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1. Uvod 

 

Izboljšanje postopka vodenja in svetovanja pri izobraževanju odraslih je bil dvoletni projekt  Erasmus+ 

KA204 – strateško partnerstvo za izobraževanje odraslih, ki ga financira Evropska unija in je povečalo 

kakovost izobraževanja odraslih z uvajanjem učinkovitih načinov vseživljenjskega usmerjanja in 

svetovanja. Cilj je bil razviti pedagoško orodje za preslikavo osnovnih učnih parametrov udeležencev v 

izobraževanju odraslih 1 , razširiti in razviti veščine svetovalcev (kot svetovalci / organizatorji 

izobraževanja odraslih / mentorji / predavatelji / socialni delavci, med drugimi tudi psihologi, odvisno 

od konteksta)2, ki podpirajo te udeležence in zato odpirajo nove temelje vseživljenjskega usmerjanja 

in svetovanja. Dobre prakse, ki jih je zbral konzorcij, so bile podlaga za prvo različico pedagoškega 

orodja. 

Projekt je nastal kot sodelovanje štirih zavodov za izobraževanje odraslih: 

    ▪ AFEdemy, Akademija o starosti prijaznih okoljih v Evropi B.V. (Nizozemska) 

    ▪ Karitas Coimbra (Portugalska) 

    ▪ Ljudska univerza Celje (Slovenija)  

    ▪ Työväen Akatemia (Finska), ki je bila koordinator projekta. 

 

Vsi partnerji sodelujejo z različnimi udeleženci v izobraževanju odraslih. Partnerstvo zajema širok 

spekter izobraževanja odraslih glede na starost, geografsko območje, ter izobraževanje od osnovne do 

terciarne ravni. 

 

Ta priročnik je nastal na podlagi najboljših praks vodenja in svetovanja v izobraževanju odraslih, ki jih 

uporabljajo partnerji v konzorciju, da bi predstavil najboljše primere parametrov, ki odkrivajo učno 

ozadje udeležencev v izobraževanju odraslih (udeleženci IO), da bi jih po preizkušanju nadalje  razvili 

in preoblikovali po preizkušanju različnih praks pri delu na področju izobraževanja odraslih. Vsi skupaj 

svetovalci in udeleženci IO pa so bili pozvani, naj ocenijo učinkovitost orodja pri ugotavljanju ozadja 

učnih parametrov in zaznane enostavnosti odzivanja med udeleženci IO. Potencialno vključeni so bili 

prenosljivi elementi inovacij, različica 2 pa je bila prevedena in implementirana. Vsak partner je zbral 

informacije o obstoječih smernicah svoje organizacije in svetovalne prakse ter orodja posebej, pa tudi 

 
1  Nekatere opredelitve udeležencev izobraževanja odraslih poudarjajo starost, druge pa nadaljevanje izobraževanja po 
prekinitvi ter odgovornosti in funkcije, ki jih morajo odrasli zraven izobraževanja opravljati v svojem življenju. V tem priročniku 
so odrasli udeleženci na različnih področjih izobraževanja za odrasle. Tvorijo heterogeno skupino posameznikov z različnimi 
izobraževalnim ozadjem in raznolikimi izobraževalnimi potrebami. 
2 V tem priročniku bo beseda »svetovalci« uporabljena pri vseh teh strokovnjakih, ki so lahko vključeni v usmerjanje in 
svetovanje pri učenju odraslih. 

 



informacije o posameznih državah in njihovem nacionalnem izobraževalnem sistemu (formalno in 

neformalno izobraževanje): 

• Pisarniške raziskave, strukturirani intervjuji in / ali vprašalniki za zbiranje obstoječih primerov 

praks svetovanja in usmerjanja, orodij, uspehov in izzivov (v primeru pisnih dokumentov so bili 

najpomembnejši in najkoristnejši, kakor tudi analiza, prevedeni v angleščino, uradni jezik 

projekta.) 

• Opisi inštrumentov in metodologij, ki jih uporablja vsaka partnerska organizacija, so opisani v 

vsakem parametru za preslikavo osnovnega učenja in razdeljeni na primerne prakse za 

individualno in skupinsko vodenje in svetovanje. Obstajajo tudi primeri praks, ki jih je mogoče 

uporabiti v individualnih in skupinskih postopkih usmerjanja in svetovanja. 

➢ Spletna različica razvitega pedagoškega orodja bo z nacionalno perspektivo objavljena na spletnih 

straneh vsakega partnerja in v izbranih družbenih medijih. Spletna različica bo vsebovala opis 

uporabljene metodologije in dosežke posamezne prakse. Predstavljena bo učinkovitost orodja pri 

preslikavi učnih parametrov v ozadju in zaznana enostavnost odzivanja med odraslimi učenci. 

Vprašanja spletnega orodja želijo odrasle učence spodbuditi k samorefleksiji in olajšati izmenjavo 

njihovih misli z vzgojitelji ter jim tako pomagati premagati ovire pri učenju. Na EPALE bo članek o 

praksah usmerjanja in svetovanja pri učenju odraslih, ki ga je napisal projektni konzorcij. 

 

 

 

 

 

  



2. Vodenje in svetovanje v izobraževanju odraslih 

 

Glede na Eurostatov glosar (2019) 3  izobraževanje odraslih pomeni "sodelovanje odraslih v 

vseživljenjskem učenju", običajno po koncu formalnega izobraževanja. Vseživljenjsko učenje se nanaša 

na vse učne dejavnosti, ki se izvajajo skozi vse življenje z namenom izboljšanja znanja, spretnosti in 

kompetenc v osebnem, državljanskem, socialnem ali zaposlitvenem pogledu. 

 

Usmerjanje igra pomembno vlogo v politikah EU za izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje 

(Platforma za vseživljenjsko učenje, 2020)4. Zagotavljanje vseživljenjskega usmerjanja je predpogoj za 

uresničitev vseživljenjskega učenja za evropske državljane. Leta 1992 je Evropska komisija ustanovila 

»Euroguidance«, evropsko mrežo nacionalnih virov in informacijskih centrov za usmerjanje.  

Njeno glavno ciljno skupino sestavljajo strokovnjaki za usmerjanje v izobraževanju in zaposlovanju, 

med njimi strokovnjaki, ki končnim uporabnikom, ki iščejo možnosti študija in usposabljanja v tujini, 

zagotavljajo informacije in smernice o mednarodni učni mobilnosti. Spodbuja mobilnosti, svetovalcem 

in posameznikom pa pomaga bolje razumeti priložnosti, ki so na voljo evropskim državljanom po vsej 

Evropi (Euroguidance, 2020)5. 

 

 Z razvojem izobraževanja odraslih in izobraževalnimi izkušnjami glede izmenjave odraslih študentov je 

pomembna potreba po zagotavljanju storitev usmerjanja in svetovanja odraslim študentom. Potreba 

po svetovanju za odrasle je smiselna le, če gledamo iz razvojnega življenjskega okolja, ker je življenjski 

cikel odraslih proces nenehnih sprememb in razvoja. Zato je tudi pomembno, da se zavedamo, da se 

vsako individualno  življenje živi v različnih družbenih okoliščinah in vplivih in da morajo na primer 

upoštevati različna pričakovanja in težnje (WOOLFE et al, 1987)6. Ta raznolikost izhaja iz potreb, ki jih 

imajo odrasli v različnih življenjskih obdobjih, in temelji na njihovih interesih, povezanih z njihovim 

vsakdanjim življenjem in delom ter izhaja iz potrebe po reševanju problemov in načina delovanja 

posameznika v skupnosti. 

 

 

Izobraževanje udeležencev v IO je mogoče spodbujati z učinkovitimi smernicami in svetovanjem, 

namenjenim premagovanju ovir za učenje. V primeru nizko usposobljenih odraslih učencev postanejo 

 
3 EUROSTAT STATISTICS EXPLAINED (2019). Glossary: Lifelong learning [Online]. Dostopno na: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.p hp/Glossary:Lifelong_learning. [Pridobljeno: 20. 3. 2020] 
4 LIFELONG LEARNING PLATAFORM (2020). Guidance [Online]. Dostopno na: http://lllplatform.eu/policy-areas/skills-and-
qualifications/guidance/.[Pridobljeno: 20. 3. 2020] 
5 EUROGUIDANCE (2020). Dostopno na: https://www.euroguidance.eu/about-us. [Pridobljeno: 20. 3. 2020] 
6 WOOLFE, R. et al (1987). Guidance and Counselling in Adult and Continuing Education: A Developmental Perspective 
[Online].Dostopno na: https://eric.ed.gov/?id=ED299378. [Pridobljeno: 20. 3. 2020] 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.p%20hp/Glossary:Lifelong_learning
http://lllplatform.eu/policy-areas/skills-and-qualifications/guidance/
http://lllplatform.eu/policy-areas/skills-and-qualifications/guidance/
https://www.euroguidance.eu/about-us
https://eric.ed.gov/?id=ED299378


pomembna individualna usmerjanja in svetovanja. Z učinkovitimi strategijami ozaveščanja, usmerjanja 

in motivacije bodo strokovnjaki lahko spodbujali nizko-kvalificirane ali nizko kvalificirane odrasle osebe 

vseh starosti, da napredujejo k višjim kvalifikacijam. 

V skladu z Resolucijo EU z dne 21. novembra 20087 je usmerjanje „stalni postopek, ki državljanom vseh 

starosti in skozi vse življenje omogoča, da opredelijo svoje sposobnosti, kompetence in interese, 

odločajo o izobraževanju, usposabljanju in zaposlovanju ter upravljajo svoje življenje izobraževanja, 

usposabljanja, dela in drugih okoliščin. " Dejansko imata usmerjanje in svetovanje v izobraževanju 

odraslih več funkcij (Krašovec, 2011)8: 

• Spoznavanje osebnih značilnosti, zanimanja in zmožnosti; 

• Spoznavanje novih navad in motivacije, 

• Obveščanje o ponudbah za izobraževanje; 

• Pomoč pri doseganju ciljev, povezanih z izobraževanjem ter osebno in poklicno potjo; 

• Usmerjanje k premagovanju različnih ovir, ki se pojavijo med izobraževalnim procesom; 

• Podpora učnim in izobraževalnim tehnikam ter razvoj metod in tehnik za učinkovito učenje; 

• Priznavanje predhodnega izobraževanja. 

Britansko združenje za svetovanje (1986 v Sheppardu, 2015)9 opredeljuje svetovanje kot »spretno in 

načelno uporabo odnosa za lažje samospoznavanje, čustveno sprejemanje in rast ter optimalen razvoj 

osebnih virov. Splošni cilj je zagotoviti priložnost za bolj zadovoljno in iznajdljivo življenje. Svetovalni 

odnosi se razlikujejo glede na potrebe, vendar se lahko ukvarjajo z razvojnimi vprašanji, in reševanjem 

določenih težav, sprejemanjem odločitev, spopadanjem s krizo, razvijanjem osebnih spoznanj in 

znanja, delom skozi občutke notranjega konflikta ali izboljšanjem odnosov z drugimi«. 

 

  

 
7  COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (2008). Resolution of the Council and of the Representatives of the 
Governments of the Member States, meeting within the Council of 21st November 2008, on better integrating 
lifelong guidance into lifelong learning strategies. Official Journal of the European Union. C319, 4-7[Online]. 
Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:42008X1213(02)&from=EN 
[Pridobljeno: 5. 1. 2020] 
8 KRASOVEC, S. (2011). Guidance and Counselling in Adult Education: Example of Slovenia, England and Ireland 
[Online]. Dostopno na: http://www.as.edu.rs/pdf/articles/49. [Pridobljeno: 5. 1. 2020] 
9 SHEPPARD, G. (2015). What is Counselling? A Search for a Definition. Notebook on Ethics, Legal Issues, and 
Standards for Counsellors [Online]. Dostopno na: (https://www.ccpa-accp.ca/wp-
content/uploads/2015/05/NOE.What-is-Counselling-A-Search-for-a-Definition.pdf. [Pridobljeno: 3. 3. 2020] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:42008X1213(02)&from=EN
http://www.as.edu.rs/pdf/articles/49
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2015/05/NOE.What-is-Counselling-A-Search-for-a-Definition.pdf
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2015/05/NOE.What-is-Counselling-A-Search-for-a-Definition.pdf


3. V prihodnost orientirano in na upanju temelječe 

usmerjanje in svetovanje  

 
Usmerjanje in svetovanje se lahko razumeta kot zemljevid; čeprav je cilj v prihodnosti, je izhodišče 

sedanjost svetovane osebe; na to pa vpliva njena preteklost. 

Päivi-Katriine Juutilainen prikazuje usmerjanje študentom zasnovano na podlagi upanja (2019)10: 

 
Slika 1: Usmerjanje študentov na podlagi upanja                   

 

 

Preteklost 

⦁  Izkušnje z uspehom in neuspehom lahko vplivajo na koncept samo-učinkovitosti in s tem tudi 

na koncept pričakovanja prihodnjih možnosti. Število teh izkušenj je odvisno tudi od starosti 

udeleženca v IO. 

⦁  Poleg motivacije so osrednje vprašanje glavni cilji, za katere si prizadevamo, in sredstva s 

katerimi lahko te cilje dosežemo. Kar zadeva motivacijo, je bilo dokazano, da je ključni dejavnik, 

da je človek sposoben postavljati sebi cilje , in sicer cilje, ki so dosegljivi. 

 

 
10  The original FInnish version: Juutilainen, P-K. & Mäkelä, N. 2019. ”MÄ OON VAAN HALUNNU OLLA SIINÄ 
KAMPAAJAKUPLASSA” Opintopolku amiksesta korkeakouluun – opiskelijoiden kokemuksia ohjauksesta ja opinnoista. In Ed. 
P-E. Ikonen & K. Voutila. Jatkoväylällä. Yhteistyöllä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun. Dostopno na: 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/155042/URNISBN9789523441101.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
[Pridobljeno: 22. 9. 2020] 

 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/155042/URNISBN9789523441101.pdf?sequence=4&isAllowed=y


⦁  Možnosti formalnega izobraževanja za generacijo, ki je zdaj stara več kot 80 let, so bile odprte 

predvsem za osnovno šolo, razširjeno učenje na visokošolskih zavodih (gimnazijah ali 

univerzah) je bilo precej redko in omejeno na ljudi, ki so si to lahko privoščili. Za učenje poklica 

so bila vajeništva precej pogosta. Na splošno so fantje hodili na poklicno tehnično 

izobraževanje, deklice pa so se naučile gospodinjstva ali so se naučile postati tajnice. Ženskam 

ni bilo dovoljeno obiskovati visokošolskega izobraževanja. 

⦁  Preteklost obravnavamo pozitivno kot del načrtovanja lastnega izobraževanja. 

 

Obzorje prihodnosti 

 

• Ni vnaprej določeno. V postmodernem svetu prihodnost določa negotovost, ki ovira izbiro. 

• Obzorje prihodnosti je drugačno glede na življenjski cikel v katerem se posameznik nahaja.     

Mlajši udeleženci v IO pretežno razmišljajo srednjeročno ali dolgoročno na lastno 

izobraževanje, udeleženci v IO starejši od 80 let, pa pretežno gledajo izobraževanje na krajši 

rok. 

• Tako sociokulturni kontekst kot posamezne kompetence in značilnosti vplivajo na sposobnost 

udeleženca v IO za oblikovanje prihodnjih vizij. Vloga usmerjanja in svetovanja širi obseg teh 

vizij. 

