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Uvod 
Doseganje čim višje stopnje izobrazbe mladih je prednostna naloga za Evropo. Višja stopnja 

izobrazbe je povezana z boljšo zaposljivostjo, aktivnejšim državljanstvom in višjo blaginjo ljudi. 

Izobraževalni sistem, zagotavljanje neformalnega izobraževanja ter ukrepi, ki podpirajo 

prehod iz izobraževanja na trg dela, so dejavniki, ki lahko igrajo odločilno vlogo pri 

vključevanju ogroženih skupin v družbo in zaposlovanje.  

V dokumentu Pregled izobraževanja in usposabljanja 2016 (Education and Training 

Monitor) je obravnavano zgodnje opuščanje šolanja (ZOŠ), v kombinaciji s šolsko 

neuspešnostjo. Gre za referenčni merili EU, ki sta del strateškega okvira ET 2020. 

Pomanjkljivo znanje je posledica skupka razmer iz osebnega, socialnega, ekonomskega, 

izobraževalnega in družinskega življenja ter je pogosto rezultat kopičenja neugodja. V številnih 

primerih predstavlja ZOŠ konec dolgega procesa umikanja iz izobraževanja, kar je povezano 

z neuspešnostjo in ima lahko korenine v zgodnjem otroštvu.  

Mladi, ki prekinejo izobraževanje in usposabljanje pred zaključkom srednje šole in ki niso več 

vključeni v formalno ali neformalno izobraževanje ter usposabljanje, so izpostavljeni tveganju, 

da ne bodo zadostno »opremljeni« za izzive, s katerimi se soočajo evropske moderne družbe, 

za njihov visokošolski sistem, nadaljnje izobraževanje in trg dela.  

Cilj projekta NEIZRAŽENI TALENT je zmanjšati pojav družbene in izobraževalne izključenosti 

mladih (med 14. In 25. letom) z aktivnim sodelovanjem v organizacijah civilne družbe ter 

povečanjem osebne odgovornosti. Eden glavnih pokazateljev nezadovoljstva, ki se pogosto kaže 

v šolskem osipu, je povezan z nezadostnim nivojem socialne vključenosti in skromno udeležbo 

mladih v demokratičnem življenju, kot tudi v splošnem pomanjkanju tako imenovanih 

mehkih spretnosti, ki mladim omogočajo, da sprejmejo najprimernejše odločitve glede 

osebnega in poklicnega življenja. 

Verjamemo, da bi zmanjšanje socialnega nezadovoljstva mladih v težavah lahko dosegli z 

njihovo vključitvijo v aktivno državljanstvo (OCD, prostovoljstvo, itd.). To bi pozitivno vplivalo 

na njihove prečne spretnosti, prav tako pa bi se v večji meri zavedali svojih neizraženih 

talentov. Obdobje vključitve v neformalno organizacijo bi prineslo višjo stopnjo integracije, 

tako na izobraževalni kot na delovni ravni.  

Cilj tega poročila je razviti in predložiti priporočila za ukrepe na evropski, državni, regionalni 

in lokalni ravni, da bi se izboljšali ukrepi za preprečevanje ZOŠ, neugodja ter izključenosti 

mladih (Rezultat 6). 

Na podlagi razvite raziskave, testa in vrednotenja aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru 

projekta kot del Rezultatov 4 in 5, so strokovnjaki, ki delajo na projektu NT, izdelali 
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priporočila za ukrepe na lokalni, regionalni ali državni ravni. Priporočila so bila predložena 

španskemu Generalnemu direktoratu za socialne zadeve (DGSSIS-CM), ki je odgovorni 

partner za razvoj Rezultata 6, da bi se utrdila na evropski ravni.  

Predlagano priporočilo za ukrepe želi seznaniti nosilce odločanja v Italiji, Sloveniji, na 

Hrvaškem, v Belgiji, na Portugalskem, v Španiji in Franciji z možnostmi za ukrepe, ki temeljijo 

na dokazih, so realni in s katerimi bi lahko dosegli želen rezultat v različnih scenarijih.  

Ustvarili smo kratek povzetek za vsak ukrep in upamo, da bomo mogoče našli ustreznega 

oblikovalca ukrepov, ki bo prebral naše tehtne argumente ter sprožil puščico v smer 

ustvarjanja trdnih in učinkovitih ukrepov, naše raziskovanje pa mu bo v oporo.  

