izobraževanje je tako nekaterim otrokom v Srbiji
kratena. Podatki kažejo, da je osip v določeni meri prisoten na vseh stopnjah
izobraževanja. Najvišja stopnja osipa je na srednješolski ravni. Da bi
zmanjšali

opis

v

srednjem

izobraževanju,

so

v

Strategiji

za razvoj

izobraževanja v Srbiji do leta 2020 predvideli uvedbo obveznega srednjega
izobraževanja, vendar še ni določen datum, kdaj bo to realizirano. Stopnja
osipa se razlikuje tudi med občinami, pri čemer velja, da je osip večji v
občinah, kjer je gospodarska razvitost nizka (Pešikan 2015, str. 10).

4.4.3.

Slovenija

Poleg sprejete in uporabljane opredelitve osipnikov po Eurostatu, se v
Sloveniji uporabljata še dve:


mladi, ki niso zaključili devetletne osnovne šole,



nezaposleni mladi, med 15. in 25. letom, ki nimajo pridobljene vsaj
poklicne izobrazbe in niso vključeni v šolo (European Commission ...
2014, str. 198).

Stopnja osipa v Sloveniji se od leta 2005 do leta 2015 po Eurostatovi
definiciji giblje med 3,9 % in 5,6 %. Nacionalni cilj do leta 2020 je, da
stopnja osipa ne bi bila višja od 5 %. Stopnja osipa v Sloveniji je že zdaj ena
od najnižjih v Evropi.
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Slika 8: Stopnja osipa v Sloveniji v letih 2005-2015 (vir: Eurostat(2016). Dostopno na:
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/web/_download/Eurostat_Table_t2020_40PDFDesc_7a23b7a7fe93-44e0-836e-cc8075e9a60d.pdf)
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4.4.4.

Primerjava

Na Madžarskem uporabljajo zgolj definicijo osipa Evropske unije. V Srbiji
trenutno nimajo uradne definicije, ki bi jo uporabljali, je pa v dogovoru
uskladitev z uradno definicijo osipa, ki jo uporablja Evropska unija. V
Sloveniji poleg definicije osipnikov Evropske unije kot osipnike definiramo
mlade, ki niso zaključili devetletne osnovne šole, in nezaposlene mlade med
15. in 25. letom, ki nimajo pridobljene vsaj poklicne izobrazbe in niso
vključeni v šolo.

4.5. Pristopi šol za prepoznavanje ogroženih posameznikov in
preprečevanje osipa

4.5.1.

Madžarska

Učiteljem in šolam na Madžarskem je na voljo le malo spodbud in metod za
identifikacijo ogroženih posameznikov. Izpostavimo lahko izobraževalno in
poklicno orientacijo, ki je vzpostavljena medpredmetno na vseh stopnjah
izobraževanja, prav tako je vključena v več predmetov oziroma predmetnih
področij. V šolah se z izobraževalno in poklicno orientacijo ukvarjajo učitelji,
ki imajo, ali pa tudi nimajo opravljeno za to ustrezno usposabljanje.
Trenutno je na voljo zelo malo usposobljenih poklicnih svetovalcev. Psihologi,
socialni delavci in pedagogi (socialni delavci in pedagogi zgolj na sekundarni
ravni) ravno tako sodelujejo pri poklicnem svetovanju, vendar tudi oni brez
ustreznega usposabljanja. Kar se tiče zunanjih sodelavcev ‒ javne službe za
zaposlovanje zagotovijo karierne informacije in organizirajo karierne sejme v
osnovni in srednji šoli. Prav tako sodelujejo pri individualnem usmerjanju in
predavanjih na temo izobraževalne in poklicne orientacije. Od januarja 2012
bi morale pri pripravi vsebin in aktivnosti za izobraževalno in poklicno
orientacijo sodelovati tudi lokalne pisarne trgovinske in gospodarske
zbornice (European Commission ... 2014, str. 183‒184). Poklicna orientacija
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pa je lahko učinkovita zgolj, če se izvaja v daljšem časovnem obdobju in če
izkoristi možnosti usklajene povezave z različnimi šolskimi predmeti,
poukom in izvenšolskimi dejavnostmi (prav tam, str. 92). Na Madžarskem se
zavedajo pomembnosti organizacije dogodkov, povezanih z nadaljnjo karierno
ali poklicno usmeritvijo tudi zunaj šole, kot so karierni sejmi in obiski
delodajalcev

ter

spoznavanje

z

delovnimi

mesti.

Ti

dogodki

dajo

posameznikom priložnost, da se seznanijo z zunanjim svetom dela (prav tam,
str. 93).
Poleg učiteljev so otrokom v izobraževalnih institucijah na voljo tudi drugi
strokovni sodelavci, katerih število v šoli je trenutno odvisno od števila
učencev (npr. v vrtcu je zaposlen psiholog za polovični delovni čas na 500
otrok). Šolski psihologi in ostali specialni strokovnjaki so po zakonu na voljo
v primerih določenega številka otrok s posebnimi potrebami ali večjega
števila večkratno prikrajšanih učencev. V večini primerov so to strokovnjaki
s polovičnim delovnim časom, ki skrbijo za več šol hkrati, kar

v praksi

pomeni, da šolskih psihologov ni dovolj in da običajno delajo le nekaj ur na
vsaki šoli ter imajo premalo časa za dejansko delo z učenci. Njihovo
sodelovanje je zato močno odvisno od ravnatelja (Country Report Hungary
2014, str. 22).

4.5.2.