• Pri razmišljanju, ki temelji na upanju, je zlasti pomembno določanje konkretnih vmesnih ciljev. 

Predmeti se praviloma izbirajo na začetku študija in določijo se vmesni, etapni cilji, kot so 

osnovni jezik in drugi študijski programi. Izbor predmetov je podlaga za samorefleksijo, med 

katero imajo udeleženci v IO priložnost oceniti predsodke o lastnih spretnostih in motivacijah. 

Če se študijski program ne ujema z vnaprejšnjimi predstavami učenca, bodo morda na voljo 

druge možnosti. Vendar učence  se  na splošno spodbuja, da opravijo izbrane tečaje z 

utemeljitvijo, ker se  lahko predmet pozneje izkaže kot koristen pomožni predmet. Opravljeni 

tečaji pomagajo učencu povečati občutek učinkovitosti. 

 

Naključja11 

• V postmoderni družbi je prihodnost opredeljena kot pogojna in negotova. Številne prihodnje 

grožnje, na katere posameznik nima vpliva, na primer podnebne spremembe in COVID-19, 

povzročajo tesnobo, ki zasenči pričakovanja za prihodnost. K temu prispeva še negotovost in 

nepredvidljivost življenjske poti človeka. Odpornost bi lahko opredelili kot vztrajnost ali 

sposobnost psihološkega premagovanja stisk. 

 
11 “Planned happenstance” theory was introduced in 1999 by Mitchell, Levin and Krumboltz. Pojasnili so ga kot "ustvarjanje 
nepričakovanih kariernih priložnosti" in domnevajo, da lahko študentje "načrtujejo", se nanje pripravijo in celo "oblikujejo" 
ali ustvarijo "naključne" karierne dogodke v svojem življenju. 



• Tu lahko naključja močno vplivajo. Zaznavanje prihodnosti ljudi je osrednjega pomena. Na 

naključje / srečo lahko gledamo kot na priložnost in / ali grožnjo. 

• Upanje in zaupanje v prihodnost ljudem omogoča, da delujejo v sedanjosti. Pomembno je, da 

lahko izkoristite priložnosti, ki se pojavijo. Preteklost ima lahko nekaj vpliva, toda oseba upanja 

si upa izkoristiti priložnosti. 

 

Identiteta 

• Neodtujljivi del postmoderne identitete sta negotovost in motnje. Sociološki subjekt temelji 

na ideji, da se jaz rodi v interaktivnem odnosu z drugimi. V tem kontekstu so sestavljeni 

elementi, ki so osrednjega pomena za oblikovanje identitete: znanje, spretnosti, pomeni in 

simboli, ki služijo kot odgovor na vprašanje: kdo sem? »Jaz« se razvije tudi s pomočjo socialnih 

interakcij. 

• Na delovanje posameznika poleg okolja vplivajo tudi psihološki akterji, ki se razlikujejo glede 

na faze življenjskega cikla. Oseba potrebuje sposobnost prilagajanja končnih in etapnih ciljev 

glede na zunanje in notranje spreminjajoče se okoliščine, ki se sorazmerno s staranjem 

dogajajo pogosteje. 

• Odločitve o izobraževanju so osrednjega pomena za socializacijo vseh starosti in za oblikovanje 

identitete mladega človeka. Okvir, ki ga zagotavlja izobraževalni sistem, jim omogoča, da 

oblikujejo svoje obzorje za delovanje. Osnovno načelo je, da se bodo učenci morali prilagoditi 

in prilagoditi svoje cilje glede na spreminjajoče se razmere. Povratne informacije, ki jih 

prejmejo, pomagajo (nadalje) oblikovati njihovo identiteto in občutek zase. 

 

Jutilainovo upodobitev študijskih smernic, ki temeljijo na upanju, je mogoče uporabiti tudi za 

predhodno opažene raziskovalne podatke o pomenu starosti na ljudski univerzi12 ali na splošno glede 

na različne vrste izobraževanja odraslih. Kot pomembna  se pojavljajo naslednja področja: učenje 

samostojnosti, motivacija, iskanje lastne poti in doseganje zrelosti v znanju in veščinah. 

Obdobje izobraževanja odraslih je čas, ko se od ljudi zahteva, da razmišljajo o prihodnosti in možnostih, 

ki jih ponuja, pa tudi o svoji lastni motivaciji v odnosu do obeh tako v sedanjosti kot v preteklosti. V 

sedanjosti so tri spremenljivke (prihodnost, ponujene možnosti in motivacija), v katerih prihodnost 

opredeljuje sedanjost. 

 

 
12  NIEMI, A. (2008). Vuosi elämästä. Työväen Akatemian opiskelijoiden kansanopistovuodenkokemukset ja merkitykset. 
University of Jyväskylä. Dostopno na: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/18466/URN_NBN_fi_jyu-
200803131259.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [Pridobljeno: 16. 9. 2020] 

 

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/18466/URN_NBN_fi_jyu-200803131259.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/18466/URN_NBN_fi_jyu-200803131259.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Izvedene so bile raziskave o razmišljanju mladih o lastni prihodnosti s pomočjo koncepta usmerjenosti 

v prihodnost. Usmerjenost v prihodnost vključuje posameznikove načrte, stališča in izkušnje z 

upravljanjem življenja, na vse pa vplivajo posameznikove značilnosti in sociokulturni kontekst. Človek 

živi globlje v sedanjosti, kolikor bolj se zaveda tveganj zase in za druge v prihodnosti. Samorefleksija 

deluje na osi sedanjost-prihodnost. Vedno je usmerjena v prihodnost. Življenje pa ne teče naravnost. 

Življenjske faze sestavljajo obdobja stabilnosti, sprememb, kontinuitete, pomanjkanja kontinuitete, 

ravnotežja in kaosa. 

 

Ugotovljeno je, da ima usmerjenost v prihodnost osrednjo povezavo s človekovim razvojem. Ljudje 

podrobno razmislijo o svoji prihodnosti v fazah svojega življenjskega cikla. Pri mladih čas po srednji šoli 

ali poklicnem usposabljanju predstavlja prehod v odraslost. Na primer, eno leto na ljudski univerzi je 

veliko časa, ko razmišljajo o svoji prihodnosti in se sprašujejo o stvareh, kot sta izobraževanje in delo. 

Osebna usmerjenost v prihodnost je odvisna od kognitivnega koncepta preteklosti, sedanjosti in 

prihodnosti. Usmerjenost v prihodnost je redko enotna, zavestna drža, saj dejavniki, ki vplivajo nanjo, 

pridejo do izraza le v kratkih življenjskih obdobjih. 

 

Mladi odrasli (20-25 let) so po Loevingerjevi razvojni teoriji na tako imenovani stopnji samozavedanja, 

ki vključuje individualni razvoj posameznika in sprejemanje razlik; to se med drugim kaže kot odpoved 

tradicionalnim vlogam in zaščitnim mehanizmom. Samozavest se gradi z interakcijo z vrstniki iste 

starosti. V razvoju sebe lahko ločimo tri hierarhične ravni: vestnost, individualizem ter avtonomijo in 

integracijo. Na ravni vestnosti posameznik čuti odgovornost do drugih ljudi in želi preizkusiti svoje 

osebne meje, kar pa krepi rast samozaupanja. Individualizem se nanaša na avtonomni ego in odkrivanje 

sebe kot posameznika. Na tej ravni se krepi predvsem samorefleksija in kritičen odnos do sebe. Na 

najvišji ravni v hierarhiji - na ravni avtonomije in integracije - se je posameznik sposoben soočiti, 

prenašati in reševati notranje konflikte. V tej fazi ima posameznik samokontrolo, vede se pristno in je 

sposoben samo-usmerjanja. 

 

Odrasli učenci so heterogena skupina. Dejstvo je, da odrasli (starejši od 25 let) ohranjajo vso 

raznolikost, ki jo prinašajo iz otroštva in mladosti v zrelost, vendar se raznolikost še vedno povečuje ali 

spreminja, tako kot vloge in naloge odraslih v različnih življenjskih obdobjih. Vse to vpliva in določa 

potrebe odraslih po nadaljnjem izobraževanju in učenju ter njihove možnosti, sposobnosti in konkretne 

poti izobraževanja in učenja. 

Za načrtovanje in izvajanje ustreznih izobraževalnih priložnosti zanje je treba poznati značilnosti 

določenih skupin odraslih učencev, na primer njihov kulturni in socialno-ekonomski položaj ter 

predhodno izobraževanje, skupaj z drugimi učnimi parametri. 



Posebna pozornost bi morala biti namenjena skupinam odraslih, ki imajo težji dostop do izobraževanja; 

zlasti ranljive skupine, kot so migranti, dolgotrajno brezposelni, nekdanji zaporniki, osebe v pripravah 

na izpustitev in ljudje s posebnimi potrebami. Težave teh skupin se kažejo v brezposelnosti, nizki 

izobrazbi, brezdomstvu in posledično nadaljnji izključenosti iz družbe. Ranljivost lahko izhaja iz fizičnih 

lastnosti, lahko izhaja iz družbenih, ekonomskih, političnih in kulturnih dejavnikov, trenutnih konfliktov 

itd. 

 

Priporočila Evropskega združenja za izobraževanje odraslih (EAEA) poudarjajo prednosti izobraževanja 

starejših (starejših od 50 let) in so primerljiva s predlogi Panevropskega foruma za izobraževanje 

starejših mreže PEFETE13: 

Neodvisno in izkustveno učenje: starejši so običajno bolj predani svojemu izobraževanju, imajo 

življenjske izkušnje, ki jih lahko delijo z drugimi, na splošno pa so intenzivno vključeni v izobraževalni 

proces; 

Veliko prostora za prostovoljstvo: številne dejavnosti na področju izobraževanja starejših imajo 

značilnosti sodelovanja; starejši občani lahko prostovoljno sodelujejo v izobraževanju starejših; 

Prispevek h kulturni dediščini in človeškemu kapitalu: starejši občani lahko igrajo pomembno vlogo na 

področju kulturne dediščine; 

Različne možnosti izobraževanja: Izobraževanje starejše populacije zagotavljajo različne organizacije, 

od fakultet in drugih organizacij v formalnem izobraževalnem sistemu do zasebnih organizacij, 

organizacij za samopomoč, lokalnih skupin prostovoljcev. 

Starejši odrasli so heterogena skupina, če upoštevamo razlike, kot so dohodek, izobrazba, zdravje in 

ozadje. V tem priročniku delimo starejše odrasle v dve skupini: zelo stare odrasle, rojene pred drugo 

svetovno vojno (80+), in mlajše starejše odrasle, vključno z generacijo baby boom (65–79). 

 

Ljudje, stari 80 let in več, bi lahko živeli samostojno, vendar mnogi med njimi trpijo za kroničnimi 

boleznimi (3/4 ima več kroničnih bolezni, kot so bolezni srca ali pljuč, diabetes, demenca) ali pa se 

mimogrede srečujejo z motnjami v gibanju (manj hoje, nezmožnosti vzpenjati se po stopnicah, 

uporabljati kolesno hojco ali invalidski voziček). Možnosti formalnega izobraževanja za to generacijo 

so bile odprte samo za osnovno šolo, razširjeno učenje na visokošolskih zavodih (gimnazijah ali 

univerzah) je bilo precej redko in omejeno na ljudi, ki so si to lahko privoščili. Za učenje poklica so bila 

vajeništva precej pogosta. Na splošno so fantje hodili na poklicno tehnično izobraževanje, deklice pa 

 
13   MERCKEN, 2004, in the EAEA, 2006. http://www.new-views.eu/resources/adult-education-trends-and-issues-in-
europe.pdf 

 



so se naučile gospodinjstva ali so se naučile postati tajnice. Ženske redko smejo obiskovati visokošolske 

stopnje. 

 

Kako drugačno se je to stanje izkazalo za rojene po vojni. V mnogih državah je izobraževanje 

prebivalstva postalo ena od prednostnih nalog. Izobraževanje je postalo obvezno za vse, mlajše od 16 

ali 17 let. To in dejstvo, da je bilo ročno delo preseljeno v države z nižjimi dohodki in druga delovna 

mesta z drugo vrsto spretnosti in kompetenc, je spodbudilo raven izobrazbe celotnega prebivalstva. 

Velika manjšina starejših odraslih je razvila digitalne spretnosti zaradi njihovega lastnega interesa, da 

lahko sledijo trajni digitalizaciji družbe (internetno bančništvo, spletno nakupovanje, javne in poslovne 

informacije) in da lahko gredo v korak s svojimi otroki in vnuki. 

Če pogledamo splošno sliko starejših, bi lahko vseživljenjsko učenje starejših (65+) vsebovalo naslednje 

elemente: 

• Razvijanje digitalnih veščin, ostati povezan z drugimi (zlasti v času pandemije) in 

ostati samostojen in neodvisen. 

• Dohitevanje ali druga priložnost: izobraževanje novega tujega jezika ali drugih 

zanimivih področij, kot so zgodovina, filozofija, politične vede. To kar so  v 

dosedanjem življenju zamudili lahko v obdobju po upokojitvi do neke mere 

nadoknadijo. V vzhodni Evropi je izobraževanje za tretje življenjsko obdobje zelo 

priljubljeno. V drugih državah univerzitetni tečaji za starejše odrasle. 

• Ukvarjanje s hobiji in po upokojitvi: kaj storiti s praznimi dnevi in praznimi gnezdi. 

Aranžiranje cvetja, pozornost, joga, slikanje in pisanje biografije je nekaj primerov 

tovrstnih aktivnosti. 

• Učenje za starostnike: kako ravnati z izgubami (zakonec ali žena, prijatelji, pa tudi z 

izgubo duševne ali fizične moči), kako ravnati z boleznimi … 

 

  



4. Parametri za ugotavljanje izobraževalnega ozadja 

 

Kot smo že omenili14, preteklost vpliva na osebe, ki jim svetujemo v postopku vodenja in svetovanja. 

Namen tega priročnika je razviti okvir za vodenje in svetovanje pri izobraževanju odraslih, da se 

ugotovijo naslednji osnovni učni parametri: 

• Priznanje predhodnega izobraževanja 

• Zavedanje sebe kot udeleženca IO 

• Dejavniki samozavedanja 

• Sposobnost samostojnega odločanja in vrednotenja 

• Samozavest, samospoštovanje in učinkovitost udeležencev IO 

• Metakognitivne sposobnosti 

• Motivacija 

• Kulturno in socioekonomsko ozadje 

 

 

                            Zavedanje sebe                                           Metakognitivne                                     Kulturno in socio- 

                                           kot udeleženca                                sposobnosti                             ekonomsko ozadje                  

                                                  v IO                                                                                                                                                    

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                       
                      

          Priznavanje                                          Dejavniki                                                   Motivacija 

         predhodnega                                   samozavedanja     

      izobraževanja                                                                         

 

 

Slika 2: Parametri za ugotavljanje izobraževalnega ozadja 

                                                                                   

 

 
14 The original FInnish version: Juutilainen, P-K. & Mäkelä, N. 2019. ”MÄ OON VAAN HALUNNU OLLA SIINÄ 
KAMPAAJAKUPLASSA” Opintopolku amiksesta korkeakouluun – opiskelijoiden kokemuksia ohjauksesta ja opinnoista. In Ed. 
P-E. Ikonen & K. Voutila. Jatkoväylällä. Yhteistyöllä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun. Dostopno na: 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/155042/URNISBN9789523441101.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
[Pridobljeno: 22. 9. 2020] 
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Priznanje predhodnega izobraževanja je zaradi predhodnega šolanja in preživetega življenja še 

pomembnejše za odrasle kot za druge učeče. Udeleženec IO je pridobil tako formalno kot neformalno 

izobrazbo. Povezovanje novega s predhodnim znanjem naredi izobraževanje bolj učinkovito. Zavedanje 

sebe kot udeleženca IO se je oblikovalo skozi vse druge učne izkušnje. Z razmislekom je mogoče 

pridobiti nove perspektive za boljše razumevanje spreminjajočih se dogodkov. Svetovalec ima zelo 

pomembno vlogo pri razveljavitvi negativnih krogov, razvitih iz slabih učnih izkušenj. Prepoznavanje 

ovir za učenje udeležencev IO izboljšuje učne rezultate. Pogosto se pričakuje, da ima udeleženec IO 

dovolj sposobnosti, da prevzame odgovornost za svoje izobraževanje. Vendar temu ni vedno tako. V 

finski in slovenski resničnosti je mogoče razdeliti odgovornost na primer tako, da predavatelj / 

svetovalec določi roke za študijske obveznosti. Tudi poglobljena samorefleksija učnega procesa poveča 

motivacijo in načrtovanje izobraževanja udeležencev. 