Strokovnjaki, ki so vključeni v projekt NT, so skušali ugotoviti, kje imajo oblikovalci ukrepov 

težave pri oblikovanju ukrepov za preprečevanje ZOŠ in izboljšanju dosežene stopnje izobrazbe 

mladih ter ponujanju izvedljivih ukrepov. 

 

Ciljna skupina  

V vseh državah partnericah so strokovnjaki kot ciljno skupino izpostavili lokalne, regionalne 

ali državne oblasti, posebno tiste, ki oblikujejo ukrepe na področjih izobraževanja in 

usposabljanja mladih, zaposlovanja in iskanja zaposlitve ter socialnih služb. Vsi napori so bili 

usmerjeni v podajanje predlogov za mehanizme, ki bi preprečevali ZOŠ na državni, regionalni 

in lokalni ravni. Predstavljeni so bili administrativnim telesom, ki se ukvarjajo z ukrepi na 

področju izobraževanja ter lahko sodelujejo z zasebnim, pa tudi z javnim sektorjem. Partnerji 

bodo še naprej sledili načrtovanemu širjenju NT, da bi pridobili povratno informacijo o učinku 

rezultatov projekta. 

 

Trenutno stanje 

Številni dejavniki, bodisi povezani s šolanjem ali samim sistemom, pripomorejo k šolski 

neuspešnosti in ZOŠ. Neugodna šolska klima, nasilje in ustrahovanje, učno okolje, v katerem 

se učenci ne počutijo spoštovane ali cenjene, nezadostna podpora učencem ter okrnjeni odnosi 

med učenci in učitelji, lahko vodijo učence k prezgodnjemu opuščanju izobraževanja. 

Pregled literature in vprašalnik, ki so ga v ta namen izvedle države partnerice projekta, sta 

dokazala, da različne okoliščine in pristopi lahko določajo različne dejavnike, ki vplivajo na  

zgodnje opuščanje šolanja in na neugodje mladih. Iz vseh primerov pa je jasno razvidno, da 
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je šibko oz. neučinkovito sodelovanje med različnimi institucijami (šolami, lokalno 

administracijo in organizacijami civilne družbe) pogoj za porajanje socialnih težav in 

pomanjkanje nadzora.  

Rezultati raziskave NT kažejo, da trenutni nivo sodelovanja med šolami, lokalnimi oblastmi, 

starši in učenci, še ni zadosten, da bi dosegli dobre rezultate, in bi ga morali nadaljnjo 

spodbujati.  

Sodobni sistemi, brez centralne koordinacije, ne zagotavljajo harmonične mešanice 

preprečevalnih, intervencijskih in kompenzacijskih ukrepov. Različni strokovnjaki imajo 

nasprotujoča si mnenja glede glavnih razlogov za ZOŠ.  Učitelji so tako mnenja, da ima ZOŠ 

v večji meri opraviti z “napačno izbiro šole” s strani učencev, med tem ko delavci v OCD 

razloge zanj pripisujejo socialnim in družinskim razmeram. Učitelji so prav tako mnenja, da 

imajo interesne dejavnosti in družbena vključenost, ki jih vodijo OCD, zanemarljive pozitivne 

učinke na preprečevanje ZOŠ. 

 

Orodja, ki so bila uporabljena pri izvedbi delavnic projekta Neizraženi talent, v mladinskih 

centrih za kategorijo NEET ter za brezposelne mladostnike, kot tudi v šolah za poklicno 

izobraževanje in usposabljanje v italijanski deželi Benečija (Veneto), so pokazala, da: 

1) socialne službe in mestne oblasti lahko zagotovo izboljšajo financiranje in  

         vključitev v razvoj talentov in spretnosti mladih 

Mladostniki se pogosto ne zavedajo lastnih spretnosti in ne delajo na teh spretnostih 

znotraj mladinskega centra. Na naše spodbude so se mladi dobro odzvali, zato nam  

izkušnja pravi, da bi se bolj zanimali za izboljšanje lastnih spretnosti, če bi jim bile 

tovrstne aktivnosti ponujene bolj pogosto. 

2) socialne službe in mestne oblasti bi morale sprejeti splošno potrdilo in certifikat o 

neformalno pridobljenih spretnostih, ter vključiti podjetja v projekt, ki bi dajal 

vrednost temu certifikatu 

Mladostniki bi se bolj zanimali za izboljšanje svojih spretnosti, če bi jim interesne 

dejavnosti ponudili pogosteje ter bi vodile do ustaljenega in prepoznavnega certifikata, 

ki bi ga podjetja pri zaposlovanju cenila. 

