
                                                                                                                                    

 

TESTIRANJE NEIZRAŽENEGA TALENTA: GLAVNI POUDARKI POSKUSNIH UKREPOV 

Povzetek končnega evalvacijskega poročila 

V začetku leta 2017 so partnerji projekta Neizraženi talent izvedli poskusno testiranje (rezultat 5) 

metod in orodij, ki so se razvila v preteklem obdobju v okviru modela NT (rezultat 2). To je povzetek 

končnega evalvacijskega poročila, ki poudarja glavne značilnosti poskusnih ukrepov. 

Države oz. organizacije, ki so sodelovale pri projektu, so bile izbrane tudi glede na stopnjo osipa, kot 

enega (a ne edinega) glavnih statističnih kazalnikov neugodja mladih v šoli, zato smo pričakovali, da 

bosta poskusna faza eksperimentiranja ter njeni rezultati drugačni. To se je določene mere izkazalo 

za resnično, kakorkoli pa tega ne moremo pripisati različnim stanjem v državah partnericah, pač pa 

bolj različnim delovnim pogojem in organizacijam, v katerih in pod okriljem katerih je bila izvedena 

faza eksperimentiranja. 

Testiranje ORODJA ZA OBVEŠČANJE (Alert Tool, O2) 

Pred izvajanjem aktivnosti, ki so vključene v set orodij Neizraženega talenta, so vse partnerske 

organizacije testirale vprašalnik ORODJA ZA OBVEŠČANJE (»Živalski kviz«), ki je bil oblikovan na 

preprost in privlačen način, tako da je kot kviz na koncu dodelil vsem, ki so ga opravili, nekaj splošnih 

živalskih kategorij, v katere so bili umeščeni, na primer: lev, volk, želva, … Ta kviz je na učinkovit način 

pritegnil pozornost mladih v odnosu do številnih pomembnih vprašanj in vidikov o njihovem življenju 

v šoli, družbi in družini. Poskusno testiranje je tudi pokazalo, da pred izvajanjem kviza, udeleženci 

potrebujejo temeljito razlago o tem, kako kviz deluje ter kakšni so možni rezultati. Glede na rezultate 

evalvacije, se je večini, ki je opravila kviz, le-ta zdel zanimiv in precej enostaven za izvedbo (spletna 

različica), vseeno pa smo naleteli na nekaj situacij, ki jih nismo predvideli: 

- določena vprašanja je bilo potrebno podrobneje razložiti 

- rezultati so si bili preveč podobni (preveč »LEVOV«), zato smo prilagodili končno tabelo z 

rezultati 

- rezultati so bili predstavljeni na mladim privlačen način, a po mnenju nekaterih nosilcev niso 

bili dovolj poglobljeni (potreba po združevanju z drugimi orodji) 

- rezultate bi  morali prejeti takoj po izvedbi kviza 

Država (partnerska organizacija) Št. testiranih 
(zastavljeno število) 

Št. testiranih (realizacija) 

Belgija (CIEP) 20 18 

Hrvaška (Zaklada za poticanje partnerstva 
i razvoja Civilnog društva) 

20 48 

Francija (Culture et Liberte) 20 16 

Italija (Forcoop) 20 18 

Portugalska (Casa Seis) 20 140 

Slovenija (LUNG) 20 17 

Španija (Comunidad Madrid) 20 29 

Sodelovanje pri Neizraženem talentu 140 286 

 

Na splošno je bilo Orodje za obveščanje dobro sprejeto ter prepoznano kot koristen dodatek k 

drugim (včasih manj vključujočim) orodjem, ki jih že uporabljajo strokovnjaki v šolah in nekaterih 



                                                                                                                                    

 
drugih organizacijah. Zdi se, da bi lahko opravljalo svojo funkcijo in bi na ta način pomagalo nosilcem 

razumeti, od kod izvira neugodje mladih, ter prepoznati opozorilne znake takšne ogroženosti. 