Srbija

Učitelji osnovnih šol v Srbiji so pravno odgovorni kontaktirati starše, če
učenca ni v šolo dva dni, če pa ta izostanek traja še nadaljnje tri dni, morajo
učitelji stopiti v stik z lokalno samoupravo (Pešikan 2015, str. 11).
Šole poleg tega uporabljajo različne pristope, kot so remedialni (korekcijski)
pouk, individualizacija pouka in priprava individualnega učnega načrta (prav
tam).
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Individualni učni načrt opredeljuje Zakon o osnovama sistema obrazovanja i
vaspitanja iz leta 2009, po katerem se individualni učni načrt v osnovni ali
srednji šoli pripravi v skladu s sposobnostmi in možnostmi posameznika, ki
potrebuje dodatno pomoč pri vzgoji in izobraževanju zaradi socialne
prikrajšanosti, motnje v razvoju, gibalne oviranosti ali drugih razlogov (69. in
77. člen). V šolah je prisotna tudi karierna orientacija, ki jo izvajajo šolski
psihologi, a še ni sistematično razvita.
V Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine (2014) je predviden
razvoj karierne orientacije v osnovnih in srednjih šolah, s poudarki na
osebnem razvoju posameznika, spoznavanju lastnih želja, informiranju o
poklicih, možnostih nadaljnjega izobraževanja ali iskanja zaposlitve in
načrtovanju in upravljanju lastne poklicne kariere (prav tam, str. 46 in 64).
Učiteljem so pri izvajanju teh metod v pomoč pedagoški pomočniki, šolski
svetovalni delavci in šolska ekipa za inkluzivno izobraževanje, ki je po
Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 2009, 66. člen
osnovana »v šoli, kjer se izobražujejo učenci z motnjami v razvoju ...« ).

4.5.3.

Slovenija

Glavni ukrepi, ki motivirajo slovenske šole za zgodnjo identifikacijo ogroženih
posameznikov, so:


na podlagi 54. člena Zakona o osnovni šoli osnovna šola ne more izključiti
učenca, lahko pa se odloči premestiti otroka na drugo šolo iz učnih ali
vedenjskih razlogov. Če je razlog zgolj vedenjske narave, lahko to naredijo
tudi brez soglasja staršev. Odločitev sprejme ravnatelj na podlagi
priporočil Centra za socialno delo. Starši imajo pravico pritožiti se nad
odločitvijo.



Srednje šole so financirane po številu vključenih dijakov. Večinoma so
organizirane v šolske centre z več različnimi programi, zaradi česar po
navadi težijo k temu, da posameznika prepišejo v drug program ‒ ki mu
bolj ustreza ‒ a takega, da še vedno ostaja njihov dijak. To posredno
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vpliva na večji angažma šol, ki si zaradi želje obdržati čim več dijakov
prizadevajo poiskati različne alternative.


Na situacijo vpliva tudi demografsko stanje. Število novorojencev pada,
kar posredno zmanjšuje število zaposlenih učiteljev. Šole si želijo čim več
vpisanih, saj lahko s tem ohranijo število zaposlenih.



Po drugi strani pa se velik napredek kaže na področju posodabljanja
izobraževalnih

programov.

Šole

v

svoje

delo

vse

bolj

vključujejo

diferenciacijo in individualizacijo (Country Report Slovenia 2014, str. 8 in
9).


V Sloveniji so pripadniki romske skupnosti opredeljeni kot posebna
skupina, katere pravice so urejene s predpisi. Te pravice določajo dodatne
ukrepe za povečanje ravni učnih dosežkov romskih učencev ter njihovo
uspešno integracijo v šolski sistem (European Commission ... 2014, str.
59).



Učencem priseljencem je poleg učne podpore jezika, ki ga uporabljajo v
šoli, na voljo tudi učenje maternega jezika (prav tam, str. 62).

V

Sloveniji

je

poudarek

na

izpolnjevanju

posameznih

razvojnih

in

izobraževalnih potreb učencev, ki vključuje tako posebno bolnišnično oskrbo
kot pozornost, namenjeno nadarjenim učencem. Delno se podporni ukrepi
osredotočajo tudi na zagotavljanje finančne pomoči tistim, ki jo potrebujejo,
in sicer brezplačne šolske malice v osnovni in srednji šoli (prav tam, str. 60).

Učitelji v Sloveniji imajo na voljo nekaj pristopov, s katerimi prepoznavajo
ogrožene posameznike. Ti pristopi imajo hkrati še varovalno vlogo ‒
preprečujejo namreč tudi prezgodnje opuščanje šolanja. Country Report
Slovenia (2015, str. 9) navaja naslednje metode: individualizirani program
vzgoje in izobraževanja, pedagoško pogodbo, poklicno orientacijo, portfolijo,
usmerjanje in svetovanje, individualizacijo in diferenciacijo kot učno metodo
načina organizacije šolskega dela in priročnik za poklicne šole Preventivni
ukrepi za preprečevanje osipa.
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Individualiziran program vzgoje in izobraževanja, po 29. členu Zakona o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, pravi, da mora vzgojnoizobraževalna institucija v 30 dneh pripraviti individualiziran program za
otroka s posebnimi potrebami: »Z individualiziranim programom se
določijo oblike dela na posameznih vzgojnih in izobraževalnih področjih,
pri posameznih predmetih ali pri predmetnih področjih, način izvajanja
dodatne strokovne pomoči, izvajanje fizične pomoči, prehajanje med
programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in
ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka.«



Pedagoška pogodba, ki je definirana v 11. členu
redu v srednjih šolah

28

Pravilnika o šolskem

(2010), omogoča dijaku prilagoditev izvedbe

pouka v primeru dolgotrajne odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov,
športnih in kulturnih dejavnosti, prihoda iz tuje države ali v drugih
utemeljenih primerih. Sklene se med ravnateljem, starši in dijakom.
Določa pa pravice in obveznosti vpletenih, načine in roke ocenjevanje ter
trajanje veljavnosti pedagoške pogodbe.


Usmerjanje in svetovanje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah izvaja
svetovalna služba. 67. člen ZOFVI navaja, da »v javnem vrtcu oziroma šoli
deluje svetovalna služba, ki svetuje otrokom, učencem, vajencem,
dijakom, učiteljem in staršem; sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom
šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca oziroma šole
in

opravljanju

svetovanje.

vzgojno-izobraževalnega

Svetovalna

služba

dela

sodeluje

pri

ter

opravlja

pripravi

in

poklicno
izvedbi

individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami. Delo
svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi,
socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi«.