 

Z zadostno samopodobo lahko premagajo strahove pred neuspehom oziroma o njem sploh ne 

razmišljajo. Z zadostnim samospoštovanjem lahko udeleženec IO preizkusi nove stvari in pozitivno 

gleda na izzive. Učinkovito učenje zahteva, da je udeleženec v IO lahko aktiven in ga zanima tako 

vsebina kot predmet, ki ga preučuje. Motivacijo za učenje lahko razdelimo na notranjo in zunanjo. 

Uravnoteženje vse obveznosti –  družine, dela in izobraževanja je naporno in zahteva od udeleženca IO 

veliko usklajevanja, organizacije in prilagajanja. 

 

Dejavnosti vodenja in svetovanja naj bi bolj kot podpiranje izbire določene izobraževalne poti in / ali 

poklicne orientacije pripravile državljane različnih starosti in v različnih situacijah, da se bodo lahko 

spopadli z izzivi na trgu dela in jim bodo kos. Na primer, v portugalski resničnosti vseživljenjskega 

vodenja in svetovanja15 centrov Qualifica naj bi razvite dejavnosti državljanom omogočile učinkovito 

upravljanje kariere in gradnjo življenjskih projektov, ki olajšajo različne prehode: med šolo in trgom 

dela, vrnitev na sistem izobraževanja ali usposabljanja, prehod med zaposlitvijo in brezposelnostjo, 

med različnimi delovnimi mesti ter med zaposlitvijo in upokojitvijo. Gre za spremembo paradigme, ki 

usmerja pozornost z usmeritve intervencije zgolj v podporo odločanju na področju študija ali 

strokovnega usposabljanja, ki je kontekstualizirano v času in v organizmu, v katerem je na voljo 

(izobraževalni kontekst, javna zaposlitev, storitev ali drugo), za poseg skozi celoten življenjski cikel, 

osredotočen za podporo tem prehodom. 

 

 
15 ANQEP - AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL (2017). Lifelong Guidance at the 
Qualifica Centres: Methodological Guide. [Online] Dostopno na: 
https://anqep.gov.pt/np4/file/339/Ori_Longo_Vida_GM.pdf [Pridobljeno: 15. 1.  2020] 

https://anqep.gov.pt/np4/file/339/Ori_Longo_Vida_GM.pdf


5. Primeri dobrih praks 

 

Postopek vodenja in svetovanja lahko sledi različnim metodologijam in postopkom. Spodaj je 

ponazoritev različnih stopenj posredovanja v svetovalnem procesu, ki temelji na CEARTE-jevem centru 

Qualifica16 in metodoloških vodičih centrov Qualifica17 

                                

                        

  

 

       

                                                                                         

                                                                           

                                                                           

                          

  

 

                             

 
Ti prvi dve fazi vodenja in svetovanja se lahko uporabljata v različnih okoliščinah in  pri različnih ciljnih 

skupinah, ki jih določajo posamezne značilnosti. To so najpomembnejše faze za ugotavljanje 

izobraževalnih parametrov (nepoznanih dejstev in okoliščin, ki vplivajo na izobraževanje posameznika). 

Prednostna naloga bi moralo biti individualno svetovanje z udeležencem IO. Kljub temu se lahko 

svetovanje izpelje tudi v manjših skupinah. Te faze želijo raziskati cilje vseživljenjskega izobraževanja 

udeleženca IO, še posebej razvijanje samopodobe in učinkovite interakcije. 

1. Uvodno srečanje (skupinsko ali individualno) 

 

• Registracija 

• Informacije in pojasnila o poslanstvu in obsegu storitev / izobraževalnega centra / zavoda 

 
16  CEARTE – CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E O PATRIMÓNIO. Dostopno na: 
https://www.cearte.pt/  
17  ANQEP - AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL (2017). Lifelong Guidance at the 
Qualifica Centres: Methodological Guide. [Online] Dostopno na: 
https://anqep.gov.pt/np4/file/339/Ori_Longo_Vida_GM.pdf [Pridobljeno: 15. 1. 2020] 

 

UVODNI SESTANEK 

ZAČETNA VREDNOTENJE 

INFORMIRANJE IN     
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           SMERNICE 
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• Splošne informacije o različnih usposabljanjih 

 
2. Začetno vrednotenje (skupinsko ali individualno) 

• Analizirajte kandidatov profil (samopodoba in sposobnost interakcije) 

• Začnite z zbiranjem uradnih dokazov in druge ustrezne dokumentacije 

• Po potrebi priprava in razvoj portfolija (glej poglavje 1B. Ustrezne prakse za delo v majhnih 

skupinah) 

 
Uvodno srečanje naj bi se zaključilo z razporedom naslednjih srečanj / faz ter z navedbo dokumentov 

in informacij, ki jih mora udeleženec zbrati. Cilj tega razporeda je tudi, da udeleženca pozove k 

odgovornosti za postopek registracije in ga ozavesti o pomembnosti udeležbe na naslednjih srečanjih. 

 
Začetno vrednotenje zbere nadaljnje informacije o udeleženčevem profilu, predhodnem 

izobraževanju in usposabljanju ter delovnih ali poklicnih izkušnjah. V ta namen se lahko uporabljajo 

različni instrumenti, in sicer diagnostične dejavnosti, analiza učnega načrta, intervjuji in / ali drugi, ki 

omogočajo zbiranje informacij, ki se štejejo za pomembne za karakterizacijo / konstrukcijo 

posameznega profila in prepoznavanje njihovih potreb, motivacije, in pričakovanja. 

 
Ta priročnik predstavlja prakse usmerjanja in svetovanja, ki so primerne za preslikavo naslednjih 

učnih parametrov: 

1. Priznavanje predhodnega izobraževanja; 

2. Zavedanje sebe kot udeleženca v IO; 

3. Dejavniki samozavedanja; 

             a.  Sposobnost samostojnega odločanja in vrednotenja 

             b.   Samozavest, samospoštovanje in učinkovitost udeležencev IO; 

    4. Metakognitivne sposobnosti; 

    5. Motivacija; 

    6. Kulturno in socioekonomsko ozadje. 

 

Prakse so razdeljene v dve kategoriji: primerne prakse za individualno vodenje in svetovanje ter 

primerne prakse za delo v majhnih skupinah. V nekaterih primerih obstajajo prakse, ki so primerne za 

obe kategoriji. 

 

 



5.1. Priznanje predhodnega izobraževanja 

 

Priznavanje predhodnega izobraževanja je še bolj pomembno za udeležence v IO kot za druge učeče; 

udeleženec IO si je pridobil tako formalno kot neformalno izobrazbo na podlagi predhodnega 

izobraževanja in drugih izkušenj. Priznavanje predhodnega izobraževanja (RPL) opisuje postopek, ki se 

uporablja za vrednotenje veščin in znanja, pridobljenega v življenju zunaj formalnega izobraževanja in 

usposabljanja, z namenom prepoznavanja življenjskih dosežkov glede na določen niz standardov ali 

učnih rezultatov18. Pri pregledu predhodnega izobraževanja udeleženca v IO je treba upoštevati vsa 

znanja, veščine in vedenja, določena v standardu, RPL pa mora biti del ocene upravičenosti učenca 

(GOV.UK, 2019)19. Pri priznavanju predhodnega izobraževanja je treba upoštevati naslednje: 

⦁ delovne izkušnje; 

⦁ predhodno izobraževanje, usposabljanje ali s tem povezane kvalifikacije v določenem 

sektorju / predmetu / področju; 

⦁ vsa predhodna vajeništva. 

Na ta način lahko RPL izboljšati samopodobo in povečati samozavest ter pomaga pri razvoju in 

načrtovanju kariere. RPL ima resnično vrednost pri prepoznavanju in spodbujanju vseživljenjskega 

učenja in potreb družbe po ustrezno usposobljeni in sposobni delovni sili (The Opening University, 

2020)20. Povezovanje novega s predhodnim znanjem naredi učenje učinkovitejše. 

 
Trenutno se pričakuje, da bo vsak človek v svojem življenju šel skozi več poklicev in opravljal funkcije, 

pri katerih so poleg strokovnih veščin zelo pomembne tudi druge – transverzalne, kot so komunikacija, 

odpornost, prilagodljivost in pobuda. Od dejavnosti vodenja se zdaj pričakuje, da bolj kot usmerjanje 

in podpiranje izbire določene kvalifikacijske poti ali poklicne poti državljane različnih starosti in v 

različnih situacijah pripravijo na soočanje z izzivi na trgu dela, jih usmerjajo v prilagoditve in 

opolnomočijo za prehod in spremembo (ANQEP, 2017)21. 

 
18  QUALITY AND QUALIFICATIONS IRELAND (2020). Recognition of Prior Learning [Online]. Dostopno na: 
https://www.qqi.ie/Articles/Pages/Recognition-of-Prior-Learning-RPL.aspx . [Pridobljeno: 5. 1. 2020] 
19  GOV.UK (2019. Apprenticeships: initial assessment to recognise prior learning [Online]. Dostopno na: 
https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeships-recognition-of-prior-learning/apprenticeships-initial-
assessment-to-recognise-prior-learning [Pridobljeno: 15. 1. 2020] 
20THE OPEN UNIVERSITY (2020). Recognition of Prior Learning [Online]. Available from: http://www.open.ac.uk/cicp/main/ 
recognition-prior-learning. [Accessed: 6th March 2020] 
21 ANQEP - AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL (2017). Lifelong Guidance at the 
Qualifica Centres: Methodological Guide. [Online] Dostopno na: 
https://www.anqep.gov.pt/np4/file/339/Ori_Longo_Vida_GM.pdf. [Pridobljeno: 15. 1. 2020] 

 

https://www.qqi.ie/Articles/Pages/Recognition-of-Prior-Learning-RPL.aspx
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https://www.anqep.gov.pt/np4/file/339/Ori_Longo_Vida_GM.pdf


1A. Primerne prakse za individualno vodenje in svetovanje 

 

Prijavni obrazec pogosto sprašuje o predhodnem izobraževanju udeležencev IO, preden se ponovno 

vključijo v izobraževanje. To bi lahko pozneje služilo kot izhodišče za individualne razgovore z 

mentorjem na začetku izobraževanja. Vendar prijavni obrazec skoraj nikoli ne povpraša o neformalno 

pridobljenem znanju in udeleženci se pogosto  ne zavedajo njegove vrednosti. Morda tudi menijo, da 

je omemba nedokončanega izobraževanja za uspešno prijavo lahko nepomembna, nespametna ali celo 

škodljiva. 

 

Udeleženci v IO bodo izpolnili prijavnice, ko se bodo ponovno vključili v izobraževanje in jih bodo 

spremenili v osebne izobraževalne načrte. Gre za vprašalnik o predhodnih izobraževalnih izkušnjah, 

tako formalnih kot neformalnih. V primeru formalnega izobraževanja (vključno s tistimi, ki ga niso 

končali) so morda nekatera področja začetnega izobraževanja že zajeta in potrjena s priznanimi izpiti, 

opravljenimi tečaji ali kvalifikacijami na podlagi kompetenc. Poleg tega povezovanje novega s 

predhodno pridobljenim znanjem naredi učenje učinkovitejše. Pri individualnem svetovanju lahko 

udeleženec IO odgovori še na dodatna vprašanja, ki se porodijo v teku svetovalnega pogovora. 

 

Ljudska univerza Celje 

Naslednji primeri vprašanj so del vprašalnikov, ki se uporabljajo za vrednotenje preteklih 

izobraževalnih in delovnih izkušenj ter pridobljenih kompetenc. Vprašalnik se uporablja pri uvodnih 

razgovorih, ki jih opravi svetovalec z udeležencem IO pred vpisom v formalno ali neformalno 

izobraževanje. Na podlagi odgovorov se oblikuje osebni izobraževalni načrt za udeležence IO. 

Vprašalnik se uporablja tudi pri individualnem ali skupinskem svetovanju, da se ocenijo prejšnje 

delovne in izobraževalne izkušnje udeležencev IO in glede na odgovore svetujemo o nadaljnjih 

možnostih izobraževanja22. 

 

 

 
  

 
22 Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih (2007). Dostopno na: 
https://arhiv.acs.si/publikacije/Svetovalni_pripomocki_v_izobrazevanju_odrslih.pdf. Dostopno: 11. 10. 2020. 

 

https://arhiv.acs.si/publikacije/Svetovalni_pripomocki_v_izobrazevanju_odrslih.pdf


Tabela 1: priznavanje predhodnega učenja z osebnim izobraževalnim načrtom- Ljudska univerza Celje 

Priznanje predhodnega učenja z osebnim izobraževalnim načrtom 

Določite najvišjo stopnjo izobrazbe, ki ste jo pridobili ter izobraževalno ustanovo v kateri ste jo 

končali 

Drugo končano izobraževanje 

Nepopolna izobrazba ( izobraževanje, ki se je začelo, a ostalo nedokončano) 

Delovne izkušnje na področju vaše trenutne izobrazbe 

Na podlagi svojega učnega načrta navedite opravljene poklicne funkcije in znanje, pridobljeno v 

različnih izkušnjah 

Neformalno pridobljeno znanje- kompetence (znanje pridobljeno izven formalnega izobraževanja - 

z različnimi hobiji, uporabo računalniških znanj, gospodinjskim delom itd.) 

 

Caritas Coimbra 

Z izvajanjem programa Qualifica 23  ekipa CEARTE 24  gradi in mobilizira posebne instrumente, 

metodologije in dejavnosti, ki podpirajo celoten postopek vodenja, da bi pomagala ustvariti ali razviti 

posebne načine usklajevanja veščin in življenjskih izkušenj s študijskimi in delovnimi aktivnostmi. 

Spodaj je nekaj primerov, ki se uporabljajo pri prepoznavanju zbiranja predhodnih učnih podatkov, ki 

jih lahko uporabimo na posamezni svetovalni obravnavi (lahko jo prilagodimo skupinskim 

svetovanjem): 

Tabela 2: Primer vprašanj za preslikavo prepoznavanja parametra predhodnega učenja - Caritas 
Coimbra 

Priznavanje predhodnega izobraževanja 

Akademska pot: 

• Določite zadnjo stopnjo izobrazbe, ki ste jo pridobili, in ustanovo, v kateri ste jo pridobili. 

