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Izjava o omejitvi odgovornosti 

Projekt je financiran s strani Evropske komisije – program Erasmus+. Vsebina poročila odraža izključno stališča 

avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih 

poročilo vsebuje.  

Ta povzetek je del končnega poročila, ki predstavlja intelektualni rezultat O1 v projektu Unexpressed Talent 

(2014-2-FR02-KA205-009192) 
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POVZETEK 

V projektu Unexpressed Talent (v nadaljevanju UT), ki je financiran iz 

programa Erasmus +, je dejavnih  9 partnerjev iz Francije, Italije, Hrvaške, 

Slovenije, Španije, Portugalske in Belgije, ki so združili moči, da bi analizirali 

stopnjo nelagodja mladih ter za izobraževalne namene razvili neformalna 

orodja in načine za opolnomočenje mladih – tako v osebnem kot 

družbenem smislu. 

V skladu s cilji UT projekta je bila v prvi, študijski fazi v vseh 7 sodelujočih 

državah izpeljana raziskava, ki je vzela pod drobnogled glavne dejavnike, ki 

vplivajo na pojav osipništva in nelagodja med mladimi. Raziskava je prvi 

korak, ki z uporabnimi informacijami in izsledki na evropski in nacionalni 

ravni osvetljuje povezave med udeleženci in njihovo izobraževalno potjo ter 

se osredotoča na okoliščine, ki pozitivno ali slabo vplivajo na vključevanje 

mladih in njihov osebni razvoj.  

Poročilo je rezultat teoretične in praktične kvalitativne raziskave, v katero 

so bili vključeni udeleženci izobraževanja, mladi in deležniki v vseh 

sodelujočih državah. Dokument je razdeljen na tri poglavitne dele.  

 

Evropski pristop… 

 

 

 

… Raziskava je  

pomemben vir informacij 

za osvetlitev povezav 

med učenci in njihovimi 

izobraževalnimi potmi 

ter okoliščinami,  

ki ovirajo ali pa  

olajšujejo vključevanje 

ter osebni razvoj… 

 

V prvem poglavju je s pregledom glavnih statističnih podatkov o 

izobraževanju, osipništvu in tveganju za izključenost predstavljen širši 

evropski kontekst, predstavljena pa je tudi razpoložljiva literatura ter uradni 

EU dokumenti in smernice s tega področja.  

Iz prvega dela je jasno razvidna vsa kompleksnost pojava nelagodja pri 

mladih. Programi, ki se trenutno ukvarjajo s tem problemom, so v večini 

osredotočeni na šolo in preprečevanje osipništva; medtem ko je na podlagi 

različnih virov jasno, da je osipništvo le del večjega problema, povezanega s 

kasnejšo brezposelnostjo, marginalizacijo, izključenostjo iz družbe ter 

revščino. 

K pojavu osipništva vsekakor prispevajo različni dejavniki, mednje pa sodijo 

vzroki, kot so npr. osebne ali družinske težave, težka družbeno-ekonomska 

situacija ter učne težave. Podatki Eurostata kažejo na pomembne razlike 

med državami  v »stanju mladih« - denimo v vidikih, kot npr. starost, pri 

kateri se mladi odselijo od staršev: EU povprečje je 26,2 leti (najnižje v 

Franciji – 23,7 let in najvišje na Hrvaškem – 31,0 let). Veliko heterogenost, ki 

je posledica lokalih politik in okoliščin, je ravno tako opaziti pri družbeno-

ekonomskih kazalnikih, kot npr. zaposlenost oz. brezposelnost ter delež 

osipnikov, ki je najnižji na Hrvaškem in najvišji v Španiji.  Ta raznolika 

situacija vpliva tudi na samo dojemanje življenja in zadovoljstvo med 

mladimi Evropejci. 

Po podatkih Eurostata je »splošno zadovoljstvo z življenjem« na 

desetstopenjski lestvici v povprečju 7,6, a variira od 7,0 v Italiji (pod 

Teoretična raziskava in 
evropska statistika 

 
… razumevanje 

splošnega konteksta je 
pri pojavu nelagodja 

med mladimi ključnega 
pomena za reševanje 

tega zapletenega 
pojava… 

 
 
 
 
 
 
 

… med evropskimi 
državami in tudi 

sodelujočimi v projektu 
obstajajo velike razlike v 

»stanju mladih«… 
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povprečjem skupaj s Španijo, Hrvaško in Portugalsko) do 7,8 v Belgiji, ki je 

skupaj s Francijo in Slovenijo nad EU28 povprečjem, a še vedno nižje od 

visokih številk, ki jih dosegajo severnoevropske države.  