Poklicna orientacija v osnovni in srednji šoli: Čačinovič idr. (2008)
navajajo, da v osnovni šoli »poklicna orientacija zajema naslednje
aktivnosti: poklicno informiranje, diagnosticiranje, poklicno svetovanje,

28

https://www.uradni-list.si/1/content?id=99229
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poklicno

vzgojo,

namestitev,

zastopanje,

povratno

informiranje

in

spremljanje svetovancev.« (prav tam, str. 23) Obsega svetovalno delo z
učenci, individualno in skupinsko (v oddelku), svetovalno in posvetovalno
delo z učitelji in drugimi sodelavci na šoli, starši, sodelovanje z vodstvom
ter sodelovanje in koordinacijo dela z drugimi ustanovami (Zavodom
Republike Slovenije za zaposlovanje, srednjimi šolami, podjetji in
organizacijami) (Čačinovič idr. 2008, str. 24 in 25). Poklicno orientacijo v
srednji šoli ravno tako koordinira šolska svetovalna služba. Organizira
dejavnosti, s katerimi dijaki spoznavajo sebe, jim daje informacije o
nadaljevanju šolanja, prehajanju med različnimi stopnjami izobraževanja
in informacije, povezane z začetkom dela. Poleg skupinskih dejavnosti se
v zadnjem letniku dijaku ponudi tudi možnosti individualnega razgovora
(Čačinovič idr. 2008, str. 22).


V Sloveniji imajo učenci in dijaki v osnovnih in srednjih šolah možnost
obiska kariernih sejmov, organizirani pa so tudi informativni dnevi na
srednjih šolah in fakultetah ter ostalih visokošolskih institucijah, ki jim
dajo možnost vpogleda v nadaljnjo izobraževalno pot. Nekatere dejavnosti
so organizirane na ravni šole, pri drugih sodelujejo tudi zunanji sodelavci.
Šole pripravljajo dejavnosti tako na razredni kot na šolski ravni ter tudi
predavanja gostov, ki se ukvarjajo s področjem zaposlovanja, npr.
strokovnjakov kariernega svetovanja in bodočih delodajalci (European
Commission ... 2014, str. 93).



Portfolio Marentič Požarnik (2000, str. 275) definira kot »... zbirko
izbranih izdelkov in druge dokumentacije, npr. slik, spisov, načrtov,
poročil ..., ki nastaja daljši čas in iz katere je mogoče razbrati napredek in
doseženo stopnjo v znanju in usposobljenosti učenca, dijaka, odraslega
ter omogoča širši vpogled in razmislek o dobljenih izkušnjah.«
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4.5.4.

Primerjava

Na Madžarskem je pomemben ukrep šol za pravočasno prepoznavanje
ogroženih posameznikov izobraževalna in poklicna orientacija, vzpostavljena
na

vseh

izobraževalnih

stopnjah.

Organizirana

je

medpredmetno

in

interdisciplinarno. Izvajajo in vodijo jo učitelji, ki so pogosto neustrezno
poklicno usposobljeni. Pri izvedbi jim pomagajo tudi zunanje institucije in
javne službe za zaposlovanje, ki skrbijo za aktualne karierne informacije in
pripravo kariernih sejmov.
V šolah so, poleg učiteljev, na voljo tudi drugi strokovni sodelavci ‒ v primeru
ko je na šoli večje število otrok s posebnimi potrebami. Šole si jih med sabo
delijo glede na potrebe.
V Srbiji skušajo prilagajati pouk posameznikovim potrebam z različnimi
metodami individualizacije pouka. Po potrebi se za učenca pripravi tudi
individualni učni načrt, ki predvideva prilagoditve vsebine in načina dela
njegovim sposobnostim in zmožnostim.
Karierno orientacijo v šolah izvajajo psihologi, a ta ni dobro programsko
razvita.

Razvoj

poklicne

orientacije

predvideva

Strategija

za

razvoj

izobraževanja v Srbiji do leta 2020 za osnovne in srednje šole. Skrbela naj bi
za osebni razvoj posameznika ter informiranje o poklicih, nadaljnjem
izobraževanju in zaposlovanju.
Učiteljem so pri njihovem pedagoškem delu v podporo tudi šolske svetovalne
službe, pedagoški pomočniki in po potrebi ekipa za inkluzivno izobraževanje.
V Sloveniji so šolam na voljo različne spodbude za identifikacijo ogroženih
posameznikov. Financiranje srednjih šol je vezano na število vpisanih
dijakov, zato se šole trudijo, da dijaki šolanje dokončajo pri njih, oziroma jih
v primeru prepisa, če je mogoče, vpišejo v program znotraj istega šolskega
centra.
Pripadniki Romov veljajo v Sloveniji za skupino z večjim tveganjem za osip,
zato

imajo

zagotovljene

posebne

izobraževalne

preprečevanju slabih učnih dosežkov romskih otrok.
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pravice,

namenjene

Otrokom priseljencem pa poleg učenja novega jezika pripada tudi možnost
učenja maternega jezika.
Pomembno vlogo v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah in dijaških domovih
igrajo šolske svetovalne službe. Njihova naloga je svetovalna in sodelovalna.
Sodelujejo z otroki, starši, učitelji in drugimi strokovnimi kadri na šolah, po
potrebi tudi z zunanjimi institucijami. Šolske svetovalne službe so tudi
nosilci poklicne orientacije v osnovnih in srednjih šolah, katere vloga je
svetovanje o nadaljnji izobraževalni, karierni in poklicni poti. V pripravi
poklicne orientacije sodelujejo tudi s starši, Zavodom Republike Slovenije za
zaposlovanje, srednjimi šolami in visokošolskimi institucijami, podjetji ter
ostalimi delodajalci. Za otroke, ki to potrebujejo, so na voljo individualizirani
programi vzgoje in izobraževanja, ki določajo oblike šolskega dela, način
izvajanja dodatne strokovne pomoči in potrebne prilagoditve. Dijakom v
srednji šoli, aktivnim na športnem ali kulturnem področju ali dolgo
odsotnim, lahko ponudimo pedagoško pogodbo. Predvideva prilagoditve dela
in ocenjevanja.