3) socialne  službe in mestne oblasti bi morale na novo sestaviti šolske urnike, ki bi morali 

vsebovati čas in sredstva za usposabljanje o neformalnih prečnih mehkih spretnostih 

Mladostniki bi bolje razvili transverzalne spretnosti, če bi jim šolski sistem, ki je njihov 

glavni vir izobraževanja, pogosteje ponujal neformalne aktivnosti. 

Trenutni ukrep ni uspešen pri vključevanju mladostnikov v proaktivne dejavnosti in aktivnosti 

za razvoj spretnosti. Mladostniki so pogosto prepuščeni igranju kart ali klepetanju v centru, 

ponujena jim ni nobena aktivnost, ki bi jim omogočala razvoj. Potrebno bi bilo oblikovanje 



Unexpressed talent 

  
6 

splošnega potrdila in certifikata o neformalno pridobljenih spretnostih. V lokalni in državni 

zakonodaji takšnega certifikata ni. Prav tako ni zadostnih sredstev za usposabljanja o 

neformalnih transverzalnih mehkih spretnostih znotraj šolskega urnika. 

Vsa poročila so poudarila pomen pridobivanja znanja mladih z učenjem novih spretnosti in 

nadaljnjim razvijanjem kompetenc, tako kognitivnih kot tudi nekognitivnih.. 

Program za nova znanja in spretnosti za Evropo (The New Skills Agenda for Europe, 2016) 

poudarja pomembnost razvijanja spretnosti za zaposljivost, osebni razvoj, družbeno vključitev 

in aktivno državljanstvo. Sodobna literatura nakazuje, da se šolski sistem premika od kulture 

individualističnega pridobivanja znanja k skupinskemu ustvarjanju znanja. Primeri inovativne 

prakse obsegajo povečano uporabo digitalnih orodij za učenje, soočanje z zgodnjim 

opuščanjem izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje inkluzivnega izobraževanja. Širše 

gledano, dajejo inovativne prakse večji poudarek sprejemanju odločitev, ki temeljijo na 

dokazih, da bi dosegli čim višjo stopnjo učinkovitosti javnega vlaganja v izobraževanje. Gre za 

razvijanje novih pristopov na področju šolske organizacije, poučevanja in učenja.  

 

Po pregledu trenutnega stanja in izzivov si lahko v naslednjem sklopu ogledamo, katera 

priporočila za ukrepe predlagajo partnerji NT, da bi izboljšali status quo. 

 

Priporočila za ukrepe 
Oblikovalci ukrepov lahko izbirajo med neskončno ponudbo možnosti, da bi olajšali 

neformalno učenje mladih in razvoj posameznikovih spretnosti. 

Trenutno obstaja neskladje med izbiro poklicne poti in priložnostmi, ki so mladim na 

razpolago. Izbire, ki potekajo v šoli, bi morale temeljiti na upoštevanju trenutnih potreb trga 

dela in možnih sprememb, do katerih lahko pride v prihodnosti. Lokalne oblasti imajo številne 

dolžnosti pri podpiranju mladih ob udeležbi na izobraževanjih in usposabljanjih. 

Sistematično obravnavanje zgodnjega opuščanja šolanja skozi usposabljanje učiteljem prinaša 

priložnosti, da pridobijo praktične izkušnje o izobraževalnih potrebah ogroženih učencev. 

Učitelje se lahko tudi spodbudi k vključitvi v vzajemno učenje in sodelovanje z drugimi učitelji 

ter šolami, ki se soočajo z visokim nivojem socialno-ekonomske ogroženosti in osipa v šolah.   

Šole, v katere se vpisuje visoko število ogroženih učencev, potrebujejo dodatne vire od 

centralnih ali regionalnih oblasti.  

Z vzajemnim učenjem in tematskimi srečanji na temo ZOŠ, so države članice prišle do 

zaključka, da bi ukrepi, ki so namenjeni zmanjšanju ZOŠ in šolske neuspešnosti, morali biti 
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vključeni v vizijo o splošnem inkluzivnem izobraževanju, v središču katerega je učenec in v 

katerem je izobraževanje visoke kakovosti dosegljivo za vse. V tej viziji so šole ključne pri 

zagotavljanju dejstva, da vsi učenci v celoti izkoristijo svoj potencial za rast, ne glede na osebne 

in družinske razmere, socialno-ekonomski status in življenjske izkušnje.  