Testiranje seta orodij Neizraženega talenta (O3, O4) 

Ker je večina držav oz. partnerskih organizacij imela vsaj nekaj težav pri vključevanju nosilcev in 

mladih v izvedbo Živalskega kviza, ni nobeden od partnerjev projekta pričakoval, da bo proces 

»pridobivanja« za poskusno fazo eksperimentiranja lažji. Večini se je zdelo najlažje vključiti šole in 

nosilce, ki so že sodelovali v prvem delu projekta (Raziskava – O1).  

Država (partnerska 
organizacija) 

Št. testiranih 
(zastavljeno 
število) 

Št. testiranih 
(realizacija) 

Št. ur 
(usposabljanja) 

Belgija (CIEP) 15 18 40 

Hrvaška (Zaklada za poticanje 
partnerstva i razvoja Civilnog 
društva) 

15 48 30 

Francija (Culture et Liberte) 15 16 25 

Italija (Forcoop) 15 18 33 

Portugalska (Casa Seis) 15 19 38 

Slovenija (LUNG) 15 17 14 

Španija (Comunidad Madrid) 15 28 14 

Sodelovanje pri Neizraženem 
talentu 

105 286 194 

 

Čeprav so vložile kar precej truda v spodbujanje nosilcev k udeležbi, so vse partnerske organizacije 

dosegle in presegle vrednosti, ki so si jih zastavile za cilj pred izvedbo projekta. 

Hrvaška in Slovenija, kot državi z najnižjo stopnjo osipa, sta obe izvedli poskusne aktivnosti projekta 

na poklicnih šolah, kjer je nivo osipa znatno višji od državnega povprečja. Na Portugalskem je 

organizacija Casa Seis delala s skupino šolajočih se mladih, pa tudi s  kategorijo NEET. Udeleženci so 

bili iz različnih kulturnih in socialno-ekonomskih okolij. S skupinami mladih iz občine Madrid v Španiji 

so pri poskusnem ukrepu sodelovalie tri zunanje organizacije. Skozi proces so jih vodili mentorji, ki so 

se udeležili usposabljanja NT. Organizacija Forcoop v Italiji je v testiranje vključila lokalni mladinski 

center in lokalno poklicno šolo. Mladostniki, ki so se udeležili testiranja so bili osipniki ali morebitni 

osipniki ter kategorija NEET. V Franciji so delali z udeleženci programa ZOŠ, ki je bil namenjen mladim 

in je imel kot cilj njihovo ponovno vključitev v organizirane oblike izobraževanja, deloval pa je na 

dveh dimenzijah: na nadgradnji splošnega znanja ter na motivacijskem oz. poklicnem načrtovanju. V 

Belgiji je organizacija CIEP delala s skupino mladih med 20. in 24. letom, ki so se usposabljali na 

centru  za družbeno in poklicno vključevanje AID.  Gre za iskalce zaposlitve, ki se ponovno vpišejo v 

prodajno usposabljanje po težavnem šolanju (šolski neuspeh, nedokončano šolanje…). 

Z uporabljenimi aktivnostmi smo želeli proučiti različne sposobnosti mladih. Najbolj 

priljubljene aktivnosti, ki so jih uporabile več kot tri organizacije, so bile: »Brodolom« - 

kritično razmišljanje, »Igra povratnih informacij« - komunikacija in mreženje, »Razmišljanje 

izven okvirjev« - ustvarjalno razmišljanje, »Stolp iz špagetov« - ustvarjalno razmišljanje, 

»Torta talentov« - opredelitev talentov, »Igra izjav« - kritično razmišljanje, »Papirnati 



                                                                                                                                    

 

stolpi«- ustvarjalno razmišljanje, »Odpadniki« - komunikacija, »Kaj pri meni vžge« - zaveza, 

»Igrajmo karte« - vrednote in pristopi, »To pisalo ni pisalo« - ustvarjalno razmišljanje. 