4.6.

Izvenšolski podporni sistemi za identifikacijo in podporo
ogroženih posameznikov

4.6.1.

Madžarska

Zaradi slabega sodelovanja med izobraževalnim in ostalimi povezanimi
sektorji je zunanja pomoč šolam na voljo zgolj občasno. Pedagoška
svetovalna in podporna služba (The pedagogical advisory and support service
‒ nevelési tanácsadó) je uradna ustanova, ki skrbi za diagnosticiranje
vedenjskih težav in ostalih posebnih izobraževalnih potreb otrok in je na
voljo v svetovalnih centrih. Pri resnejših primerih se o učnih sposobnostih
posameznika odloča na strokovnih in rehabilitacijskih komisijah (expert and
rehabilitation committee). Posebno izobraževalno svetovanje (pedagógiai
szakszolgálat) je na voljo na podlagi ugotovitev svetovalne službe komisije.
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Ključni problem teh ustanov je dolga čakalna vrsta na obravnavo lahko otrok
včasih čaka 10 mesecev in tako izgubi celo leto šolanja (Country Report
Hungary 2014, str. 22 in 23).
Tudi Zavodi za otroke (Childrens welfare service ‒ gyermekjóléti szolgálat) se
ukvarjajo z vsemi vprašanji, ki se navezujejo na dobrobit otroka. Zavarujejo
ga tudi pred njegovo družino. Mladinski socialni delavci lahko ponudijo
različne brezplačne dejavnosti za lokalno mladino, individualne posvete,
srečanja skupin, formulirane na podlagi ciljev, ki jih želijo doseči. Obstajajo
tudi Centri za družinsko oskrbo (The family care centre ‒ családsegítő
szolgálat), ki se ukvarjajo z obravnavo celotne družine. Ti dve ustanovi sta
pogosto v isti stavbi in med sabo tesno sodelujeta, vendar pa je sodelovanje
velikokrat stvar individualnih stališč in odnosa med vodjama. Take vrste
centri delujejo v vsakem okrožju. Njihovi glavni cilji so sestavljeni na podlagi
zakona, vendar pa se dejanske prakse med centri razlikujejo. Lahko nudijo
dodatne storitve, obravnavo in dejavnosti, kot so: sodelovanje s šolo izven
zakonskih določil, organizacija popoldanskih programov ali poletnih taborov
za otroke. Vse to je močno odvisno od strokovnih vodij teh centrov in
njihovih odnosov z lokalnimi šolami. Čeprav Zakon o varstvu otrok
predvideva

stalno

komunikacijo

med

njimi,

še

posebej

v

primeru

upoštevanja vseh znakov, ki se nanašajo na dobrobit otrok, je ta redka oz.
odvisna od zgoraj omenjenih dejavnikov (prav tam, str. 23).

4.6.2.

Srbija

Učenci osnovnih šol v Srbiji imajo zagotovljen brezplačen šolski prevoz, če
živijo od šole več kot štiri kilometre ali če so invalidi. V manj razvitih občinah
tega kljub vsemu ni tako enostavno realizirati. Kjer je možno, se učencem
zagotovijo brezplačni učbeniki. Učiteljem na vseh izobraževalnih stopnjah pa
so v pomoč tudi lokalne institucije ‒ Centri za socialno zaščito, občine,
zdravstvene ustanove in povezane medsektorske komisije (Pešikan 2015, str.
11).
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4.6.3.

Slovenija

Barle Lakota idr. navajajo, da je pomembna dodatna pomoč za ukrepe na
ravni celotnega sistema za preprečevanje osipa razvoj mreže svetovalnih
centrov. Leta 2008 je bila ustanovljena mreža Centrov vseživljenjskega
učenja, delno financirana iz Evropskega socialnega sklada. Takih centrov je
trenutno 14. So enakomerno porazdeljeni po vsej Sloveniji ter zagotavljajo
informacije in svetovanja za odrasle o vseh možnostih izobraževanja, pripravi
individualnih učnih načrtov ali razpoložljivih izobraževalnih programih. Ti
centri imajo tudi 160 ločenih enot (Točke vseživljenjskega učenja), ki
dejansko izvajajo številne izobraževalne aktivnosti po državi in v katere je
letno vključenih 36.000 udeležencev (Barle Lakota idr. 2011 v Country Report
Slovenia 2014, str. 9).
Eden izmed najpomembnejših zunanjih podpornih sistemov je tudi Projektno
učenje mladih (v nadaljevanju PUM). PUM je enoletni verificiran program
neformalnega izobraževanja, ki je bil ustanovljen leta 1999 s strani
Ministrstva za šolstvo in šport. Namenjen je mladim med 15. in 25. letom, ki
so predčasno zapustili izobraževanje in nimajo zaposlitve. Letno se vanj
vključi okoli 180 mladih. Nudi projektno delo in predvsem drugačne pristope
k učenju. Vplivi učenja v programu so vidni pri naknadnem opravljanju
manjkajočih izpitov za nadaljevanje izobraževanja ali zapolnitev vrzeli v
znanju, ki so se pojavile v času formalnega izobraževanja. Pretekle izkušnje
kažejo, da spodbujajo mlade k zaključevanju začetega šolanja. Sodelovanje v
programu vodi k uspešnem razvoju poklicnih ali delovnih strategij. Podobno
vizijo kot PUM ima tudi program Produkcijska šola. Namenjena je mladim
med 15. in 18. letom, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost. Glavni
namen