Na podlagi zgoraj navedenih izzivov je moč predlagati številna priporočila. V nekaterih 

primerih je za ukrepanje odgovorna oblast, v drugih primerih pa bi institucije in organizacije 

za tehnično ter poklicno izobraževanje in usposabljanje lahko začele ukrepati. 

Ob upoštevanju raziskave partneric NT, njihovega dokumenta Priporočila za ukrepe, 

dokumenta Pregled izobraževanja in usposabljanja 2016 ter različnih raziskav in poročil, ki 

so navedeni v referencah, strokovnjaki projekta NT priporočajo lokalnim, regionalnim in 

državnim oblikovalcem ukrepov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih, naj 

izpolnijo sledeče korake, da bomo uspešnejše preprečevali in zmanjšali ZOŠ ter izboljšali 

doseženo stopnjo izobrazbe v svojih državah: 

 

PR1. Za vse zagotoviti izobraževanje visoke kakovosti 
➢ ponuditi usmerjeno vodenje in podporo učencem ter predstaviti programe učencem 

iz slabo zastopanih skupin 

➢ uporabiti posredniške organizacije za osveščanje skupin, ki jih je težko vključiti; sem 

sodijo tudi občutljivi mladi, invalidi, nižje kvalificirani in kategorija NEET  

➢ vlagati v nove tehnologije, da bi povečali dostop do razvoja spretnosti visoke kakovosti 

➢ sestaviti certifikat za mlade, ki delajo na razvoju spretnosti in aktivnostih vrednotenja 

kot splošno potrdilo o neformalno pridobljenih spretnostih 

 

PR2. Podati znanje, ki ustreza potrebam mladih 
➢ narediti poklicno izobraževanje (v šoli) bolj praktično usmerjeno 

➢ vključiti občutljive skupine v načrtovanje, izvedbo ter nadzor ukrepov in storitev za 

poklicno usmerjanje, in na ta način močno izboljšati razvoj storitev, ki ustrezajo 

njihovim potrebam 

➢  povečati raznolikost področij poklicnega usposabljanja, da bi pritegnili učence in bi 

bolj upoštevali potrebe trga dela 

➢  vključiti metodologije neformalnega izobraževanja v tedenski načrt dela učiteljev, tako 

da so teme, ki se jih poučuje v učilnicah, lahko bolje prilagojene različnim učnim 

ritmom in oblikam učencev ter se spoštujejo posebne značilnosti vsakega posameznika 

➢ vključiti razvoj osnovnih in prečnih spretnosti v učne programe  
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➢ spodbujati in podpirati mrežo partnerstev med vsemi stranmi, ki so vključene tako v 

poklicno izobraževanje, kot tudi v trg dela 

 

PR3. Spodbujati proaktivno vedenje v organizacijah civilne družbe 

(OCD)  
➢ povečati vključitev OCD v načrtovanje usposabljanja 

➢ spodbuditi OCD k vlaganju in nudenju zaposlitvenih priložnosti mladim, ki so na meji 

izključenosti 

➢ delati v mreži, ki povezuje tretji sektor z lokalnimi javnimi oblastmi 

 

PR4. Spodbujati sodelovanje in usposabljanje učiteljev o potrebah 

učencev v težavah  
➢ usposabljanje učiteljev bi moralo biti preoblikovano in bi moralo vključevati 

metodologije pedagoškega pristopa, ki uporablja neformalno izobraževanje 

➢ spodbujanje in podpora skupinam strokovnjakov različnih strok, da bi v šolah 

obravnavali ZOŠ, in bi jih sestavljali predstavniki različnih institucij. Ekipa 

usposobljenega in motiviranega osebja z dopolnilnim znanjem in izkušnjami, ki 

vključujejo poklicni coaching, izobraževalni razvoj, psihosocialno podporo, usmerjevalno 

svetovanje in upravljanje programa, igra ključno vlogo pri zagotavljanju celovitega 

svežnja storitev 

➢ spodbujanje boljšega razumevanja ZOŠ v začetnem izobraževanju ter stalnega 

profesionalnega razvoja za celotno šolsko osebje, še posebno učitelje 

➢ omogočanje osebju, da učence podpira pri diferenciranem učenju, na inkluziven in 

individualiziran način 

PR5. Koordinirati učinkovit program za izobraževanje mladih  
➢ zmanjšati administrativno birokratsko breme ter se izogibati podvajanju pri 

