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NEIZRAŽENI TALENT: PREMOŠČANJE VRZELI MED 
FORMALNIM IN NEFORMALNIM IZOBRAŽEVANJEM  
Neizraženi talent (Unexpressed Talent) je projekt, ki temelji na vrsti metod in orodij, katerih 

namen je povezovanje nosilcev formalnega in neformalnega izobraževanja, da bi podprli 

okrepitev mladih med 15. in 25. letom starosti in jih tako spodbudili k samostojnosti ter 

prepoznavanju lastnih spretnosti. Na ta način bi njihovi talenti z lahkoto priplavali na površje, 

posledično pa bi lahko gradili strategije za njihovo izražanje in spodbujanje.   

Končni cilj projekta je šolajočim se mladim pomagati preprečiti zgodnje opuščanje šolanja (ZOŠ) 

ter podpreti institucije formalnega izobraževanja (šole in zlasti poklicne šole) pri tem 

prizadevanju. Eden glavnih ciljev je tudi mlade, ki so nezaposleni, se ne izobražujejo ali 

usposabljajo (kategorija NEET) ter mlade, ki so že opustili šolanje, voditi do priložnosti za 

zaposlitev ali jih spodbuditi k ponovnem izobraževanju oz. šolanju, da bi pridobili izobrazbo. 

Dodana vrednost tega projekta je vrednotenje tako imenovanih “neizraženih talentov”. Glavna 

ideja je namreč, da imajo mladi, ki se soočajo s težavami v šoli, na delu ali v družbenem okolju, 

različne sposobnosti in kompetence, ki pa jih ne izkoristijo dovolj v formalnem izobraževalnem 

sistemu in v okolju, v katerem živijo. Iz tega razloga je bila vzpostavljena močna povezava med 

formalnim in neformalnim izobraževanjem. 

 Z UTIRANJEM SMISELNO POVEZANE POTI DO OKREPITVE 
MLADIH 
Izražanje talentov, v temeljnih principih projekta, narekuje utiranje poti, ki je smiselno povezana 

v 6 korakih (Slika 1). 

Avtor (ja/ji) Prevod v (vstavi jezik) 
Ime – organizacija  



 

Slika 1 

Slika je poenostavitev procesa, ki se v celoti prepleta. Dejavnosti si ne sledijo v nekem časovnem 

zaporedju (po časovni premici), prav tako ne »pripadajo« izključno enemu koraku, pač pa 

tvorijo logičen in celosten pristop, ki  teče in vodi k splošnemu cilju. Aktivnosti na kratko  

prikazujejo celovit pristop do okrepitve mladih v projektu NEIZRAŽENI TALENT.  

 

MODEL, KI JE VKLJUČEN V POLITIKO IN PROGRAM 
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA EU 
Neizraženi talent deluje znotraj Evropskega referenčnega okvirja, ki povzema osem ključnih 

kompetenc za vseživljenjsko učenje, kot tudi znotraj evropske klasifikacije spretnosti, kompetenc 

in poklicev (ESCO). Klasifikacija ESCO povezuje in se širi na področje osmih ključnih kompetenc 

ter pomaga pri  povezovanju spretnosti z zaposljivostjo ter vključenostjo v gospodarske 

dejavnosti. Povezave med osmimi ključnimi spretnostmi ter generičnimi spretnostmi, kot so 

opredeljene v klasifikaciji ESCO, so bile namreč ocenjene kot učinkovite za boljše definiranje 

aktivnosti, ki končno vodijo do socialne, družbene in ekonomske vključenosti mladih v težavah. 

 

MODEL, KI TEMELJI NA KOMPETENCAH  
Model NT temelji na izražanju talentov, čemur vodje usposabljanj, vzgojitelji ter strokovnjaki za 

človeške vire in trg dela pravijo kompetence. »Kompetence« je postala priljubljena beseda, ki jo 

danes pogosto in radi uporabljamo, to pa zato, ker se svet okrog nas, in posledično pojem učenja, 

spreminja. Model NT temelji na opazovanjih tega spremenljivega stanja.  



V procesih usmerjanja bi pristop, ki temelji na kompetencah, lahko povzeli kot način dela, ki v 

ljudeh sproža zavedanje lastnih sposobnosti in jim ponuja priložnosti za nadaljnji razvoj svojih 

kompetenc. Ta pristop gleda na učenje skozi celo vrsto dejavnosti in izkušenj v daljšem časovnem 

obdobju. 