programa

je

pomoč

mladim

pri

nazajšnji

vrnitvi

v

sistem

izobraževanja, ali pri iskanju zaposlitve. Mladim omogočijo, da dosežejo
ustrezna stališča, znanje in izkušnje, staršem teh otrok pa svetujejo, kako
prilagoditi pričakovanja, ki jih gojijo do svojih otrok (Country Report Slovenia
2014, str. 9 in 10).
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Pomemben program, namenjen odraslim z nižjo izobrazbo, je Usposabljanje
za življenjsko uspešnost (v nadaljevanju UŽU). Namenjen je izboljšanju
pismenosti, socialnih spretnosti, razumevanju pomena vseživljenjskega
učenja, aktivnega državljanstva in računalniških spretnosti. Vsebina dela se
prilagodi vsakokratni skupini, proces dela pa je osredotočen na posameznika
in njegove potrebe (Country Report Slovenia 2014, str. 10). »Cilj programa je
obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar bi
udeležencem omogočalo lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju,
večjo samostojnost in odgovornost v življenju, vključevanje v različne
družbene dejavnosti in dvig samozavesti ter tudi dvig kakovosti življenja.«
(Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost UŽU – MK 2005, str. 6). UŽU
je financiran iz javnih sredstev in se odvija v javnih ustanovah, npr.
knjižnicah (Country Report Slovenia 2014, str. 10).
V Sloveniji sta bila nedavno pripravljena dva izvedbena načrta jamstva za
mlade, prvi za obdobje 2014‒2015 in drugi za obdobje 2016‒202029. Pri obeh
pripravah vzpostavitve povezave med trgom dela in sistemom izobraževanja
so sodelovali predstavniki mladih, mladinskih organizacij, Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in
Ministrstva za javno upravo. Vključno z vsemi zgoraj naštetimi predstavniki
in socialnimi partnerji bo izvajanje pripravljenega programa Jamstva za
mlade spremljala posebna delovna skupina, ki bo pripravila tudi končno
poročilo.
V izvedbenem načrtu Jamstva za mlade za obdobje 2016‒2020 je
pripravljenih 15 konkretnih ukrepov, ki bi mladim (oz. tistim, ki so že dolgo
brez službe) omogočil enostavnejši prehod (z izobraževalnega sistema) na trg
dela. Še posebej stremi k zmanšanju števila brezposelnih (Jamstvo za mlade
b. l.).

29

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/JAMSTVO_ZA_MLA
DE_2016_2020.pdf.
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4.6.4.

Primerjava

Na Madžarskem je zunanja strokovna pomoč šolam na voljo občasno.
Pedagoška svetovalna in podporna služba diagnosticira vedenjske in
izobraževalne težave ter potrebe v svetovalnih centrih. Šole sodelujejo tudi
zavodi za otroke, katerih vloga je varovalna. Zaposleni organizirajo različne
dejavnosti in srečanja, ki so namenjena otrokom. Centri za družinsko oskrbo
pa služijo celotnim družinam. Nudijo dodatne dejavnosti in delavnice za
družine. Instituciji sta po navadi v isti stavbi in med sabo sodelujeta.
V Srbiji imajo otroci načeloma zagotovljen brezplačen prevoz, tistim s
finančnimi težavami pa poskušajo zagotoviti tudi brezplačne učbenike. Šole
sodelujejo z lokalnimi institucijami, centri za socialno zaščito, zdravstvenimi
ustanovami in povezanimi sektorji.
V Sloveniji je razvitih nekaj zunanjih podpornih sistemov, namenjenih
identifikaciji in podpori ogroženih posameznikov. 14 Centrov vseživljenjskega
učenja svetuje odraslim na področju zaposlovanja in pri pripravi učnih
načrtov. Znotraj njih je organiziranih 160 točk vseživljenjskega učenja, na
različnih lokacijah po Sloveniji, ki pripravljajo različne programe.
Pomemben podporni program je tudi PUM, kamor se vključujejo mladi med
15. in 25. letom, ki niso dokončali šolanja in niso zaposleni. Učenje poteka
po načelih projektnega dela, program pa mlade, vzpodbuja k zaključku
začetega formalnega izobraževanja. Podoben namen ima tudi Produkcijska
šola, namenjena mladim med 15. in 18. letom, ki so zaključili zgolj osnovno
šolo. Pomaga jim pri vračanju v sistem izobraževanja ali pri iskanju
zaposlitve.
Odraslim je namenjen program UŽU, katerega primarni cilji so izboljšanje
pismenosti,

socialnih

spretnosti,

aktivnega

državljanstva

in

drugih

uporabnih spretnosti. Vsebine in način dela se prilagodijo posamezniku.
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IV.

SKLEP

V empiričnem delu smo iskali odgovore na vprašanja, povezana osipom na
Madžarskem, v Srbiji in v Sloveniji, zdaj pa bomo povzeli ključne ugotovitve,
do katerih nas je pripeljala primerjava vseh treh držav.
Najprej bomo izpostavili omejitve raziskave. Za vse tri države je bilo, razen
podatkov, navedenih v poročilu CroCoos, težko najdi dodatne informacije v
zvezi z zgodnjim opozarjanjem na osip in merjenjem osipa. Še najmanj težav
je bilo pri iskanju podatkov za Slovenijo. Njen šolski sistem namreč najbolj
poznamo, hkrati pa tudi ni jezikovnih ovir, ki so bile precejšnje pri
pridobivanju podatkov za Madžarsko in Srbijo. Pri madžarskih dokumentih
in podatkih je bilo iskanje precej neuspešno zaradi nepoznavanja jezika in
strokovnih izrazov. Pri dodatnem iskanju podatkov za Srbijo je največja ovira
cirilica, v kateri je zapisana velika večina dokumentov. Dodaten problem, pa
je res slabo raziskan pojem osipa ‒ znotraj šolskega sistema se namreč
soočajo z bolj primarnimi in »nujnimi« težavami in omejitvami, ki se nanašajo
predvsem na dostopnost in možnost zagotavljanja šolanja za vse otroke.