Izobraževalna pot: 

• Prosimo, navedite izobraževalne aktivnosti, ki ste se jih doslej udeležili. 

Poklicna pot: 
• Če ste delali, navedite svoje poklicne izkušnje. 
• Na podlagi svojih izkušenj, navedite delo, ki ste ga opravljali in znanje, ki je bilo za to potrebno 

v različnih situacijah. 

 

 
23  QUALIFICA PROGRAMME (2017). [Online] Dostopno na: https://www.qualifica.gov.pt/#/. [Pridobljeno: 20. 1. 2020].  
24   CEARTE – CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E O PATRIMÓNIO. [Online] Dostopno na: 
https://www.cearte.pt/ [Pridobljeno: 20. 1. 2020] 

 

https://www.qualifica.gov.pt/#/
https://www.cearte.pt/


1B. Primerne prakse za delo v majhnih skupinah 

Caritas Coimbra  

Izdelava portfolia 25  je pomemben vir in začeti bi ga bilo treba z zbiranjem uradnih podatkov za 

priznavanje predhodnega učenja, osebnih podatkov in / ali druge dokumentacije, ki se šteje za 

pomembno za opredelitev profila kandidata, ob upoštevanju naslednje teme: 

 

Tabela 3: Priznavanje predhodnega izobraževanja 

Priznavanje predhodnega izobraževanja  

Spol in starost 

 Stopnja izobrazbe 

Trenutna poklicna situacija 

Razlogi za vpis 

Pričakovanja / interesi 

Izobraževalni programi 

 Delovne izkušnje 

Spretnosti, pridobljene s formalnimi, neformalnimi, priložnostnimi učnimi izkušnjami. 

Življenjski kontekst 

Ocena dostopnosti 

Razpoložljivost za učenje / nadaljevanje študija 

 

Tako lahko te teme uporabimo za oblikovanje vprašalnika, na katerega bo udeleženec samostojno 

odgovoril, ali v pol strukturiranem intervjuju / svetovanju za zbiranje informacij in spodbujanje dialoga, 

za oblikovanje osebnega izobraževalnega načrta za udeležence IO pred vpisom v formalno ali 

neformalno izobraževanje. 

 

 

 

 

 
25  ANQEP - AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL (2017). Lifelong Guidance at the 
Qualifica Centres: Methodological Guide. [Online] Dostopno na: 
https://anqep.gov.pt/np4/file/339/Ori_Longo_Vida_GM.pdf [Pridobljeno: 15. 1. 2020] 

 

https://anqep.gov.pt/np4/file/339/Ori_Longo_Vida_GM.pdf


5.2. Zavedanje sebe kot udeleženca v IO 

 
Po APA Dictionary of Psychology (2020) 26  so teorije samozavedanja "teorije o posledicah 

osredotočanja pozornosti na sebe". Včasih razlikujejo med subjektivnim samozavedanjem, ki izhaja 

neposredno iz opazovanja in doživljanja samega sebe kot vira zaznavanja in vedenja ter objektivnega 

samozavedanja, ki izhaja iz primerjave med jazom in vedenjem, stališči in lastnostmi drugih ali nekatere 

zaznane standarde za socialno korektnost na katerem koli od teh področij. 

Shelley Duval in Robert Wicklund (Zhu, 2020)27 sta razvila teorijo o samozavedanju, ki pravi, da »ko 

svojo pozornost usmerimo nase, ovrednotimo in primerjamo svoje trenutno vedenje z našimi 

notranjimi standardi in vrednotami. Zavedamo se kot objektivni ocenjevalci sebe. Po mnenju Daniela 

Golemana (2015) 28  obstajajo štiri področja čustvene inteligence: samozavedanje, samoregulacija, 

empatija in socialna spretnost. Predlagal je definicijo samozavedanja kot "poznavanje notranjih stanj, 

preferenc, virov in intuicije". To daje večji poudarek sposobnosti spremljanja našega notranjega sveta, 

naših misli in čustev, ko se pojavijo. V drugem članku Goleman (2019) 29  opisuje čustveno 

samozavedanje kot sposobnost razumevanja lastnih čustev in njihovih učinkov na vašo uspešnost. 

Zaznate, kako vas vidijo drugi, in tako dojemate samega sebe v večji resničnosti. Imate natančen 

občutek za svoje moči in omejitve, kar vam daje realno samozavest. Prav tako vam daje jasnost glede 

vaših vrednot in občutka za namen, zato ste lahko odločnejši, ko določite smer delovanja. 

Prepoznavanje ovir pri izobraževanju odraslih izboljšuje njihove učne rezultate. Razširitvena 

samorefleksija na izobraževalni proces povečuje motivacijo in boljše načrtovanje izobraževanja. 

Zavedanje sebe kot udeleženca v IO se je oblikovalo skozi vse druge učne izkušnje. Z razmislekom je 

mogoče pridobiti nove perspektive za popolnejše razumevanje spreminjajočih se okoliščin. Svetovalec 

ima zelo pomembno vlogo pri razveljavitvi negativnih krogov, razvitih iz slabih učnih izkušenj. Pogosto 

se pričakuje, da ima udeleženec IO dovolj sposobnosti, da prevzame odgovornost za svoje 

izobraževanje. Vendar temu ni vedno tako. V finski in slovenski resničnosti je mogoče razdeliti 

odgovornost na primer tako, da predavatelj / svetovalec določi roke za študijske obveznosti. Tudi 

poglobljena samorefleksija na učni proces poveča motivacijo in načrtovanje izobraževanja 

udeležencev. Z zadostno samopodobo lahko premagajo strahove pred neuspehom oziroma o njem 

sploh ne razmišljajo. Z zadostnim samospoštovanjem lahko udeleženec IO preizkusi nove stvari in 

 
26 APA DICTIONARY OF PSYCHOLOGY (2020). Self-awareness theory [Online]. Dostopno na: https://dictionary.apa.org/self-
awareness-theory. [Pridobljeno: 6. 3. 2020] 
27   ZHU, J. (2020). What is Self-Awareness and Why is it Important? [Online]. Dostopno 
na:  https://positivepsychology.com/self-awareness-matters-how-you-can-be-more-self-aware/. [Pridobljeno: 2. 3. 2020] 
28 GOLEMAN, D. (2015). Emotional Intelligence [Online]. Dostopno na: http://www.danielgoleman.info/daniel-goleman-how-
self-awareness-impacts-your-work/. [Pridobljeno: 2. 3. 2020] 
29  GOLEMAN, D. (2019). What is emotional self-awareness? [Online]. Korn Ferry Institute. Dostopno na: 
https://www.kornferry.com/insights/articles/what-is-emotional-self-awareness-2019. [Pridobljeno: 2. 3. 2020] 

 

https://dictionary.apa.org/self-awareness-theory
https://dictionary.apa.org/self-awareness-theory
https://positivepsychology.com/self-awareness-matters-how-you-can-be-more-self-aware/
http://www.danielgoleman.info/daniel-goleman-how-self-awareness-impacts-your-work/
http://www.danielgoleman.info/daniel-goleman-how-self-awareness-impacts-your-work/
https://www.kornferry.com/insights/articles/what-is-emotional-self-awareness-2019


pozitivno gleda na izzive. Pri odraslih je povezava med učnim uspehom in samopodobo zelo močna, 

zato je pomembno, da si udeleženec čim pogosteje razlaga učne izkušnje in dosežke ter doživlja uspeh 

v učnem procesu. Posamezniki, ki imajo negativne izkušnje s predhodnim učenjem, so zelo negotovi 

glede svojih sposobnosti in sposobnosti za uspešno dokončanje izobraževanja. Neuspeh je lahko tudi 

posledica slabega poznavanja izobraževalnih zahtev in pomanjkanja načrtovanega učenja. 

 

2A. Prakse, primerne za individualno usmerjanje in svetovanje 

 
Työväen Akatemia 

Naslednja vprašanja so razvili na Univerzi v Turkuju30  uporabljali pa so jih na Työväen Akatemia. 
Vprašanja so bila privzeta iz prakse Opiskelun taitokartta. Odrasli udeleženec v IO odgovarja na 
vprašanja po Likertovi lestvici z naslednjimi možnostmi: nikoli, včasih, običajno, vedno. 
 
 

Tabela 4: Zavedanje sebe kot udeleženca IO - Työväen Akatemia 

Zavedanje sebe kot udeleženca IO 

    Branje 
▪ Sem počasen bralec. 
▪ Pri branju mi oči tavajo, tako da težko sledim stavku. 

▪ Med branjem redko delam napake. 

▪ Zlahka odkrijem osrednje ideje besedila. 

▪ Zlahka razumem besedilo kot celoto. 

Razumevanje angleščine 

▪ Preprosto razumem besedilo v angleščini kot celoto 

▪ Zlahka odkrijem osrednje ideje besedila v angleščini. 

 Pisanje 

▪ Zlahka se osredotočim na pisanje. 

▪ Preprosto mi je pisati besedilo na računalnik: oblikovati, kombinirati, spreminjati in urejati  

besedilo . 

▪ Ko pišem z uporabo izvornega gradiva, ga pred pisanjem zlahka globoko razumem. 

▪ Nimam jasne predstave o svojem načinu pisanja. 

Študijske strategije 

▪ Zlahka se držim načrtovanega urnika 

▪ Težko najdem primerne študijske strategije za različna besedila. 

▪ Med študijem se težko držim zbranega. 

▪ Vztrajno se trudim, da bi razumel težja besedila, povezana z mojim delom. 

Ljudska univerza Celje 

 
30  KLEMOLA, U., IKÄHEIMO, H. & HÄMÄLÄINEN, T. (2019). OHO-opas opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta 
korkeakouluihin. [Online] Dostopno na: https://ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/04/OHO-opas-1.pdf  [Dostopno: 20. 
2. 2021] 

https://ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/04/OHO-opas-1.pdf


Spodnja vprašanja se uporabljajo v prvih fazah svetovalnega procesa v individualnem intervjuju ali v 

manjši skupini v Ljudski univerzi Celje31: 

 

Tabela 5: : Zavedanje sebe kot udeleženca IO – Ljudska univerza Celje 

  Zavedanje sebe kot udeleženca IO 

Vem dobro razporediti čas učenja. 
 

Če česa ne razumem, poiščem pomoč. 
 

Ko snov postane prezahtevna, se preneham učiti ali pa se naučim le lažjih delov. 
 

Pri učenju si zastavljam cilje, ki se jih lahko držim. 
 

            Težko se   držim svojega urnika učenja. 
 

Ko s    Ko se učim s pomočjo učnih gradiv, si pomagam s poudarjanjem. 
 

Snov med učenjem večkrat ponovim. 
 

Redno opravljam svoje učne naloge. 

 
Odgovorite na petstopenjsko ocenjevalno lestvico tipa Likert .1 zame popolnoma neveljavna; 2- večinoma ne 
velja zame 3- ne morem se odločiti; 4-večinoma velja zame; 5-zame popolnoma velja 
 

Zelo pomembno je, da svetovalec vodi postopek reševanja vprašalnikov, da se bodo udeleženci v IO 

lahko zavedali lastnega načina učenja. Glede na odgovore lahko svetovalec oceni individualno učno 

samopodobo udeleženca IO. Na podlagi rezultatov posameznik pridobi večjo (samo)zavest o učenju, 

kar mu pomaga nadzorovati in usmerjati učni proces. 

 

Työväen Akatemia 

Naslednja vprašanja so uporabljali na Työväen Akatemia. Vprašanja so bila privzeta in razvita iz prakse 

na University of Oulu.32  

 
 

Tabela 6: Samozavedanje kot udeleženca IO - Työväen Akatemia 

Samozavedanje kot udeleženca IO 

 
31 KRAŠOVEC, S. et al. (2007). Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih (2007). Dostopno na: 
https://arhiv.acs.si/publikacije/Svetovalni_pripomocki_v_izobrazevanju_odrslih.pdf. [Pridobljeno: 11. 10. 2020] 
32  KLEMOLA, U., IKÄHEIMO, H. & HÄMÄLÄINEN, T. (2019). OHO-opas opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta 
korkeakouluihin. [Online] Dostopno na: https://ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/04/OHO-opas-1.pdf  [Pridobljeno: 
20. 2. 2021] 

https://arhiv.acs.si/publikacije/Svetovalni_pripomocki_v_izobrazevanju_odrslih.pdf
https://ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/04/OHO-opas-1.pdf


Katere študijske naloge se vam zdi najlažje opraviti? 

Kakšen udeleženec v IO si? Kako se učiš? Katere so vaše prednosti kot udeleženca v IO? 

Katere vidike sebe kot udeleženca v IO želite izboljšati? 

O kakšnih nalogah ste prejeli pozitivne povratne informacije? 

S čim ste zadovoljni glede sebe kot udeleženca v IO? 

Seznam odprtih vprašanj je osnova za pogovor na individualnem sestanku s svetovalcem (30 min). 

 

Ljudska univerza Celje 

Kolblov model učnih stilov (David Kolb) 33 , je razdeljen na štiri različne stile, ki izhajajo iz 

štiristopenjskega učnega cikla. Ta teorija učenja nudi razumevanje ne samo posameznih učnih stilov, 

ki temeljijo na štirih kvadrantih, temveč tudi razlaga cikel učenja, ki ga je mogoče uporabiti za vse 

učence. Z nekaterimi vprašalniki se odrasli učenci sprašujejo, kakšen je njihov učni in kognitivni stil: 

 

 
Slika 4: Kolbov stil učenja 

 

 

 
33 ATKINSON, T. (2018). Kolb Learning Style. [Online] Dostopno na: https://medium.com/proactive-
learning/kolb-learning-style-e56162c48d43,  [Dostopno 9. 9. 2020] 

Konkretne izkušnje

( imeti izkušnje)

Refleksivno opazovanje

( pregled/razmislek o 
izkušnji)

Aktivno eksperimentiranje

( načrtovanje/preizkušanje 
naučenega)

Abstraktna konteptualizacija

( skklepanje/učenje iz 
izkušenj)

https://medium.com/@tracy.ada.atkinson?source=post_page-----e56162c48d43--------------------------------
https://medium.com/proactive-learning/kolb-learning-style-e56162c48d43
https://medium.com/proactive-learning/kolb-learning-style-e56162c48d43


         

Slika 5: Kognitivni stili 

Za učenje je pomembno vedeti, kakšen je vaš prevladujoči učni in kognitivni stil. Za nobenega od njih 

ne moremo reči da je pravi ali ni pravi. Samo pomaga vam vedeti, kakšne prednosti in slabosti imate 

pri učenju. Če poznate prednosti in slabosti svojega učnega stila, se lahko usmerite k njegovemu 

izboljšanju ali celo izboljšanju učnega stila, ki pri vas ne prevladuje, da ga boste lahko uporabili pri 

učenju. Poznavanje vašega kognitivnega stila naredi učenje veliko lažje in učinkovitejše. Za tiste, ki 

imajo učne težave in ne znajo pristopiti k učenju, uporabljamo učne pripomočke, kako se učiti. Cilj je 

učenje učenja. Poudariti moramo, da gre za ranljive skupine in ljudi z učnimi težavami, ki potrebujejo 

podporo in usmerjanje za pridobivanje novega znanja. 