Aktivnosti iz Seta orodij NT so udeležencem pomagale, da so dodali vrednost svojim talentom ter se 

zavedali, da imajo lahko sposobnosti in kompetence, ki niso ustrezno izrabljene v sistemu formalnega 

izobraževanja, kot tudi v skupnosti, v kateri živijo.  

Zdi se, da je bil projekt uspešen pri oblikovanju usklajenega in ponovljivega modela, ki je s sprejetjem 

celostnega pristopa zajel vsa bistvena področja življenja mladih (šolo, družino, prosti čas, socialne 

dejavnosti) in je tako povezal osebe, šole in civilno družbo v vzajemen odnos  zaupanja. Večina 

partnerjev poroča, da jim je uspelo povezati ali ponovno povezati aktivnosti formalnega ali 

neformalnega izobraževanja z agencijami, s konkretnim ciljem izboljšati oba sistema.  

Zdi se, da model NT dobro obravnava še eno težavo, in sicer nemotiviranost mladih. Visok odstotek 

mladih v kategoriji NEET je pogosto posledica pomanjkanja usklajenih strategij, ki stremijo k 

prestreganju, motiviranju in dajanju zaupanja in upanja v prihodnost mladih. Tem ljudem po navadi 

primanjkuje socializacije in niso vključeni v aktivno državljanstvo. Aktivnosti projekta NT so jim 

pokazale, da je sprememba v pravi smeri izvedljiva. Še en pozitiven učinek projekta je, da so vse 

partnerske organizacije uspele nosilcem pomagati in jih motivirati, da so se skupaj spopadli s 

težavami in poiskali skupne rešitve, medtem ko so izboljšali partnersko sodelovanje  in medsektorske 

inovacije med javnim sektorjem, neprofitnim sektorjem ter  socialnim zasebnim sektorjem. Projekt je 

ustvaril okolje za boljše sodelovanje med sektorjem formalnega in neformalnega izobraževanja na 

bolj strukturiran način ter ni prepustil tega procesa dobri volji priložnostnih nosilcev. Pričakuje se, da 

bo ta sprememba v vedenju pozitivno vplivala na izobraževalni, poklicni in socialni vidik življenja 

mladih. 

Da bi bolje ponazorili zgoraj napisano, navajamo nekaj trditev, ki so jih naši udeleženci delili z nami: 

- Zagotovo je pomembno vzeti si čas za takšne vrste delo na sebi. Čudovito je bilo tudi to, da so 

nam prisluhnili in nas jemali resno. 

- Prijetno je bilo, ker smo lahko govorili in izrazili svoje mnenje ter skušali bolje razumeti sami 

sebe. Verjetno pa je časa na razpolago bilo premalo in je težko predvideti, kako bo in kako iti 

naprej. 

- Bilo je drugačno, zabavno, zanimivo in ustvarjalno. Vzdušje je bilo čudovito, bil sem sproščen 

in bilo je zares zanimivo ter dinamično v primerjavi s številnimi aktivnostmi, na katerih sem 

bil. 

- S pomočjo aktivnosti sem pokazala, da sem izvirna in skupina je (vsaj delno) sledila mojim 

zamislim. Svoje talente sem že poznala, tako da je bilo bolj zanimivo odkrivati talente drugih. 

Na splošno, mladi udeleženci naših delavnic in njihovi učitelji, strokovnjaki za delo z mladimi ter drugi 

nosilci, prepoznavajo potrebo po (povečanem) neformalnem učenju v okviru formalnega 

izobraževanja in so se pripravljeni udeležiti takšnih ukrepov tudi v prihodnosti. To pa je dobro 

izhodišče za nekatere nujne spremembe v izobraževalnih sistemih večine držav partneric.  

 

To je izvleček končnega evalvacijskega poročila projekta Neizraženi talent (Rezultat 5). 

 