V treh zgoraj izpostavljenih državah je stopnja razvitosti sistemov zgodnjega
opozarjanja na osip različna. V nobeni od njih ni sistem optimiziran, do te
mere, da bi imeli na voljo dovolj finančnih sredstev, strokovnih sodelavcev in
pripravljenih rešitev in ukrepov, da se lahko učinkovito lotili reševanja
problema osipa.
V Srbiji posebnih sistemov zgodnjega opozarjanja na osip ne poznajo.
Sodelujejo v Unicefovem pilotnem projektu, Sprečavanje osipanja učenika iz
obrazovnega sistema Republike Srbije, v katerega je vključenih deset šol.
Namenjen je romskim otrokom, otrokom s podeželja in tistim s posebnimi
potrebami.

Na

Madžarskem

kot

glavni

problem

izpostavljajo

slabo

sodelovanje med sektorji, ki bi morali biti bolj povezani med sabo in si
prizadevati za čim nižjo stopnjo osipa. Glavni nosilci zgodnjega opozarjanja
na osip so razredniki in ostali učitelji. Razrednikom in učiteljem zelo
pomembno vlogo pripisujemo tudi v Sloveniji. Poleg tega se močno
79

naslanjamo na pomoč šolske svetovalne službe, organizirane v vsakem vrtcu,
osnovni in srednji šoli ter dijaškem domu in ki otrokom nudi celostno
obravnavo, predvsem v primeru razvojnih in izobraževalnih težav. Tega na
Madžarskem (v tako široki obliki) ne poznajo. Po navadi imajo na voljo le
mobilne strokovne sodelavce, ki so, glede na potrebe, na šolah le nekaj ur na
dan ali na teden. Šolska svetovalna služba v Sloveniji se, ko je treba, pri
svojem delu opira na Svetovalne centre za otroke, mladostnike in starše in
Komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.
Šola ima možnost nadzora otrok. Odvrača jih od neugodnih vplivov in jim
ponuja varstvo. Sugestibilnim otrokom z manj razvitimi moralnimi merili ali
čustveno prikrajšanim otrokom zmanjšuje možnost prihajanja v situacije, ki
lahko privedejo do neustreznega socialnega vedenja. Šola ima tudi varovalno
vlogo ‒ prepreči ali prekine lahko verižne reakcije, ki jih sprožijo neugodni
družinski, okoljski ali drugi vzroki. Posebej se poudarja razumevajoč odnos
učitelja in njegovo podporo. Otroku je pomembno ponuditi ugodne izkušnje
in optimističen pogled na svet, ki se skušajo graditi na dobri samopodobi kot
posledici dobrih medosebnih odnosov in uspešnega obvladovanja nalog, s
katerimi se posameznik vsakodnevno spopada tako v šoli kot doma Naloga
šole je še nadomeščanje in popravljanje vzgojnih in kulturnih primanjkljajev,
ki izhajajo iz družine (Mikuš Kos, 2002, str. 104).

Vsaka izmed treh držav ima drugačen način zbiranja podatkov o osipu. V
Srbiji se podatki o osipu po šolah trenutno zbirajo v papirnati obliki, kar
močno omejuje raziskovanje problema osipa in pripravo zanesljive statistike.
Na Madžarskem se podatki o osipu posredno pridobivajo preko dveh baz
podatkov. Prva je tako imenovana madžarska izobraževalna baza podatkov,
kjer se letno zbirajo podatki o vseh izobraževalnih ustanovah in udeležencih
izobraževanja. Druga baza podatkov je KIR in zagotavlja letne podatke o
institucijah, udeležencih in strokovnem osebju. Vsak posameznik znotraj
sistema KIR dobi svojo identifikacijsko številko, s katero se identificira med
celotnim obdobjem javnega šolanja. Posamezniku se med izobraževanjem
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lahko sledi tudi preko njegove identifikacijske številke. Ravno tako bo
sledljivost posamezniku v sistemu izobraževanja nudila Centralna evidenca
udeležencev vzgoje in izobraževanja, vzpostavljena leta 2011 s strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Omogočala bo zbiranje
podatkov, ki pomembno vplivajo na osip. Njeno delovanje regulirata ZOFVI in
Pravilnik ...
Tudi definicije osipa se v državah razlikujejo. Madžarska in Slovenija uradno
definicijo osipa Evropske unije že uporabljata, Srbija pa je v procesu
usklajevanja in jo bo najverjetneje še začela uporabljati. Trenutno v Srbiji ni
enotne definicije osipa. V Sloveniji pa poleg Eurostatove koristimo še drugi
dve.
Na ravni preventivnih ukrepov zgodnjega preprečevanja osipa vse tri države
poudarjajo pomen izobraževalne in poklicne orientacije za pravočasno
prepoznavanje ogroženih posameznikov. Vzpostavljena je tako v osnovnih kot
srednjih šolah, vendar med državami, glede njene razvitosti, različna. Na
podlagi podatkov je ta najbolj skopo organizirana v Srbiji, kjer sicer delajo na
njeni posodobitvi ‒ na podlagi akcijskega načrta Strategija za razvoj
izobraževanja v Srbiji do leta 2020. Na Madžarskem imajo največ težav s
strokovno

neusposobljenostjo

učiteljev

za

izobraževalno

in

poklicno

orientacijo. Tej ni namenjeno nobeno posebno usposabljanje. V pomoč so jim
javne službe za zaposlovanje, ki skrbijo za aktualne karierne informacije in
pripravo kariernih sejmov. V Sloveniji večino dejavnosti poklicne orientacije
izvajajo šolske svetovalne službe. Glavne naloge in dejavnosti določajo
Programske smernice za osnovno šolo in Programske smernice za srednjo šolo.
Čeprav je poklicna orientacija med temi tremi državami najbolj razvita v
Sloveniji, je manevrskega prostora za izboljšave še zmeraj zelo veliko.
Predloge za gimnazije poda A. Trnavčevič, ki pa se lahko z manjšimi popravki
implementirajo na vse stopnje izobraževanja. Treba je vzpostaviti boljša
sodelovanje in timsko delo učiteljev s šolsko svetovalno službo, posameznike
pa podučiti o področjih zaposlovanja. Izpostaviti se mora pomembnost prave
poklicne odločitve. Ta namreč vpliva na nižjo stopnjo osipa na naslednjih
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stopnjah izobraževanja, na manj napačnih poklicnih in izobraževalnih
odločitev in večjo motivacijo za izobraževanje za izbran poklic. Izvajalci
poklicne