 

Caritas Coimbra 

 

Naslednji primeri vprašanj so del institucionalnih vprašalnikov za analizo in vrednotenje prejšnje in 

sedanje izobrazbe, poklicnih izkušenj, motivacije, spretnosti in zanimanja ter posameznega kariernega 

načrta. Navadno se ti vprašalniki uporabljajo v različnih službah, kjer posameznike napotijo na tečaje 

usposabljanja ali v ustanove za poklicno svetovanje. Na primer, dohodek od socialne integracije (RSI) 

je ukrep socialne politike, ki posameznikom ali družinam v finančnih težavah pomaga,  da se uspešneje 

vključijo v družbo. 

 
 

Tabela 7: Zavedanje sebe kot udeleženca IO - Caritas Cimbra 

Zavedanje sebe kot udeleženca IO 

Vizualno

Vizualni učenci raje uporabljajo slike, 
zemljevide in grafične pripomočke za 
dostop do novih informacij in njihovo 

razumevanje.

Poslušalci

Poslušalci nove vsebine, kot so 
predavanja in skupinske razprave, 

najbolje razumejo s poslušanjem in 
govorjenjem.

Branje/ pisanje

Učenci ki so močno naklonjeni k branju in 
pisanju se najbolje učijo z besedami. Ti 

učenci se lahko predstavijo kot 
zapisovalci ali navdušeni bralci, in so 

sposobni prevesti abstraktne koncepte v 
besede in eseje.

Kinestetiki

Kinestetični učenci informacije najbolje 
razumejo s taktilnim predstavljanjem 

informacij.Ti študenti so praktični učenci 
in se najbolje naučijo z oprijemanjem (tj. 

razumejo kako ura deluje tako da eno 
sestavijo.)



Ali ste se že kdaj znašli v situaciji neuspeha v šoli, ali zadrževanja v šoli? 
▪ DA 
▪ NE 

 

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili s DA, kateri razlogi so po vašem mnenju prispevali k vašem 
neuspehu v šoli? 

▪ premalo učenja 

▪ pomanjkanje interesa za predmete 

▪ slaba šolska infrastruktura 

▪ neudeležba na predavanjih 

▪ slaba zbranost na predavanjih 

▪ vsesplošno pomanjkanje discipline v šoli 

▪ izgon iz šole 

▪ zahtevnost predavanih predmetov 

▪ nesposobnost učitelja, da bi dobro razložil snov 

▪ neprimerno obnašanje sošolcev v razredu 

▪ pomanjkanje starševskega nadzora 

▪ težave v odnosu z učitelji in ostalim osebjem šole 

Glede prejšnjega vprašanja, zakaj menite, da so razlogi, ki ste jih ugotovili, prispevali k neuspehu/ 
opuščanju šolanja ali zadržanju? 

Poznam svoje prednosti in slabosti v zvezi z učenjem (SWOT analiza)? 

 

 

  



2B. Practices suitable for working in small group 

 

SWOT analiza 

Po mnenju Orra (2013)34 je SWOT kratica za moči, slabosti, priložnosti in grožnje. SWOT analiza 

je preprosto orodje, ki pomaga učiteljem, da sprožijo pomembne spremembe v programu in 

uporabijo podatke za izboljšanje programa. Zagotavlja koristne izhodiščne informacije za 

skupino, ki želi videti prihodnost ali analizirati težavo. 

 

 
Slika 6: Primer  SWOT analize 

 

 

Značilnosti SWOT analize so po mnenju Valkanosa in sodelavcev (2009)35  v tem, da je ta tehnika 

uporabnikom znana in da je lahko razumljiva ter zagotavlja dobro strukturno osnovo za razvrščanje 

idej o prihodnosti in zmožnosti izkoriščanja te prihodnosti. 

 

Työväen Akatemia 

Prazen SWOT-obrazec je prikazan na diapozitivu, in za vsakega udeleženca  na papirju, ki ga imajo pred 

sabo. Svetovalec začne  pogovor o možnih prednostih, slabostih, priložnostih in grožnjah v odnosu do 

učenja. Vsak udeleženec v SWOT-obliki napiše izjave, ki najbolje opisujejo njegovo situacijo. Nato vsaka 

skupina deli z ostalimi svoje misli, opažanja in ideje, kako izboljšati učne spretnosti. Zlasti nevarnosti in 

 
34 ORR, B. (2013). Conducting a SWOT Analysis for Program Improvement. US-China Education Review [Online]. June 2013, 
Vol. 3, No. 6, pp. 381-384. Dostopno na: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED543801.pdf. [Pridobljeno: 23. 3. 2020] 
35 VALKANOS, E. et al (2009). The importance of SWOT Analysis for educational units that belong to the field of Vocational 
Education and Training: The case of the State Institute (IEK) of Epanomi in Thessaloniki, Greece [Online]. Dostopno na: 
https://pdfs.semanticscholar.org/eb4b/636926470ba0f10 bf8104a7ad209b4c7195c.pdf. [Pridobljeno: 16. 3. 2020] 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED543801.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/eb4b/636926470ba0f10%20bf8104a7ad209b4c7195c.pdf


priložnosti, ki se zlahka odprejo za razpravo v skupini. SWOT-oblika lahko kasneje zlahka služi kot 

osnova za individualno svetovanje (½ h). 

 

Caritas Coimbra 

V Centru za vključevanje skupnosti (CCI) - Centro Comunitário de Inserção36 iz Caritas Coimbre se 

orodje SWOT-analize uporablja za dejavnosti majhnih skupin za prepoznavanje moči, slabosti, 

priložnosti in groženj, povezanih z učnimi izkušnjami, za lažje razmišljanje in merjenje notranjih in 

zunanjih vplivov. SWOT-analiza se običajno uporablja za različne namene, vendar posebej za napotitev 

na tečaje usposabljanja ali v ustanove za poklicno svetovanje. V nekaterih primerih je to orodje, ki od 

svetovalca zahteva nekaj navodil in pomoči, zato se uporablja tudi na posameznih sejah, kjer je več 

časa za razmislek o nalogi. Spodaj je nekaj vzorčnih primerov, uporabljenih pri tej vaji: 

 

Tabela 8: Zavedanje sebe kot udeleženca IO - Caritas Coimbra 

SWOT analiza – orodje za ugotavljanje sebe kot udeleženca IO 

Prednosti: 

▪ Kaj delaš dobro? 
▪ Katere edinstvene vire lahko črpate? 

▪ Kaj drugi vidijo kot vaše prednosti? 

▪ Katere prednosti imate, ki bi se lahko uporabile na drugačen način ? 

Slabosti 

▪ Kaj bi lahko izboljšali? 
▪ Kje imate manj virov? 

▪ V čem drugi vidijo vaše slabosti ? 

Priložnosti 
▪ Katere priložnosti so vam na voljo? 

▪ Katere okoliščine vam lahko pomagajo razširiti svoje učne navade? 

▪ Zunanji pogoji, ki vam pomagajo v doseganju vaših ciljev? 

▪ Kako lahko  svoje prednosti spremenite v priložnosti? 

Grožnje 
▪ Katere grožnje bi vam lahko škodovale? 

▪ Dejavniki, ki bi lahko predstavljali tveganje za vaš uspeh? 

▪ Kakšne grožnje vam predstavljajo vaše slabosti? 

 

 
36  CCI - INCLUSION COMMUNITY CENTRE (online). Dostopno na: https://caritascoimbra.pt/2017/noticias/centro-
comunitario-de-insercao/  

 

https://caritascoimbra.pt/2017/noticias/centro-comunitario-de-insercao/
https://caritascoimbra.pt/2017/noticias/centro-comunitario-de-insercao/


5.3. Dejavniki samozavedanja 

 
Pri spodbujanju udeležencev IO k samorefleksiji in omogočanjem izmenjave njihovih misli s 

svetovalci, nam bodo spodaj opisane metode pomagale pri premagovanju ovir za učenje, in 

pri učenju samem. Skozi refleksijo udeleženci IO pridobijo nove perspektive, s pomočjo katerih 

lahko bolje razumejo spreminjajoče se okoliščine. 

V tem priročniku so dejavniki samozavedanja razdeljeni na dve kategoriji:  

1. Sposobnost samostojnega odločanja in vrednotenja; 

2. Samozavest, samospoštovanje in samo-učinkovitost odraslih učencev. 

 

5.3.1. Sposobnost samostojnega odločanja in vrednotenja 

 

Celostna strategija dela z udeležencem IO  vključuje vzpostavljanje pozitivnih odnosov in 

poslušanju vsakega posameznika pri ustvarjanju ugodnega učnega okolja. S celostno 

perspektivo udeleženca IO, lahko svetovalec odraslim pomaga, da postanejo odgovorni pri 

izobraževanju in  življenju nasploh. 

Po mnenju McCombsa (2020)37 lahko s pozitivnim odnosom in vzpostavljenim zaupanjem in 

upoštevanjem učnih potreb in težav udeležencev IO, le ti bolje sprejmejo boljše odločitve v 

izobraževanju in življenju. Da bi udeležencem IO pomagali razviti sposobnost, da sami 

sprejemajo odločitve, jim morajo svetovalci pomagati razumeti njihove učne interese, 

nagnjenost k aktivnemu in samostojnemu učenju ter sposobnosti ali prednosti na različnih 

vsebinskih področjih ali spretnosti. Te prakse, ki so osredotočene na udeležence, vključujejo 

svetovalce, ki le tem svetujejo, kako se spoprijeti z izobraževanjem in kako spremljati pozitivne 

ter negativne posledice svojih odločitev. 

Pogosto se pričakuje, da imajo udeleženci IO dovolj veščin samostojnega odločanja, da 

prevzamejo odgovornost za svoje izobraževanje. Vendar temu ni vedno tako.  

 

3.1A. Prakse, primerne za individualno usmerjanje in svetovanje 

 
Caritas Coimbra 
 

 
37  MCCOMBS, B. (2020). Developing Responsible and Autonomous Learners: A Key to Motivating Students. American 
Psychological Association. [Online]. Dostopno na: https://www.apa.org/education/k12/learners.  [Pridobljeno: 16. 3. 2020] 
 

https://www.apa.org/education/k12/learners


Naslednja vprašanja so del CEARTE-jeve ankete o profilu centra Qualifica38 (izpolni jo udeleženec IO) 

za zbiranje informacij o izobraževalni poti, poklicnih izkušnjah, motivaciji, spretnostih in zanimanju ter 

individualnem načrtovanju kariere (pomagajo razumeti, kako vsak udeleženec IO dojema, kako bo 

usposabljanje/proces prispeval k njegovi karierni poti). 

 
Tabela 9: Sposobnosti samostojnega odločanja in vrednotenja – Caritas Coimbra 

Sposobnost samostojnega odločanja in vrednotenja 

Navedite usposabljanja, katere se boste udeležili po končanem izobraževanju 

Navedite pričakovanja glede izobraževanj / usposabljanja / tečajev za naslednje leto 

 
Työväen Akatemia 
 
Prirejeno iz prakse, razvite na Univerzi v Ouluju39. V programu Työväen Akatemia so bila uporabljena 

naslednja vprašanja: 

 

Tabela 10: Sposobnost samostojnega odločanja in vrednotenja - Työväen Akatemia 

Sposobnost samostojnega odločanja in vrednotenja 

Zakaj ste se odločili ravno za ta predmet? 

Kakšne cilje imate v zvezi s študijem? Kaj pričakujete od študija? 

Kakšne stvari vas na splošno zanimajo? 

Kakšno delo bi radi opravljali v prihodnosti? 

Kakšne aktivnosti ali naloge bi radi vključevali v svoje delo? 

Kaj bi morali doseči, da bi bili usposobljeni za to delo? 

Kako ste se odločili za ta tečaj/ izobraževanje? Zakaj ste se odločili ravno za to? 

Kako pri načrtovanju urnika upoštevate študij? Kako poskrbite za svoje okrevanje in dobro počutje? 

 
Vprašanja, uporabljena na individualnem svetovanju (½ h). 

 
3.1B. Prakse, primerne za delo v majhni skupini 

 
 

38 CEARTE – CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E O PATRIMÓNIO. [Online] Dostopno na: 
https://www.cearte.pt/. [Pridobljeno: 20. 1. 2020] 
39   KLEMOLA, U., IKÄHEIMO, H. & HÄMÄLÄINEN, T. (2019). OHO-opas opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta 
korkeakouluihin. [Online] Dostopno na: https://ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/04/OHO-opas-1.pdf. [Pridobljeno:: 
20. 2. 2021]  

 

https://www.cearte.pt/
https://ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/04/OHO-opas-1.pdf


Caritas Coimbra 

Cilj projekta MAPA40 je bil razviti ukrepe za pomoč odraslim z nizko izobrazbo, da se počutijo 

motivirane za vključitev v neformalna usposabljanja ali formalno izobraževanje. V skupini 

udeležencev IO, kjer ni interesa po izobraževanju  in prevladuje strah pred spremembami, je 

motivacija za delo stalnica. Na primer, za razmislek in raziskovanje sposobnosti samostojnega 

odločanja in vrednotenja lahko svetovalci ustvarijo skupinske dejavnosti, kjer lahko udeleženci 

IO izberejo teme, ki jih bodo razvili v razpravi znotraj skupine ali v kratkih mnenjskih besedilih. 

 
Työväen Akatemia 
 
Spodnja vprašanja so privzeta iz prakse in razvita na Univerzi v Ouluju41. V programu Työväen 

Akatemia so bila uporabljena naslednja vprašanja: 

 
Tabela 11: Sposobnost samostojnega odločanja in vrednotenja- Työväen Akatemia 

Sposobnost samostojnega odločanja in vrednotenja 

Zakaj ste se odločili ravno za ta predmet? 

Kakšne cilje imate v zvezi s študijem? Kaj pričakujete od študija? 

Kakšne stvari vas na splošno zanimajo? 

Kakšno delo bi radi opravljali v prihodnosti? 

Kakšne dejavnosti  bi radi vključevali v svoje delo? 

Kaj bi morali doseči, da bi bili usposobljeni za to delo? 

Kako ste se na koncu odločili za ta tečaj/ izobraževanje? Zakaj ste se odločili ravno za to? 

Kako pri načrtovanju urnika upoštevate študij? Kako poskrbite za svoje okrevanje in dobro počutje? 

 
Seznam odprtih vprašanj je na voljo vsakemu udeležencu IO na diapozitivu ali na papirju. Skupina 3 - 5 

udeležencev o njih razpravlja 15 minut. Nato vsaka skupina deli svoje misli, opažanja in ideje. 

 

5.3.2. Samozavest, samospoštovanje in učinkovitost udeležencev IO 
 

 
40 GONÇALVES, M. & FERNANDES, M. (2007). Motivar os Adultos para a Aprendizagem (MAPA) - Socrates-Grundtvig 2004 

2007 - Olhares Cruzados Sobre a Educação Não Formal - Análise de Práticas e Recomendações. Lisboa: DGFV 
41  KLEMOLA, U., IKÄHEIMO, H. & HÄMÄLÄINEN, T. (2019). OHO-opas opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta 

korkeakouluihin. [Online] Dostopno na: https://ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/04/OHO-opas-1.pdf. [Pridobljeno: 
20. 2. 2021] 

https://ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/04/OHO-opas-1.pdf


Akademsko samorazumevanje je dojemanje in vrednotenje, ki ga imajo udeleženci IO glede na svoje 

akademske sposobnosti. 42   To samorazumevanje je ena najpomembnejših spremenljivk na 

akademskem področju, ker neposredno vpliva na učne procese, kot so akademski dosežki in 

pričakovanja na tem področju. 