Po podatkih Eurostata je »splošno zadovoljstvo z življenjem« na 

desetstopenjski lestvici v povprečju 7,6, a variira od 7,0 v Italiji (pod 

povprečjem skupaj s Španijo, Hrvaško in Portugalsko) do 7,8 v Belgiji, ki je 

skupaj s Francijo in Slovenijo nad EU28 povprečjem, a še vedno nižje od 

visokih številk, ki jih dosegajo severnoevropske države. 

 

Najprej situacija v Evropi: v 2. in 3. poglavju so predstavljeni rezultati 

kvalitativne analize, ki je bila opravljena na podlagi raziskave na terenu in 

vključuje različne vidike življenja posameznika (psihološki, kulturni, 

ekonomski in družbeni), pa tudi različne ustanove (po principu četverne 

vijačnice). Vključeni so bili mladi med 15. in 24. letom, šole in ustanove ter 

organizacije civilne družbe. 

Analiza je bila narejena na podlagi informacij, zbranih s pomočjo 

strukturiranih vprašalnikov, ki smo jih razdelili med mlade in ključne 

deležnike, vključene v izobraževalne poti (npr. učitelje, ustanove, 

organizacije civilne družbe) v vseh 7 državah partnericah. Z vključitvijo 

različnih anketirancev smo pridobili tudi zunanja (vendar kompetentna) 

mnenja, kar je dragoceno predvsem za vključevanje deležnikov v kasnejše 

faze projekta.  

Vzorec mladih, vključenih v raziskavo, predstavlja okoli 1300 anketirancev 

(dijaki in ostali mladi med 15. in 24. letom, ki živijo v partnerskih državah). 

Ta vzorec je skladen z nameni raziskave; vzorci iz vsake države pa niso 

reprezentativni, saj rezultati na nacionalni ravni zaradi razlik med vrstami 

vključenih šol ne predstavljajo splošne situacije. 

Med pomembnimi deležniki (121 učiteljev, 119 ustanov, 127 organizacij 

civilne družbe) je bilo izvedenih tudi več intervjujev, ki smo jih uporabili za 

študije primerov.  

 

 

 

Raziskava na terenu 

 

 

 

Analiza je bila narejena 

na podlagi informacij, 

zbranih s pomočjo  

strukturiranih 

vprašalnikov, ki smo jih 

razdelili med mlade in 

ključne deležnike, 

vključene v 

izobraževalne poti… 

 

V drugem delu poročila (v poglavjih od 4 do 10) se nahajajo podatki za 

posamezne države s poudarki na močnih in šibkih točkah vsake. Posamezna 

poročila dajejo državam pomembne iztočnice in priložnost za premislek o 

glavnih izzivih na njihovem področju, razlike med posameznimi državami pa 

nakazujejo področja, ki jih je potrebno še raziskati. Nekatere podatke je 

moč interpretirati tudi tako, da nam pomagajo razumeti razlike med 

državami in izpostavijo pomembna ravnanja, ki k tem razlikam pripomorejo 

 

 

 

Primerjava med  

državami 

… razumevanje razlik 

med posameznimi  

državami lahko pomaga 

pri iskanju boljših rešitev 

v lokalnem kontekstu… 
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Raziskava kot pomemben dejavnik upošteva tudi vključevanje mladih tujcev 

in priseljencev ter se temeljito ukvarja tudi z razlikami med domačimi, 

priseljenimi ter mladimi s priseljenskimi koreninami. Iz analize je razvidno, 

da so priseljeni ter potomci priseljencev bolj izpostavljeni slabšim 

rezultatom v šoli in osipništvu kot njihovi drugi vrstniki, obenem pa so tudi 

manj vključeni v izvenšolske dejavnosti in slabše informirani o dogodkih in 

pobudah, ki se odvijajo v njihovem okolju. 