orientacije

morajo

upoštevati

tudi

zrelost

posameznika,

ga

motivirati pri izbiri poklica in spoznavanju samega sebe ter spodbujati, da se
udeleži aktivnosti, ki mu pomagajo spoznati svoje interese in poklicne
aspiracije. Šolska svetovalna služba mora v odločanje o nadaljnji karieri
aktivno vključiti tudi starše, ki jim otroci praviloma najbolj zaupajo, ter jim
pokazati, kako pomembna je prava poklicna odločitev njihovega otroka. Šole
bi morale pri pripravi vsebin in programov bolj

sodelovati z zunanjimi

ustanovami, kot je Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, ter pogosteje
izvajati obiske dijakov oziroma študentov, delodajalcev in zaposlenih, z
namenom da predstavijo svoj izobraževalni program ali poklic in področje
dela (Hozjan in Trnavčevič 2010, str. 85 in 86). Mislim, da se da zgornje
usmeritve poklicne orientacije umesititi v vse tri države, po potrebi se lahko
te tudi prilagodijo (npr. Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije se
nadomesti z ustreznim, primerljivim organom države).
Države so predstavile še nekaj drugih preventivnih ukrepov, za zgodnje
preprečevanje osipa. Srbsko poročilo je izpostavilo še prilaganje poučevanja
in učenja z individualizacijo, ki delo v šoli približa otrokovim potrebam in
zmožnostim. Podobno kot v Sloveniji se tudi v Srbiji za otroka pripravi
individualni učni načrt, ki določa potrebne prilagoditve vsebine in načina
dela, usklajene z otrokovimi sposobnostmi in zmožnostmi.
V Sloveniji imamo pripravljenih še nekaj posrednih ukrepov za pravočasno
prepoznavanje ogroženih posameznikov. Financiranje srednjih šol je »per
capita«, kar v praksi pomeni, da si šole prizadevajo, da dijaki obiskujejo prav
njihovo šolo. Srednje šole so pogosto organizirane v šolske centre, kar
pomeni, da skušajo dijaku, ki se želi izpisati iz matičnega programa, mesto
poiskati v enem izmed drugih programov, ki jih ponujajo. Ta rešitev za
posameznika ni vedno najbolj ugodna, saj je pogostokrat premeščen v
program, ki mu ni veliko bolj všeč, ali pa v podoben program, nižje stopnje,
npr. iz programa ekonomskega tehnika v triletno poklicno trgovsko šolo. V
srednješolskih programih v Sloveniji je dijakom na voljo pedagoška pogodba.
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Namenjena je dijakom, ki se aktivno udejstvujejo v športu ali kulturi, in
tistim, ki se v šolo vrnejo po daljši odsotnosti. Njen namen je prilagoditev
šolskega dela in ocenjevanja.
Zunanji

podporni

sistemi

za

identifikacijo

in

podporo

ogroženim

posameznikom na Madžarskem sestojijo iz Pedagoške svetovalne in podporne
službe, namenjene posameznikom z vedenjskimi in izobraževalnimi problemi.
Šole sodelujejo tudi z Zavodi za otroke in Centri za družinsko oskrbo. V Srbiji
šole sodelujejo z lokalnimi institucijami, centri za socialno zaščito,
zdravstvenimi ustanovami in povezanimi vladnimi sektorji.
Poleg že omenjenih institucij, ki so na voljo zunaj šol, je v Sloveniji
vzpostavljenih 14 Centrov vseživljenjskega učenja, znotraj njih pa še
dodatnih 160 točk vseživljenjskega učenja. Izpostaviti je treba tudi projekta
PUM in Produkcijsko šolo, namenjena mladim in katerih glavni cilj je, da
mladim pomagajo pri vrnitvi v sistem izobraževanja in usposabljanja ali
iskanju

službe. Odraslim je namenjen program UŽU ‒ za izboljšanje

pismenosti, doseganje socialnih spretnosti, aktivnega državljanstva in drugih
uporabnih spretnosti. Ti programi slediju trendu vseživljenskega učenja in
koristnosti ponovnega vstopa posameznika v izobraževalni sistem in s tem
tudi vsem koristim, ki jih posameznik s tem pridobi. S tem mislimo bolj
socialno vključevanje v družbo, pridobivanje novih znanj, ki jih lahko
uporabi posameznik v zasebnem ali poklicnem življenju in predsem
opolnomočenje posameznika.
Poleg vseh težav, s kateremi se trenutno ukvarja vsaka posamezna država pri
zgodnjem preprečevanju osipa, tako skupnih, kot specifičnih, bi izpostavili še
nekaj pomembnih poudarkov, ki veljajo posebej za Slovenijo. Ko gledamo
podatke o šolskem osipu v Sloveniji, vidimo predvsem nižje številke ‒ v
primerjavi z drugimi evropskimi državami. Mislim, da izhajajo delni razlogi za
nizek osip slovenskih otrok in mladih iz naše zgodovine in prepričanj, ki so
se obdržala v glavah starejših generacij in so se posledično prenesla na
mlajše generacije. V Sloveniji je, tako kot na Poljskem, izobrazba izjemno
pomembna, na kar je vplival komunizem, kjer je bila izobrazba del socialne
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promocije. Še vedno velja prepričanje, da mladi ne bodo mogli najti dobre
službe