Po besedah Bandurja (1994)43  je »zaznana učinkovitost opredeljena kot prepričanje ljudi o svojih 

zmožnostih, da ustvarijo določene ravni uspešnosti, ki vplivajo na dogodke, ki vplivajo na njihovo 

življenje. Prepričanja o lastni učinkovitosti določajo, kako se ljudje počutijo, razmišljajo, motivirajo in 

obnašajo. " Vključujejo kognitivne, motivacijske, afektivne in selekcijske procese. Stopnja učinkovitosti 

se nanaša na odvisnost od zahtevnosti določene naloge. Za Zimmermana (2000)44 so tudi prepričanja 

o učinkovitosti pokazala združljivo veljavnost pri vplivanju na ključne kazalce akademske motivacije, 

kot so izbira dejavnosti, stopnja truda, vztrajnost in čustvene reakcije. Obstajajo dokazi (Bandura, 1997 

in Zimmerman, 2000),  da učinkoviti udeleženci lažje sodelujejo, delajo več, vztrajajo dlje in imajo manj 

neželenih čustvenih reakcij, ko naletijo na težave, kot tisti, ki dvomijo o svojih zmožnostih. 

Baumeister in sod., (2003)45 opredeljujejo samospoštovanje s tem, "kolikšno vrednost ljudje pripisujejo 

sebi«. Je ocenjevalni del samospoznanja. Visoka samozavest se nanaša na zelo ugodno globalno 

vrednotenje samega sebe. Nizka samopodoba se po definiciji nanaša na neugodno definicijo sebe. 

"Povišana samozavest in samozavest sta rezultat sodelovanja pri učenju. Vendar pa je nizka 

samozavest tudi v okviru učenja odraslih in po mnenju raziskovalcev Lloyd in Sullivan (2003 v James & 

Nightingale) 46  "dejavnik, ki je povezan s slabo izobrazbo in neudeležbo v izobraževanju in 

usposabljanju. Večje samospoštovanje in samozavest se da pridobiti v izobraževanju" Zdi se, da je 

razvoj zaupanja eden od ključev za uspešen razvoj pismenosti, jezikovnih in matematičnih spretnosti s 

strategijo Skills for Life (Eldred et al., 2004 v James & Nightingale). 

Samozavedanje udeleženca IO se je oblikovalo skozi vse njegove učne izkušnje. Z razmislekom je 

mogoče pridobiti nove perspektive za popolnejše razumevanje spreminjajočih se okoliščin. Svetovalec 

ima zelo pomembno vlogo pri razveljavitvi negativnih krogov, razvitih iz slabih učnih izkušenj. 

Prepoznavanje ovir za učenje odraslih izboljša rezultate učenja. Poglobljena samorefleksija učnega 

 
42ORDAZ-VILLEGAS, G.; ACLE-TOMASINI, G. et REYES-LAGUNES, L. (2014). Development of an academic self-concept for 
adolescents (ASCA) scale. Journal of Behavior, Health & Social Issues [Online]. Nov-2013/Apr-2014. vol. 5   num. 2. Pp.117-
130. Dostopno na: https://doi.org/10.5460/jbhsi.v5.2.42304. [Pridobljeno: 16. 3. 2020] 
43 BANDURA, A. (1994). Self-efficacy. Encyclopedia of human behavior. Vol. 4, pp. 71-81. New York: Academic Press. [Online]. 

Dostopno na: https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1994EHB.pdf. [Pridobljeno: 16. 3. 2020] 
44   ZIMMERMAN, B. (2000). Self-Efficacy: An Essential Motive to Learn. Contemporary Educational Psychology. 25, pp 82–91. 
[Online]. Dostopno na: https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1016. [Pridobljeno: 16. 3. 2020] 
45  BAUMEISTER, R. et al (2003). Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or 
healthier lifestyles?. Psychological Science in the public interest. Vol. 4, No. 1, May 2003 [Online]. Dostopno na: 
https://assets.csom.umn.edu/assets/71496.pdf. [Pridobljeno: 16. 3.  2020] 
46  JAMES, K & NIGHTINGALE, C. Self-esteem, confidence and adult learning: Briefing Sheet. Part of a series of NIACE briefing 
sheets on mental health. Leading learning and skills. [Online]. Dostopno na: https://mhfe.org.uk/sites/default/files/self-
esteem-confidence%202005_0.pdf. [Pridobljeno: 16.3. 2020] 

https://doi.org/10.5460/jbhsi.v5.2.42304
https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1994EHB.pdf
https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1016
https://assets.csom.umn.edu/assets/71496.pdf
https://mhfe.org.uk/sites/default/files/self-esteem-confidence%202005_0.pdf
https://mhfe.org.uk/sites/default/files/self-esteem-confidence%202005_0.pdf


procesa povečuje motivacijo in izboljša načrtovanje izobraževanja, prav tako pa poveča verjetnost za 

dokončanje le tega. Z zadostno samopodobo lahko udeleženci IO premagajo strahove pred neuspehom 

oziroma o njem sploh ne razmišljajo. Z zadostnim samospoštovanjem lahko udeleženec IO preizkusi 

nove stvari in pozitivno gleda na izzive. 

 
 

3.2A. Prakse, primerne za individualno usmerjanje in svetovanje 

 
Caritas Coimbra 

Naslednja vprašanja so del CEARTE-jeve ankete o profilu Qualifica Center47 (ki jo izpolni udeleženec IO) 

za zbiranje informacij o poti usposabljanja / oblikovanja, poklicnih izkušnjah, motivaciji, spretnostih in 

zanimanju ter posameznem kariernem projektu (razumeti, kako posameznik dojema, kako bo 

izobraževanje / usposabljanje / tečaj prispeval k njegovi karierni poti): 

 
Tabela 12: Primer vaj za preslikavo parametra samozavesti, samospoštovanja in učinkovitosti 
udeležencev IO-Caritas Ciombra 

Samozavest, samospoštovanje in učinkovitost udeležencev v IO 

Spretnosti in interesi / Zmožnosti in zanimanja 

Ugotovite, kako se vidite in kako vas vidijo drugi v različnih vlogah ( študenta, kolega, prijatelja, 
družinskega člana) in skupne prednosti  

Analizirajte stališča in vedenja, ki pozitivno ali negativno prispevajo k samopodobi in njenemu 
vplivu.  

 
 
Ljudska univerza Celje 

Svetovalec ima zelo pomembno vlogo pri prepoznavanju prednosti in slabosti odraslih v 

izobraževalnem procesu. Na podlagi vprašanj se udeleženci IO s pomočjo svetovalca ozavestijo svoje 

prednosti in področja, kjer potrebujejo dodatno pomoč in podporo. Naslednja vprašanja lahko 

uporabimo v prvih fazah orientacijskega procesa, pri individualnem svetovanju ali v manjši skupini48. 

 
 
 

 
47   CEARTE – CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E O PATRIMÓNIO. [Online] Dostopno na: 
https://www.cearte.pt/. [Pridobljeno: 20. 1. 2020] 
48 KRAŠOVEC, S. et al (2007). Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih [Online]. Available from 
https://arhiv.acs.si/publikacije/Svetovalni_pripomocki_v_izobrazevanju_odrslih.pdf. [Pridobljeno: 11. 10. 2020] 

https://www.cearte.pt/
https://arhiv.acs.si/publikacije/Svetovalni_pripomocki_v_izobrazevanju_odrslih.pdf


 

Tabela 13: Kakšne so vaše prednosti in slabosti v odnosu do učnega procesa? - Ljudska univerza Celje 

Samozavest, samospoštovanje in učinkovitost udeležencev IO 

Kakšne so vaše prednosti in slabosti v odnosu do učenja? 

Moje prednosti Moje slabosti 

  

Od udeležencev se zahtevajo tudi izjave, ki opisujejo njihovo samopodobo in odnos do drugih49: 

 

Tabela 14: Samozavest, samospoštovanje in učinkovitost udeležencev IO - Ljudska univerza Celje  

Samozavest, samospoštovanje in učinkovitost odraslih učencev  Število      

Ko opravljam  izpit, pomislim, kako slabo mi gre v primerjavi z drugimi udeleženci.   

Če se snovi ne naučim, je to moja odgovornost.  

           Če je mogoče, želim doseči boljše ocene kot drugi.  

Prepričan sem, da razumem tudi najtežje gradivo, s katerim imamo opravka na 
predavanjih. 

 

Včasih mislim, da so drugi pametnejši od mene.  

 
Udeleženci IO odgovarjajo na petstopenjsko ocenjevalno lestvico tipa Likert: 1 - opolnoma velja zame; 2 - večinoma ne velja 
zame; 3 - ne morem se odločiti; 4 - večinoma velja zame; 5 - popolnoma velja zame. 
 
 

3.2B. Prakse, primerne za delo v majhni skupini 

 
Työväen Akatemia 

Na Työväen Akatemia obstaja praksa organiziranja delavnic o učinkovitosti, učnih strategijah in učnih 

metodah za udeležence, ki začnejo študirati. Na delavnici svetovalec daje prvo teoretično ozadje 

akademski samopodobi, vključno z idejo o učinkovitosti in predstavitvijo različnih študijskih metod in 

učnih stilov. Nato udeleženci v parih ali majhnih skupinah razpravljajo o teh temah. Potem lahko vsaka 

skupina svoje misli, opažanja in ideje deli z ostalimi. 

 
49Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih (2007). Dostopno na 
https://arhiv.acs.si/publikacije/Svetovalni_pripomocki_v_izobrazevanju_odrslih.pdf. Pridobljeno 11. 10. 2020. 

https://arhiv.acs.si/publikacije/Svetovalni_pripomocki_v_izobrazevanju_odrslih.pdf


Prilagojen praksi, razviti na Univerzi v Oluju50, je za vsakega udeleženca IO na diapozitivu ali na papirju 

na voljo seznam odprtih vprašanj. Skupina treh o njih razpravlja 15 minut. Nato vsaka skupina deli svoje 

misli, opažanja in ideje z ostalimi. V programu Työväen Akatemia so bila uporabljena naslednja 

vprašanja: 

Tabela 15: Samozavest, samospoštovanje in učinkovitost udeležencev IO- Työväen Akatemia - 
Prirejeno z Univerze v Ouluju 

Samozavest, samospoštovanje in učinkovitost udeležencev IO 

Kaj ste se naučili v zadnjem letu? 

Kaj bi rekli, če bi delodajalcu morali opisati svoje sposobnosti?  

Navedite eno pozitivno učno izkušnjo. Zakaj je bilo pozitivno? Kje mislite, da vam je uspelo? Kako 
bi izkoristili izkušnjo v drugih učnih situacijah? 

Kaj ste odkrili o sebi kot udeleženec IO? Kako koristite svoje prednosti in se razvijate? 

Kaj vam se zdi izziv pri študiju ? 

Kaj pričakujete od študija v prihodnosti? 

 

Caritas Coimbra 

Naslednjo vajo lahko uporabite v vprašalniku ali kot del pogovora v majhni skupini:  »Naslednje izjave 

so povezane s samozavestjo, samospoštovanjem in osebno učinkovitostjo glede vaše izobraževalne 

poti. Če želite odgovoriti, morate izbrati najboljšo možnost, pri čemer uporabite lestvico, ki se 

spreminja med "nikoli" in "vedno". Ni pravilnih ali napačnih odgovorov. « 

 

Tabela 16: Primer vaje za uporabo parametra samozavesti, samospoštovanja in učinkovitosti 
udeležencev IO - Caritas Coimbra 

Samozavest, samospoštovanje in učinkovitost udeležencev IO 

 Nikoli Včasih Običajno Vedno 

Na kolege in sodelavce lahko naredim dober 
vtis. 

    

Sem pomemben član v svojih delovnih 
skupinah ali skupinah za usposabljanje. 

    

Težko vzpostavljam stik z drugimi ljudmi.     

 
50  https://ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/04/OHO-opas-1.pdf p. 85 naprej. 

 



Nervozen sem, ko moram odgovoriti na 
vprašanje ali povedati svoje mnenje pri delu 
ali usposabljanja. 

    

Pri svojem delu ali usposabljanju se zlahka 
odpovem svojim nalogam/ projektom. 

    

 

Na splošno je ta vrsta vadbe zelo koristna za spodbujanje samorefleksije in kritičnega razmišljanja o 

samospoznanju. V posebnem primeru učnih procesov je lahko svetovalcu izredno koristno, da analizira 

in razišče dojemanje udeležencev IO ter usmerja / preoblikuje njihov koncept samospoznanja. 

  



6. Metakognitivne sposobnosti 

 

Metakognicija je koncept, ki se uporablja za sklicevanje na različne epistemološke procese. V bistvu je 

spoznanje o spoznanju; kar pomeni, da se nanaša na spoznanja drugega reda: misli o mislih, znanje o 

znanju ali razmišljanja o dejanjih51. Metakognicija se nanaša na znanje in veščine za organiziranje, 

vodenje in nadzor lastnega mišljenja, dejanj in učnih procesov. Učenci z dobrimi metakognitivnimi 

sposobnostmi so na čelu lastnega učnega procesa, s pomočjo katerega lahko učne naloge izvajajo 

učinkoviteje. Metkognitivne sposobnosti je mogoče pridobiti in izboljšati s poučevanjem in 

usposabljanjem52. Razvoj metakognicije omogoča izboljšanje kognitivne in motivacijske dejavnosti in 

zato krepi učni proces. Čeprav se kognicija in metakognicija med seboj razlikujeta, so kognitivne 

sposobnosti tiste, ki so potrebne za izvajanje naloge, medtem ko so metakognitivne sposobnosti 

potrebne, da bi razumeli, kako je bila izvedena (Rivers, 2001; Schraw, 1998 v Imel, 2002) 53 . 

Metakognitivno znanje se nanaša na tisto, kar udeleženci vedo o učenju. To vključuje54: 

•  znanje udeleženca o lastnih kognitivnih sposobnostih (npr. "Težko si zapomnim datume v 

zgodovini"); 

•  znanje udeleženca o nalogah (npr. "Zamisli v tem poglavju, ki jih bom prebral, so zapletene"); 

•  znanje udeleženca o različnih strategijah, ki so mu na voljo in  so primerne za nalogo (npr. " 

Če najprej preberem besedilo, mi bo pomagalo razumeti splošen pomen. "). 

4A. Prakse, primerne za individualno vodenje izobraževalnega procesa in 

svetovanje 

 
Työväen Akatemia 

Prirejeno iz prakse, razvite na Univerzi v Ouluju55. V programu Työväen Akatemia so bila uporabljena 

naslednja vprašanja: 

 

Tabela 17: Metakognitivne sposobnosti - Työväen Akatemia - Prirejeno z Univerze v Oluju 

 
51 LOUCA, E. (2008). Metacognition and young children’s Theory of Mind [Online]. Dostopno na: 
https://www.researchgate.net /publication/259848834_Metacognition_and_Young_Children's_Theory_of_Mind. 
[Pridobljeno: 16. 3. 2020] 
52 TALENT EDUCATION ERASMUS+ PROJECT. Metacognitive skills [Online]. Dostopno na: http://www.talenteducation.eu/ 
toolkitforteachers/metacognicalskills/what-are-metacognitive-skills/. [Pridobljeno: 16. 3. 2020] 
53 IMEL, S. (2002). Metacognitive Skills for Adult Learning. Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education no. 39. 
[Online]. Dostopno na: https://calpro-online.org/eric/docs/tia00107.pdf. [Pridobljeno: 16. 3. 2020] 
54  CAMBRIDGE INTERNATIONAL EDUCATION - TEACHING AND LEARNING TEAM (2019). Getting started with Metacognition 
[Online]. Dostopno na: https://cambridge-community.org.uk/professional-development/gswmeta/index.html [Pridobljeno: 
16. 3. 2020] 
55  https://ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/04/OHO-opas-1.pdf 

 

http://www.talenteducation.eu/%20toolkitforteachers/metacognicalskills/what-are-metacognitive-skills/
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Metakognitivne sposobnosti 

Ali se med študijem enostavno ali težko osredotočite? 