zagotavljanju storitev s strani različnih administracij 

➢ uskladiti izobraževalni ukrep za mlade (ali vseživljenjsko učenje) z drugimi državnimi 

ukrepi za izboljšanje znanja, spretnosti in kompetenc mladih 

➢ načrtovati kampanje za razvijanje kulture profesionalnega razvoja, ki spodbuja vse 

ljudi k udeležbi v vseživljenjskem učenju 

➢ opraviti raziskave, da bi ustvarili nove, razumljivejše in boljše načine razvijanja 

izobraževalnega in poklicnega usmerjanja 
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➢ sprejeti standardizirane državne okvirje vrednotenja za podpiranje kakovosti in 

doslednosti pri zagotavljanju usposabljanja 

➢ zagotoviti, da razvoj in izvedba ukrepov temeljita na trdnem in dolgotrajnem 

sodelovanju med državnimi, regionalnimi in lokalnimi oblastmi in nosilci ter med 

različnimi ukrepi. Na ta način se lahko spodbudi nastanek koordinacijskega telesa z 

javno-zasebnim partnerstvom. 

 

Pozitivni učinki 
Zgodnje opuščanje šolanja predstavlja izziv mladim, ki so osebno vpleteni v ta pojav, prav 

tako pa tudi družbi, v smislu socialne vključenosti, povezanosti in splošnega nivoja 

usposobljenosti delovne sile države. Zagotovitev poklicnega izobraževanja visoke kakovosti 

lahko pomaga pri razreševanju neustrezne razporeditve spretnosti na način, da mlade osvešča 

o priložnostih, ki so na razpolago na trgu dela,  ter jim pomaga povezati te priložnosti z 

lastnimi spretnostmi in interesi.  

Močnejše in učinkovitejše sodelovanje med različnimi institucijami bi lahko zagotovilo 

dolgotrajno politično in finančno zavezo za zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja in jo 

obdržalo visoko na političnem dnevnem redu.  

Ta okvir bi organizacijam in šolam lahko tudi omogočil, da bi si delili določene poti 

usposabljanja, namenjene posameznikom, ki so opustili študij preden so diplomirali. Spodbudil 

bi učitelje k prostovoljnemu vključevanju v interesne dejavnosti (ko je to mogoče), kar bi lahko 

dvignilo raven medsebojnega zaupanja in bi delovalo kot orodje za zmanjšanje nelagodja 

mladih in morebiti tudi ZOŠ. 

Zgoraj navedena priporočila so izvedljiva in uresničljiva, saj bodo razširjena med državne, 

regionalne in lokalne oblasti, ki so odgovorne na področju izobraževanja in usposabljanja v 7 

državah partnericah.. Lokalni koordinatorji projekta NT so že načrtovali nadaljnje korake za 

informiranje ključnih oblikovalcev ukrepov o trenutnem rezultatu ter izvedbo  spremljanja 

uporabe priporočil.  

Ukrepi se lahko izvajajo na državni ali mednarodni ravni, osredotočajo pa se predvsem na 

preprečevanje ZOŠ skozi razvoj prečnih spretnosti, kot so kritično mišljenje, samoiniciativnost, 

reševanje težav, podjetnost in kulturna osveščenost. Med koraki ukrepa za izboljšanje 

dostopnosti učenja ogroženim skupinam, je ključnega pomena dejansko financiranje 

priložnosti za učenje. Drugi učinkoviti  ukrepi vključujejo usmerjeno vodenje, prepoznavanje 

priložnostnega učenja, vključevanje razvoja temeljnih spretnosti v programe vseživljenjskega 
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učenja ter podporo osrednjih organizacij (NO in socialne službe) pri vključevanju socialno-

ekonomskih skupin, ki so težje dosegljive.  

 

 

Viri  
 Strategije za poklicno usmerjanje v 21. stoletju, Mednarodno združenje za 

izobraževalno in poklicno orientacijo (IAEVG), spletna stran UNESCA, 

http://www.unesco.org/education/educprog/tve/nseoul/docse/rstratve.html  

 Pregled izobraževanja in usposabljanja 2016, 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016_en.pdf  

 Pregled OECD – projekt Učenje za delovno mesto (na temo poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja),  

 www.oecd.org/edu/learningforjobs  

 Končni dokument raziskovalnega projekta Neizraženi talent (01) 

 Končno poročilo tematske delovne skupine o ZOŠ (Evropska komisija), 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-

framework/doc/esl-group-report_en.pdf  
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