brez

uspešno

zaključene

visokošolske

izobrazbe

(European

Parliament 2011). V Sloveniji so delovna mesta še vedno pogosto plačana po
pridobljeni izobrazbi posameznika, zaradi česar obstaja težnja po pridobitvi
čim višje stopnje izobrazbe. Kar pomeni, da tako mladi, kot njihovi starši
niso nagnjeni k tem, da njihovi otroci ne bi pridobili vsaj poklicne izobrazbe.
Starši otroke vzpodbujajo, da dokončajo šolo.
Precej manevrskega prostora v Sloveniji pa imamo tudi na ravni šol oziroma
šolskega sistema. Pogostokrat se namreč zgodi, da posameznik ne dobi
mesta v izobraževalnem programu, ki ga je pri vpisu izbral kot prvo izbiro.
Torej se mu že tu onemogoči pridobitev izobrazbe, ki bi jo želel sam. Izbrati
mora torej nekaj, kar si že v osnovi ni želel, ni bil toliko motiviran, kar lahko
vodi k predčasnem opuščanju šolanja, saj posameznik ni dobil možnosti, da
se uči za nekaj, s čimer bi se želel poklicno ukvarjati v nadaljevanju življenja.
Izpostaviti bi bilo smotrno tudi primere, ko posameznik v slovenski srednji
šoli opravi vse izpite oziroma predmete z izjemo mature. Šole se v
nadaljevanju z njimi ne ukvarjajo ‒ z njimi izgubijo stik. Nimamo
pripravljenega sistema sledenja in potrebne iniciative, ki bi mlade spodbudila
k zaključku začetega izobraževalnega programa.

Medveš v svojem članku izpelje področja, na katerih bi lahko v slovenskih
šolah naredili še več na področju zgodnjega opozarjanja in preprečevanja
osipa. Hkrati pa menim, da bi lahko, s prilagojenimi popravki spodnje
predloge implementirali tudi v šolskih sistemih drugih držav.


Zagotoviti bi morali tesnejše sodelovanje šol z okoljem, v katerem se
nahajajo,



večja podpora bi morala biti na voljo posameznikom ob prehodu iz
osnovne v srednjo šolo, ki je sedaj zelo slabo pokrita,



še posebej proti koncu osnovne šole in v splošnih gimnazijah bi morali
izboljšati možnosti, da se mladi bolj aktivno spoznajo s poklici in
šolami, ki jih zanimajo,
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srednje šole bi morale razviti močno kulturo mentorske in tutorske
pomoči, ki bi bile izjemno strateškega pomena dijakom v začetnih
letnikih,



šole bi morale razširiti in izboljšati ter predvsem aktualizirati ponudbo
obšolskih dejavnosti, ki bi gradile na močnih točkah mladih in tako
lažje odstranile negativne pojave strahu in močnega odpora do šole pri
posameznikih,



aktivno bi bilo treba vključiti tudi starše, ki pomembno vplivajo na
otrokovo dojemanje šole in njegove odločitve v zvezi z njo,



bolj bi morali vpeljevati in prilagajati nove oblike učenja in poučevanja
in zadostiti vse bolj različnim in zahtevnim potrebam posameznikov,
predvsem pa bi bilo treba



posvetiti več pozornosti trajnemu in organiziranemu nadaljnjemu
izobraževanju in usposabljanju učiteljev (Medveš, 2011, str. 17 in 18).

Zagotovo bi boljše sodelovanje šol z lokalnim okoljem pozitivno prispevalo k
manjšemu osipu, saj bi se šola in okolje med sabo prelivala, šole bi bolje
poznale potrebe okolja v katerem živi posameznik in s tem tudi njegove
potrebe. To bi lahko dosegli tudi z bogato ponudbo obšolskih dejavnosti, ki
vedno lahko potekajo oziroma se povezujejo z okoljem, kamor je postavljena
šola. Te dejavnosti lahko posameznika povežejo s šolo in okoljem v katerem
živi, njemu pa dajo tudi pozitivno izkušnjo šole, ki ni nujno zastračujoča,
ampak jo lahko poveže tudi s pozitivnimi občutki in izkušnjami. Pomembno
vlogo pri vsem pa imajo tudi starši, saj so oni še zmeraj tisti, na mnenje
katerih se ozirajo njihovi otroci. Mnenje in dojemanje šole s strani staršev
oblikuje tudi mnenje njihovih otrok o šoli. Zaradi tega je pomembno, da
vključimo tudi starše, jim omogočimo možnost soodločanja, kjer je to možno,
da dobijo občutek spoštovanega partnerja in da bodo to dobro izkušnjo
prenesli tudi naprej na svoje otroke. Tudi pomoč ob prehodih med različnimi
izobraževalnimi stopnjami bi morali biti večja, v sodelovanju s tutorji,
vrstniki, ki se lažje vživijo, razumejo in posledično tudi pomagajo ob
prehodih. Poklicna orientacija bi morala zavzeti bolj pomembno vlogo v
slovenskem šolskem sistemu, ki je trenutno bolj na stranskem tiru, če ne
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celo zanemarjena, saj je ta osnova za bolj samozavestnega, samostojnega in
informaranega posameznika, ki se lažje, opremljen z vsemi potrebni
informacijami in predvsem izkušnjami odloči za nadaljevanje njegove
izobraževalne ali poklicne poti. Pozabiti pa ne smemo na ustrezno
izobraževanje učiteljev, da se bodo lahko oprli na svoje strokovno znanje, da
bodo lahko učencem zagotovili najboljšo učno izkušnjo, ki bo prinesla tudi
čim boljše učne rezultate.
Zagotovo pa moramo imeti edno v mislih, ko pripravljamo in izvajamo ukrepe
za preprečevanje zgodnjega osipa, da treba vzeti v obzir kulturo in državo, v
katerem je postavljena posamezna izobraževalna institucija in upoštevati
specifike okolja, da bodo ti ukrepi kar najbolj učinkoviti. Vodilo delovanja pa
naj bo vedno posameznik in njegove potrebe.
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