Ali se držite načrtovanega urnika? 

Kako načrtujete svoj urnik? 

Kako sami poskrbite za svoje okrevanje? 

Kakšen je vaš dnevni ritem? 

 
Praksa, primerna za individualno vodenje in svetovanje: Seznam odprtih vprašanj je osnova za 

pogovor pri individualnem svetovanju (½ h). 

Caritas Coimbra 

Naslednjo vajo lahko uporabimo v vprašalniku ali kot del dinamike majhne skupine: »Naslednje trditve 

se nanašajo na metakognitivne veščine, ki so sposobnost spoznavanja in samoregulacije kognitivnih 

procesov. Če želite odgovoriti, morate izbrati najboljšo možnost, pri čemer uporabite lestvico, ki se 

spreminja med "nikoli" in "vedno". Ni pravilnih ali napačnih odgovorov. « 

Tabela 18: Primer vaje za uporabo parametra metakognitivnih spretnosti – Caritas Coimbra 

Metakognitivne sposobnosti 

 Nikoli Včasih Običajno Vedno 

Razmišljam o različnih načinih, kako rešiti težavo 

in izbrati tisto, kar se mi zdi najboljše. 

    

Zaznavam učinkovitost vsake strategije, ki jo 

uporabljam. 

    

Poskušam uporabiti več strategij, ki so že delovale.     

Ko opravljam nalogo, lahko prepoznam, ali 

razumem, kaj počnem ali ne. 

    

Pred odgovorom obravnavam več alternativnih 

rešitev problema. 

    

 

Na splošno je ta vrst vaje zelo koristna za spodbujanje samorefleksije in kritičnega razmišljanja o 

veščinah in osebnih strategijah, ki se uporabljajo v različnih situacijah. V posebnem primeru učnih 

procesov je lahko svetovalcu zelo koristno, da analizira in razišče zaznavanje udeležencev IO ter vodi/ 



preoblikuje različne delovne strategije, da spodbuja boljše rezultate in ustreznejše samospoznanje pri 

udeležencih. 

Prilagojeno iz prakse Opiskelun taitokartta, razvite na Univerzi v Turkuju56. V programu Työväen 

Akatemia so bila uporabljena naslednja vprašanja: 

Tabela 19: Metakognitivne sposobnosti- Työväen Akatemia - Prilagojeno iz prakse Opiskelun 
taitokartta 

Metakognitivne sposobnosti 

Branje 
Sem počasen bralec.  
Pri branju mi oči tavajo, tako da težko sledim stavku.  
Med branjem redko delam napake.  
Zlahka odkrijem osrednje ideje besedila. 
Zlahka razumem besedilo kot celoto.  

Razumevanje angleščine 
Preprosto razumem besedilo v angleščini kot celoto.  
Zlahka odkrijem osrednje ideje besedila v angleščini. 

Pisanje 
Zlahka se osredotočim na pisanje. 
Preprosto mi je pisati na vsestranski način: oblikovati, kombinirati, spreminjati in  
urejati besedilo.  
Ko pišem z uporabo izvornega gradiva, ga pred pisanjem zlahka globoko razumem.  
Nimam jasne predstave o svojem načinu pisanja. 

Študijske strategije 
Zlahka se držim načrtovanega urnika. 
Težko najdem primerne študijske strategije za različna besedila.  
Med učenjem težko ostanem zbran.  
Trudim se da bi razumel težja besedila, povezana z mojim delom. 

Udeleženec IO odgovarja na vprašanja po Likertovi lestvici z naslednjimi možnostmi: nikoli, včasih, običajno, vedno. 

 

4B. Prakse, primerne za delo v manjši skupini 

 

Työväen Akatemia 

Na začetku izobraževanja udeleženci IO preberejo isto študijsko besedilo. Nato delijo svoje ideje o tem, 

kaj je bila glavna izjava. Če izbrano besedilo ni preveč enostavno, se predstavljeni stavki razlikujejo. To 

daje priložnost za preučevanje hierarhije besedila: katere so trditve in kateri argumenti. Kasneje 

udeleženci IO delajo v majhnih skupinah in vsaka skupina mora pripraviti povzetek določenega dela 

 
56 https://ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/04/OHO-opas-1.pdf p. 85 onwards 
 



učnega gradiva. Predstavijo svoje povzetke in jih delijo z ostalimi člani skupine, v skladu s časovnim 

razporedom, ki ga je postavil svetovalec. 

 

Caritas Coimbra 

V projektu MAPA57 je bila uporabljena raznovrstna paleta metod: zasliševanje (trajno zasliševanje), 

odkrivanje (poskus udeležencev, da pridejo do zaključkov) in simulacije / modeliranje realnosti. 

Dejavnosti so bile vedno dobro načrtovane in so predvidevale vrsto alternativnih strategij, saj je bilo 

takrat pogosto treba prestrukturirati (ker nekateri udeleženci niso bili čustveno dobro ali zaradi 

majhnega števila prisotnih elementov). Eden od uporabljenih instrumentov je bil portfolio ki ni zgolj 

instrument ali vir, temveč zelo pomemben subjekt, saj nima le izobraževalnih, temveč tudi družbene 

potenciale. "Pomembno je, kaj lahko ljudje počnejo s tem, kar vedo", portfolio pa omogoča izboljšanje 

veščin, kar je bistvenega pomena v poklicnem okviru. Skozi svoje življenje lahko ljudje spreminjajo in 

obnavljajo svoj portfolio ter razmišljajo o svojem osebnem razvoju. Ta instrument omogoča 

spremljanje, komentiranje in razmišljanje o delu udeležencev ter njihovem kognitivnem in afektivnem 

razvoju. Portfolio omogoča tudi obogatitev z osebnimi dokumenti, raziskovalnim gradivom, 

utemeljenimi referencami za udeležbo (konference, kolokviji, simpoziji itd.), ki dokazujejo avtonomijo 

in ustvarjalnost študentov. Portfolio je ocenjevalno orodje, ki ponuja pregled in hkrati podroben prikaz 

učnega procesa študenta. 

 

Ljudska univerza Celje 

Zelo pomembno je, da se udeleženci IO zavedajo lastnih kognitivnih sposobnosti in jih prepoznajo, saj 

se šele nato začne proces izboljševanja. Svetovalci udeležence IO spodbujajo, da se na podlagi 

rezultatov vprašalnika zavedo stopnje svojih kognitivnih sposobnosti. 

Metakognitivne sposobnosti vključujejo tudi zavedanje lastnega učnega procesa in potreb; 

organiziranje lastnega učenja, vključno z učinkovitim upravljanjem časa in informacij. Svetovalci s 

pomočjo vprašalnika ocenijo metakognitivne sposobnosti udeležencev IO. Naslednja vprašanja lahko 

uporabimo v prvih fazah orientacijskega procesa, pri individualnem razgovoru ali v manjši skupini58. 

 
57 Motivating Adults towards Learning (MAPA): Intersecting views of Non-Formal Education - An examination of Practices and 
Recommendations (2004-2007)   

 
58  Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih (2007). Dostopno na 
https://arhiv.acs.si/publikacije/Svetovalni_pripomocki_v_izobrazevanju_odrslih.pdf. Pridobljeno 11. 10. 2020. 

 

https://arhiv.acs.si/publikacije/Svetovalni_pripomocki_v_izobrazevanju_odrslih.pdf


Tabela 20: Metakognitivne sposobnosti- Ljudska univerza Celje 

  Metakognitivne sposobnosti  V       O        N 

Ko delam v skupini, se težko koncentriram na delo.       

Med delom pozabim na vse, kar se dogaja okoli mene.       

Med predavanji v razredu moje misli pogosto uidejo drugam.       

Pri učenju neke snovi zbiram podatke iz različnih virov: učbenikov, knjig, 
zapiskov in od drugod. 

      

Preden se začnem učiti novo snov, jo najprej na hitro pogledam, da dobim 
vpogled v njo. 

   

Svoje misli lahko v celoti usmerim v nekaj, kar me resnično zanima.       

Če je predavanje daljše od pol ure, ga težko spremljam.       

V- vedno   O-občasno   N-nikoli 

 

  



7. Motivacija 

V psihologiji obstajata dve različni vrsti motivacije: notranja in zunanja motivacija. Dejanje je notranje 

motivirano, kadar je cilj dejanja dejanje samo. Ljudje so lahko notranje motivirani za pridobivanje 

znanja in spretnosti ali nadgradnjo le teh, za igranje kart, ukvarjanje s športom itd. ... Dejavnost je 

zunanje motivirana, kadar je bistvena za dosego cilja, ki po naravi ni povezan z dejavnostjo, npr. študij 

ali uspeh na izpitu za pridobitev nagrade, učenje tenisa, da postaneš profesionalec in zaslužiš veliko 

denarja. Zelo pogosto pa so ljudje hkrati notranje in zunanje motivirani (Abreu, 2002; Deci, 1975; Lens, 

2001; Lepper & Greene, 1978 v Lens, Paixão & Herrera, 2008)59. Motivacijski problemi v izobraževanju 

so najpogosteje povezani s pomanjkanjem notranje motivacije udeležencev. Študije so pokazale, da 

zunanje nagrade in drugi zunanji dogodki (npr. roki, nadzor in grožnja po sankcijah), ki jih posamezniki 

dojemajo kot nadzor njihovega vedenja, verjetno spodkopavajo posameznikovo notranjo motivacijo. 

Po Crownu (2006)60  vsakdanji izzivi življenja zahtevajo od ljudi, tudi od udeležencev IO, da se ukvarjajo 

z dejavnostmi, kot so kuhanje, čiščenje, služba itd. Vse te dejavnosti so za večino ljudi zunanje 

motivirane. Seveda imajo ljudje tudi notranjo motivacijo, ki povzroča lastno zadovoljstvo. Učinkovito 

učenje od udeleženca IO zahteva, da je aktiven in ga zanima dejavnost in predmet, ki ga preučuje. 

Motivacijo za učenje lahko razdelimo na notranjo in zunanjo. Uravnoteženje družine, dela in študija je 

lahko zahtevno. Povezovanje novega s predhodnim znanjem naredi učenje učinkovitejše. Razširitev 

samorefleksije na učni proces povečuje motivacijo. 

  

 
59 LENS, W.; PAIXÃO, M. & HERRERA, D. (2008). Instrumental Motivation is Extrinsic Motivation:  So What???. 
PSYCHOLOGICA, 2009, 50 [Online]. Dostopno na: http://dx.doi.org/10.14195/1647-8606_50_2. [Pridobljeno 18. 3. 2020] 
60 CROW, S. (2006). What Motivates a Lifelong Learner?. School Libraries Worldwide. Volume 12, Number 1, January 2006, 
pp. 22-34 [Online]. Dostopno 
na:  https://www.researchgate.net/publication/251296152_What_Motivates_a_Lifelong_Learner. [Pridobljeno: 18. 3. 
2020] 
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5A. Prakse, primerne za individualno vodenje in svetovanje 

 

Ljudska univerza Celje 

Udeleženci IO se samostojno odločajo za vključitev v različna izobraževanja / usposabljanja / tečaje. 

Razlog je običajno napredovanje v službi ali zaključek izobraževanja, ki so ga začeli že zdavnaj. Včasih 

pa jim je težko ostati osredotočen na izobraževanje zaradi drugih obveznosti – svoje družine, službe, 

ostalih obveznosti in nizke samozavesti, ki so si jo pridobili v preteklem izobraževanju. Pri 

individualnem svetovanju jim svetovalci skušajo pomagati, da ostanejo osredotočeni na dokončanje 

izobraževanja, tako da jih opomnijo na njihove cilje. Z naslednjimi vprašanji je cilj spodbuditi 

udeležence IO k razmišljanju o lastni motivaciji za vztrajanje pri napredku v izobraževanju. Vprašanja 

so med izobraževanjem zelo koristna, saj udeležencem omogočajo, da najdejo notranjo motivacijo za 

dokončanje programa61. 

Tabela 21: Vprašanja za spodbujanje motivacije – Ljudska univerza Celje 

Vprašanja za spodbujanje motivacije 

• Zakaj sem tukaj  (v tem programu, razredu)? /Kaj je moj cilj? 

• Ali lahko dosežem svoje cilje? 

• Kako daleč od cilja sem? 

• Kako pridem tja? / Kaj moram storiti, da pridem tja? 

 

Caritas Coimbra 

Naslednja vprašanja lahko preučimo v prvih fazah orientacijskega procesa, pri individualnem  

svetovanju ali v pogovoru v majhnih skupinah, da odkrijemo samega sebe in zabeležimo motivacijo, 

tako osebne kot relacijske sposobnosti, poti in življenjski kontekst. To je pomemben parameter v 

izobraževalnem procesu, ker se človek neprestano spreminja in v teh pogojih nikoli ne ostane statičen. 

Na ta način udeleženci IO najdejo smisel življenja, ki jim je pomemben (samoaktualizacija). Naslednja 

vprašanja omogočajo več odgovorov, tako da lahko udeleženci prepoznajo različne motivacijo za 

izobraževalno pot, ki jih je mogoče raziskati in poglobiti v procesu vseživljenjskega vodenja in 

svetovanja. 

Tabela 22: Primer vprašanj za uporabo motivacijskega parametra – Caritas Coimbra 

 
61  Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih (2007). Dostopno na: 
https://arhiv.acs.si/publikacije/Svetovalni_pripomocki_v_izobrazevanju_odrslih.pdf. Pridobljeno11. 10. 2020. 
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Motivacija 

Kaj moram storiti da dosežem svoje cilje? 

Kaj menite o vlaganju v vaše usposabljanje? 

a) Usposabljanje je izguba časa in ne odraža resničnih težav in izzivov. 

b) Usposabljanje je treba izvajati le, kadar je potrebno posebno znanje. 

c) Izobraževalni proces, kadar je pravilen in dosleden, olajša izvajanje funkcij in prispeva k 

osebnostnemu razvoju. 

Še naprej se nameravam učiti, obiskovati tečaje izobraževanja in usposabljanja, da: 

d) Se več naučim. 

e) Prilagodim moje kvalifikacije. 

f) Imam boljšo plačo. 

g) Spremenim poklicno dejavnost. 

h) Povečam moje kvalifikacije. 

i) Izboljšam svoje možnosti za zaposlitev. 

j) Da se promoviram. 

k) Da lahka pomagam učencem pri napredovanju v šoli. 

l) Končam izobraževanje z dobrimi ocenami. 

m) Najbolje izkoristim  pridobljeno znanje. 

 

Työväen Akatemia 

Prilagojeno praksi ProMot62, razviti na Univerzi v Turkuju. V programu Työväen  

Akatemia so bila uporabljena naslednja vprašanja: 

Tabela 23: Motivacija- Työväen Akatemia - Prirejeno iz prakse ProMot 

Motivacija 

Usmerjenost naloge 

• Poskušam nove informacije povezati s tem, kar sem se predhodno naučil. 