Raziskava našega vzorca potrjuje, da je pripadnost drugim narodnostim ali 

manjšinam lahko ovira pri vključevanju v družbo, lahko pa predstavlja tudi 

močno spodbudo za učinkovitejše usposabljanje in poklicno kariero, če je 

socialna mreža okrog posameznika (družina, učitelji, obšolske dejavnosti, 

ustanove)  dovolj angažirana.  Z družbenega vidika raziskava kaže, da 

težave z vključevanjem v skupine v posameznem razredu niso pogosto 

povezane z običajnimi diskriminacijskimi dejavniki, ki se pojavljajo med 

domačimi in priseljenimi mladimi oz. potomci priseljencev. 

Razlika med ženskami in moškimi? Analiza podatkov po spolu kaže na še en 

zanimiv izsledek - anketiranke so kljub doseganju boljših rezultatov v šoli 

pokazale, da manj zaupajo vase in svoje talente ter veščine kot njihovi 

moški vrstniki. Kot je to v praksi ponekod sicer že navada, bi morali mentorji 

pri delu v mešanih skupinah pri svojih metodah in pristopih to tudi 

upoštevati. 

 

Domači, priseljeni 

 in mladi s 

priseljenskimi 

koreninami 

 

priseljeni učenci so  

redkeje vključeni v  

izvenšolske aktivnosti 

 in nimajo dovolj  

informacij… 

 

dobro razvita socialna 

mreža predstavlja 

spodbudo za 

učinkovitejše 

usposabljanje…  

 

Dekleta kljub doseganju 

boljših rezultatov v šoli 

manj zaupajo vase in 

svoje talente ter veščine. 

 

Vzorčna raziskava in intervjuji z deležniki kažejo na to, da obšolske 

aktivnosti in sodelovanje z organizacijami civilne družbe lahko pripomorejo 

k razvoju veščin in kompetenc pri mladih (predvsem mehkih in življenjskih 

veščin), saj imajo vpliv tudi na formalno izobraževanje in poklicno kariero. 

Primerjave na nacionalni ravni kažejo neposredno, pozitivno povezavo med 

večjo vključenostjo v obšolske dejavnosti in šolskim uspehom; pri osipnikih 

je ta vključenost nižja. V okviru vzorca projekta UT se ta korelacija kaže od 

vzpodbudnih primerov v Sloveniji in na Hrvaškem do večjega deleža 

osipnikov na Portugalskem, v Belgiji in Španiji. 

Po mnenju večine vprašanih so organizacije civilne družbe še vedno 

premalo angažirane, večina tudi meni, da so obšolske dejavnosti 

pomemben varnostni element pri preprečevanju osipništva in nelagodja pri 

mladih. Kljub temu pa raziskava hkrati kaže, da kar nekaj učiteljev 

obšolskim dejavnostim ne pripisuje tako pozitivne vloge pri preprečevanju 

prezgodnjega prenehanja šolanja. Pokazalo se je celo, da veliko šol, ki imajo 

močneje izražen problem osipništva sploh nima razvitega programa oz. 

ukrepov, s katerimi bi se problema lotili. 

 

Izvenšolske dejavnosti: 

so pomembne za  

zmanjšanje osipništva? 

 

 

… neposredno, pozitivno 

povezavo med večjo 

vključenostjo v obšolske 

dejavnosti in šolskim 

uspehom… 

 

Mladi anketiranci, še posebej priseljenci, kažejo veliko zanimanje in potrebo 

po podpori pri izražanju svojih talentov.  

Vzpodbudno je to, da 

mladi očitno verjamejo v 

svoje talente … 
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Podatki iz UT raziskave kažejo, da imajo tako domači kot priseljeni mladi 

težave z dostopom do informacij in tudi s samo vključitvijo v določene 

obšolske dejavnosti (športna društva, klubi, kulturna društva, …), razlogi za 

to pa so najverjetneje ekonomske narave. 

 

… vendar se počutijo  

diskriminirani in talentov 

ne izražajo… 

 

Iz raziskave je razvidno, da se z osipništvom in razlogi zanj uspešneje 

spopadajo tam, kjer je sodelovanje med različnimi ravnemi (šole, druge 

ustanove, organizacije civilne družbe) dobro domišljeno in primerno 

vódeno. Jasno pa je tudi, da raven sodelovanja med šolami, lokalno 

skupnostjo, starši in učenci še ni dovolj visoka, da bi se rezultati izboljšali; 

tovrstno sodelovanje je zato potrebno krepiti v vseh državah. 