• Nisem zadovoljen samo z dobro oceno, ampak želim stvari resnično dojeti. 
Samoučinkovitost 

• Menim, da sem sposoben doseči svoje cilje med študijem. 

• Zaupam si, da bom uspešno prestal študij. 
Socialna vključenost 

 
62  https://ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/04/OHO-opas-1.pdf (p. 75) 
 



• Počutim se del skupnosti. 

• Učim se z ljudmi, ki so mi pomembni. 

Aktiviranje zahtevnih občutkov 

• Skrbi me neuspeh na izpitih. 

• Pritisk, ki ga povzročajo naloge, roki in tekmovanje, mi povzroča stres. 
Odlašanje in odškodnina 

• Če predvidevam težave, preidem na nekaj drugega. 

• Če naletim na zame pretežko nalogo, ne vložim potrebnega truda, da jo rešim. 

Enostavno opravljati 

• Med izobraževanjem poskušam čim manj delati. 

• Še posebej sem zadovoljen, ko od mene ne zahtevajo veliko truda in dela. 

 

Praksa, primerna za individualno vodenje in svetovanje: udeleženec IO odgovarja na vprašanja po 

Likertovi lestvici z naslednjimi možnostmi: nikoli, včasih, običajno, vedno. 

Praksa, primerna za delo v majhni skupini: Vsakemu udeležencu IO je na voljo seznam izjav na 

diapozitivu ali na papirju. Udeleženci izberejo izjave, ki jih najbolje opisujejo. Nato celotna skupina 

razmišlja, kako izboljšati učne spretnosti. 

 

5B. Prakse, primerne za delo v majhni skupini 

 

Caritas Coimbra 

V projektu MAPA 63  so bili uporabljene različne vrste metod: zasliševanje (trajno zasliševanje), 

odkrivanje (poskušanje udeležencev priti do zaključkov) in simulacije / modeliranje realnosti. 

Dejavnosti so bile vedno dobro načrtovane in so predvidevale vrsto alternativnih strategij, ker so bila 

takrat pogosto potrebna prestrukturiranja (ker se določen udeleženec ni dobro počutil ali zaradi 

majhnega števila prisotnih elementov). V skupini, ki z nizkimi interesi in nizko motivacijo za učenje 

zajema velik odpor do sprememb, je motivacija za delo stalnica. Zato je upravičeno uporabljati tehnike 

spreminjanja vedenja in modeliranja, ki zagotavljajo vseživljenjsko učenje in olajšujejo socialno in 

poklicno integracijo. Dejavnosti so se razvile iz konstruktivistične perspektive, kjer so udeleženci 

prevzeli različne vloge: protagonisti primera ali opazovalci. Ena izmed uporabljenih tehnik je bila 

avtoskopija, ki se uporablja za simulacijo realnosti in mikropoučevanja za razpravo in vizualizacijo 

družbenih stališč, vedenj in predstav. Uporaba dramatizacije praks, ki so blizu izkušnjam udeležencev, 

 
63 Motivating Adults towards Learning (MAPA): Intersecting views of Non-Formal Education - An examination of Practices and 
Recommendations (2004-2007)   

 



je bila izjemno motivirajoča za učenje, pa tudi družbena okrepitev (pohvala). Izobraževalna igra lahko 

pomaga spremeniti vedenje in stališča, če se vlogi zastopanja in opazovanja igrata izmenično in se 

ustvarjajo prostori za razvoj kritičnega mišljenja. 

Työväen Akatemia 

Prilagojeno praksi ProMot64, razviti na Univerzi v Turkuju. V Työväen Akatemia so bila uporabljena 

naslednja vprašanja: 

Tabela 24: Motivacija - Työväen Akatemia – Preuzeto iz ProMot parakse 

Motivacija 

Usmerjenost naloge 

• Poskušam nove informacije povezati s tem, kar sem se predhodno naučil. 

• Nisem zadovoljen le z dobro oceno, ampak želim stvari resnično dojeti. 
Samoučinkovitost 

• Menim, da sem sposoben doseči svoje cilje med študijem. 

• Zaupam si, da bom uspešno prestal študij. 
Socialna vključenost 

• Počutim se del skupnosti. 

• Učim se z ljudmi, ki so mi pomembni. 

Aktiviranje zahtevnih občutkov 

• Skrbi me neuspeh na izpitih. 

• Pritisk, ki ga povzročajo naloge, roki in tekmovanje, mi povzroča stres. 
Odlašanje in odškodnina 

• Če predvidevam težave, preidem na nekaj drugega. 

• Če naletim zame na pretežko nalogo, ne vložim potrebnega truda, da jo rešim.. 

Biti enostavno 

• Med izobraževanjem poskušam čim manj delati. 

• Še posebej sem zadovoljen, ko od mene ne zahtevajo veliko truda in dela. 

 

Praksa, primerna za delo v majhni skupini: Vsakemu udeležencu IO je na voljo seznam izjav na 

diapozitivu ali na papirju. Izberejo izjave, ki jih najbolje opisujejo. Nato celotna skupina razmišlja, kako 

izboljšati učne spretnosti. 

 

 

 
64 /ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/04/OHO-opas-1.pdf (p. 75) 

 



8. Kulturno in socioekonomsko ozadje 

 

Usklajevanje med družino, delom in študijem je lahko težko, zlasti za starše majhnih otrok. Po drugi 

strani pa pripadnost učni skupini, srečanje in vplivanje na druge udeležence IO daje boljše učne 

rezultate. 

 

6A. Prakse, primerne za individualno usmerjanje in svetovanje 

 

Caritas Coimbra 

Kvalifikacijski potni list65 iz kvalifikacijskih centrov je tehnološki instrument za beleženje kvalifikacij in 

kompetenc, pridobljenih ali razvitih v življenju odraslega, in zagotavlja usmerjanje učnih poti. Na 

podlagi kapitalizacije že doseženih učnih rezultatov in spretnosti, ki jih je pridobila odrasla oseba, 

kvalifikacijski potni list simulira več možnih poti za pridobitev novih kvalifikacij in / ali učnega in 

poklicnega napredka. Čeprav je to posebno orodje, ki ga uporabljajo centri Qualifica, ga je mogoče 

prilagoditi različnim kontekstom vseživljenjskega vodenja in svetovanja. Spodaj je nekaj primerov 

vprašanja za preslikavo socialnoekonomskega ozadja: 

Tabela 25: Primer vprašanj za uporabo parametra socialnoekonomskego ozadje – Caritas Coimbra 

Socialnoekonomsko ozadje 

Starost  

Spol 

Stopnja izobrazbe 

Poklicno/ izobraževalni  status 

 

Ljudska univerza Celje 

Uporabljena opredelitev socialnoekonomskega ozadja se zelo razlikuje, tudi med izobraževalnimi 

raziskavami. Socialnoekonomsko ozadje Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) 

predstavlja indeks ekonomskega, socialnega in kulturnega statusa, najvišja stopnja izobrazbe staršev 

udeleženca, pretvorjena v leta šolanja66.  

 
65 QUALIFYING PASSPORT (online). Available from: https://www.passaportequalifica.gov.pt/cicLogin.xhtml 
[Pridobljeno: 15. 1. 2020] 
66  Scaling Procedures and Construct Validation of Context Questionnaire Data. Ch. 16 (OECD Publishing, 2017). 

https://www.passaportequalifica.gov.pt/cicLogin.xhtml


Odrasli iz domov na nizki socialno-ekonomski ravni so v slabšem položaju pri izobraževanju, ker jim 

primanjkuje akademskega domačega okolja, kar vpliva na njihov akademski uspeh v izobraževanju. 

Verjamemo, da na izobraževalne prakse vpliva družbeno ozadje in natančneje kulturni viri, ki se 

prenašajo v družinski kontekst. Za pridobitev te podlage uporabljamo vprašalnik, ki ga uporabljamo pri 

individualnem svetovanju.67 

Tabela 26: Kulturno in socioekonomsko ozadje - Ljudska univerza Celje 

Kulturno in socioekonomsko ozadje 

Kaj sem počel v svojem življenju? 

Trenutno delo 

Kaj sem delal do zdaj? 

Odgovornosti, ki jih imam v življenju 

Moje najpomembnejše življenjske izkušnje 

Domača opravila, gospodinjstvo 

Moja vloga v družini 

Zabava, moji hobiji, kaj najraje počnem 

Kaj razmišljam, kaj me zanima 

Dosežki, na katere sem ponosen 

 

6B. Prakse, primerne za delo v manjši skupini 

Caritas Coimbra 

V svetovalnih pogovorih v manjših skupinah se včasih lahko uporabljajo različne tehnike ledolomilcev. 

To je lahko učinkovit način za začetek treninga, dogodka za »team-building« ali orientacijskega / 

vodstvenega sestanka in omogoča zbiranje kulturnih in družbenih informacij. Z razumevanjem in  s 

spoznavanjem ciljev svetovanja se lahko ljudje bolj vključijo v izobraževanje in tako učinkoviteje 

prispevajo k uspešnemu zaključku. 

Medtem ko je glavni namen ledolomilca narediti točno tisto, kar nakazuje njegov naslov – prebiti led 

med ljudmi, se tehnike ledolomilcev lahko uporabljajo v številnih situacijah. Ledolomilce se lahko 

uporablja le eno minuto ali pa se razvije v daljšo uro ali več. Obstaja več dinamik: na primer, 

združevanja po posebnih značilnostih omogočajo povečanje medsebojnega znanja odraslih učencev, 

hkrati pa pomagajo oblikovati kontekst in zbirati informacije, ki jih je mogoče uporabiti za zbiranje 

 
67 Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih (2007). Dostopno na 
https://arhiv.acs.si/publikacije/Svetovalni_pripomocki_v_izobrazevanju_odrslih.pdf. Pridobljneo 11. 10. 2020. 
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kulturnih in družbenih informacij. Svetovalec člane skupine prosi, naj se sprehodijo po sobi, v 

določenem trenutku pa od udeležencev zahteva, da se uvrstijo po različnih barvah, rojstnih krajih, na 

ljudi, ki govorijo dva različna jezika, kdo je najbolj oddaljen od doma itd. 

•  Poiščite nekoga, ki govori drugi jezik. Vprašajte, ali so se iz te izkušnje kaj naučili o kulturnih 

razlikah? 

• Poiščite nekoga, ki je več kot 6 mesecev preživel v drugi državi, v kateri so se rodili. Vprašajte 

jih kje in se o tem pogovorite z njimi. 

• Poiščite nekoga, ki je prebral knjigo / roman o medkulturnem delu / izkušnjah, in vprašajte, ali 

bi to besedilo priporočil. 

  



9. ZAKLJUČEK 

Ta priročnik predstavlja kolektivno delo konzorcija IGCAL, ki zbira, preizkuša in prilagaja različne prakse 

vodenja in svetovanja z metodologijami in postopki za ugotavljanje osnovnih učnih parametrov, kot so 

priznavanje predhodnega izobraževanja, zavedanja sebe kot udeleženca IO, dejavniki samozavesti, 

sposobnost samostojnega odločanja in vrednotenja ter samozavest, samospoštovanje in učinkovitost 

udeležencev v izobraževanju odraslih, metakognitivne sposobnosti, motivacija in socioekonomsko 

ozadje. Zbrane najboljše prakse omogočajo izboljšanje procesa vseživljenjskega vodenja in svetovanja 

kot tudi povečanje kakovosti v izobraževanju odraslih. Namen priročnika je razvoj veščin svetovalcev 

ter jih usposobiti za delo z udeleženci v IO. 

Na podlagi opravljenega testiranja na Ljudski univerzi Celje so se udeleženci IO, ki so sodelovali v 

raziskavi, strinjali, da je vprašalnik preprost in dobro sprejet. Glavni del postopka svetovanja je opravil 

svetovalec, KI analizira rezultate in poda povratne informacije, sicer vprašalnik ne izpolnjuje svojega 

namena. Podpora svetovalca je ključnega pomena v učnem procesu. Vprašalnik predstavlja velik 

prispevek svetovalcem v procesu svetovanja, saj ponuja vpogled v trenutno izobraževalno pot 

odraslega učenca in postavlja temelje za nadaljnje izobraževanje. Na podlagi analize zbranih podatkov 

v fazi testiranja ciljne skupine sta bila priznavanje predhodnega izobraževanja in zavedanje sebe kot 

udeleženca IO prepoznana kot ključna parametra v procesu svetovanja za načrtovanje nadaljnjega 

izobraževalnega procesa. 

Svetovalci pri Caritas Coimbra, vključeni v fazo testiranja pedagoškega orodja IGCAL, so poročali, da je 

bila dovzetnost udeležencev IO za vprašalnik zelo pozitivna. Tako svetovalci kot udeleženci IO so se 

strinjali, da je vprašalnik koristen za ugotavljanje osnovnih izobraževalnih parametrov udeležencev IO, 

poleg tega pa so poudarili koristnost vprašalnika, ne le v postopkih vodenja in svetovanja, temveč tudi 

v procesu poklicne orientacije. To je nekaj komentarjev svetovalcev o pedagoškem orodju: "Mislim, da 

je pomembno, da se udeleženci IO zavedajo svoje resničnosti in se lahko odločajo za prihodnost", 

"Omogoča pridobivanje informacij o izobraževalni poti in spodbudi upanje na uspešno poklicno in 

izobraževalno raven "in" Lahko zagotovi ustreznejšo usmerjenost udeležencev v tečaje usposabljanja, 

odvisno od njihovih spretnosti in pričakovanj ". 

Partner AFEdemy usposablja zainteresirane, predvsem starejše odrasle, za izvajanje pametnih, zdravih 

in okolju prijaznih območij v svoji skupnosti. Med pandemijo COVID-19 je bilo še posebej nevarno za 

testiranje pedagoškega orodja za to skupino udeležencev. Zato AFEdemy ni mogel izvesti praktičnega 

testiranja iz Priročnika. Kljub temu se je AFEdemy kot mlado podjetje iz projekta veliko naučilo, saj se 

je osredotočilo na predhodno učenje in izobraževanje ter razvoj, ki temelji na upanju. 



V fazi testiranja pri partnerju Työväen Akatemia je bilo ugotovljeno, da sam vprašalnik, ne glede na to, 

ali je na spletu ali v fizični obliki, ne zadostuje. Za ugotavljanje učnih parametrov je potrebno 

individualno svetovanje ali svetovanje v majhnih skupinah med udeležencem/-ci IO in svetovalcem. 

Svetovanje ustvarja zaupanje med partnerjema. Zdi se, da so udeleženci IO zelo sposobni 

samorefleksije pisnega učenja. Še vedno je pomembno natančno določiti, o katerih vprašanjih je treba 

vprašati v vprašalniku in o katerih je treba razpravljati na sestankih učiteljev in študentov. Ugotovili 

smo, da je vrstni red vprašanj pomemben, ker se udeleženec IO ne sme zmesti glede namena 

usmerjanja in svetovanja. Zato bi bilo morda dobro začeti tako, da se bolj osredotočimo na udeleženca 

IO kot na učenca in ne kot na osebo. Za svetovalce se zdi, da so daleč najbolj koristna vprašanja v 

vprašalniku tista, ki se ukvarjajo z učinki lastnega odnosa udeležencev IO in načinov njihovega učenja 

ter vprašanja o njihovih prihodnjih ciljih. 

 

 

 

 

 

 