Poleg tega je na voljo premalo skupnih komunikacijskih orodij, da bi učitelji 

in zaposleni v civilnih organizacijah ter ustanovah med sabo učinkovito  

diskutirali o problemih v povezavi z osipništvom in na ta način načrtovali 

morebitne skupne preventivne akcije. Razvoj tovrstnih dejavnosti v šolah, ki 

bi jih razvili v sodelovanju z organizacijami civilne družbe, bi moral postati 

ena izmed prednostnih nalog. 

 

Pomembne ugotovitve raziskave: 

1. Vloga svetovalnih služb je pri izbiri nadaljnjega izobraževanja 

omejena, večina učencev se o tem odloča sama ali s pomočjo 

družine. 

2. Osipništvo prevečkrat obravnavamo zgolj kot enkraten dogodek, 

individualen primer, ne pa kot del kompleksnega problema, ki 

zadeva mnoge mlade. 

3. Na institucionalni ravni ni vzpostavljenega učinkovitega sistema 

ukrepov, s pomočjo katerih bi se šole lahko spopadale z 

osipništvom. 

4. V državah z najnižjo stopnjo osipništva (Slovenija in Hrvaška) imajo 

učitelji več osebnega stika z učenci ter njihovimi (tudi osebnimi) 

težavami. 

5. Priseljeni učenci so manj vključeni v obšolske dejavnosti in 

pogrešajo več informacij o dogodkih in pobudah, ki se odvijajo v 

njihovem lokalnem okolju. 

6. Posamezniki, ki se poklicno ukvarjajo z mladimi, imajo različne 

poglede na poglavitne vzroke za osipništvo. Učitelji menijo, da 

je eden izmed glavnih vzrokov učenčeva »izbira napačne šole«, 

organizacije civilne družbe pa vzroke iščejo predvsem v 

družinskem in družbenem ozadju. Učitelji tudi menijo, da imajo 

obšolske dejavnosti in vključenost v delovanje organizacij civilne 

družbe na preprečevanje osipništva zanemarljiv vpliv. 

Zaključki 

 

 

…trenutna raven  

sodelovanja med šolami, 

lokalnimi skupnostmi, 

starši in učenci še ni 

dovolj visoka, da bi 

dosegali dobre  

rezultate… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomanjkanje svetovanja 

in celostnega pristopa v 

šolah, pomanjkanje 

posvečanja pozornosti 

učencem - priseljencem 

in nasprotujoči si pogledi 

na vzroke za osipništvo, 

… so nekatere od 

glavnih ugotovitev 

raziskave... 
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Na podlagi teh pomembnih ugotovitev so zastavljeni naslednji koraki v 

projektu: 

 okrepitev vloge svetovalnih služb - povezava z lokalnimi 

skupnostmi, društvi in deležniki, ki se ukvarjajo z obšolskimi 

dejavnostimi 

 več izmenjav, posvetov, okroglih miz in sestankov, na katerih bodo 

sodelujoči (socialni delavci, zaposleni v raznih organizacijah, učitelji, 

…) razpravljali o tem, katere ukrepe bi bilo najbolje vpeljati  - tako v 

posameznih primerih kot na splošno. 

 Šole je potrebno opremiti s posebnimi znanji, veščinami in orodji, 

da bodo lahko bolje ocenili težave in prepoznali razloge za 

osipništvo še predno do tega pride, omogočiti pa je potrebno tudi 

dejavno vključitev ostalih, ki imajo znanje in delovne izkušnje z 

mladimi (potencialnimi) osipniki. 

 vzpostavitev formalnih ali neformalnih sistemov shem »druge 

priložnosti«, ki bi organizacijam in šolam omogočali, da osipnike 

skupaj vključujejo v posebna usposabljanja. 

 vzpodbujati prostovoljno vključevanje učiteljev (kadar je to 

mogoče) v izvenšolske dejavnosti, kar bi dvignilo raven zaupanja na 

obeh straneh in tako služilo kot nekakšno orodje za zmanjševanje 

nelagodja mladih in posledično pomoč pri preprečevanju osipništva. 

 

Pot naprej 

 

… sodelovanje med  

formalnim in 

neformalnim 

izobraževanjem, 

izboljšanje veščin  

izobraževalcev… 
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