Samorefleksija in samovrednotenje sta ključna procesa tega pristopa. Čeprav beseda »samo« 

nakazuje na neodvisno refleksijo in vrednotenje posameznika, je samovrednotenje  pogosto 

najbolj učinkovito takrat, ko je posameznik skozi proces spremljan in mu je nudena potrebna 

podpora. 

 

VLOGA IN STROKOVNI PROFIL “TRENERJA MLADIH” 
V  pristopu, ki temelji na kompetencah, igrajo pomembnejšo vlogo poklicni profili 

strokovnjakov, ki so vključeni v podporo in spremljanje mladih skozi proces samovrednotenja 

in samoocenitve. 

Ta vrsta “treninga” vzbuja občutek zmedenosti: gre za aktivnost, ki spodbuja odkritje samega 

sebe in obdajajočega sveta ter posamezniku ponuja orodja, da lahko najde svojo lastno pot in 

razvije svojo lastno moč. Bolj kot za samo akcijo, gre za ustvarjalnost in dvom posameznika: bolj 

kot za usposabljanje, gre za okrepitev. Ta proces dopušča posamezniku, da odkrije in oceni svojo 

osebno moč in moč, ki jo ima v skupnosti, ter na ta način razišče svoje lastne želje in ambicije 

za prihodnost.  

Usposabljanje ni poučevanje in pri okrepitvi ne gre za dajanje usmeritev: to, o čemer se partnerji 

projekta Neizraženi talent strinjajo je, da mladi v težavah zaradi socialne izključenosti nujno 

potrebujejo pot, ki bi jim pomagala in bi jih podpirala pri odkrivanju in zavedanju samih sebe, 

ter sredstva in kompetence za razvoj radovedne in ustvarjalne drže v odnosu do dejanske situacije 

in odločitev, h katerim so pozvani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. IDENTIFIKACIJA   

CILJI 
V prvem koraku gre za analiziranje glavnih dejavnikov, ki vplivajo na nelagodje mladih in na 

zgodnje opuščanje šolanja, kot tudi strukturnih in sistemskih dejavnikov, ki preprečujejo 

izražanje talentov.  Osnovne informacije in informacije, ki izhajajo iz raziskav, predstavljajo 

predhodni korak pri pridobivanju koristnih informacij in ugotovitev, da se lahko bolje 

vzpostavijo povezave med učenci in njihovimi izobraževalnimi potmi ter se tako osredotoči  na 

okoliščine, ki ovirajo ali lajšajo vključenost in osebni razvoj. 

Glavni cilji tega koraka so: 

• priskrbeti ustrezno analizo in osnovne razloge za neizraženi talent ter podatke o ZOŠ ali 
izključenosti iz kakršnihkoli oblik socialnih ali gospodarskih dejavnosti (kategorija NEET) 

• zagotoviti, da so stališča vseh akterjev vključena v analizo in se tako celostno pristopi k 
tematiki 

• uporabiti  kvalitativne in kvantitativne podatke ter informacije, da bi vzpostavili pomembne  
povezave (vzrok-posledica, temeljne težave) in oblikovali ter udejanjili  strategije, ki bi 
povezovale organizacije za formalno in neformalno izobraževanje. Na ta način bi lažje 
spodbujali izražanje talentov in okrepitev mladih med njihovim šolanjem ter si tako 
prizadevali za lajšanje njihove začetne poklicne poti in zaposljivosti. 

 

GLAVNE METODE IN ORODJA  
- delno sestavljeni vprašalniki za mlade (večdimenzionalni, prirejeni po raziskovalnem 

vprašalniku) 

- intervjuji, ki pokrivajo specifične tematike,  s skupinami mladih, z učitelji in nevladnimi 

organizacijami 

-  fokusne skupine z deležniki 

- analiza lokalnih raziskav in podatkov, ki so na razpolago  

 
 
 
 



2. OPREDELITEV  

CILJI 
Opredelitev se nanaša na vsaj štiri dimenzije: 

1. proces osredotočanja na “spretnosti in kompetence”, ki jih je v ciljni skupini potrebno 
aktivirati  

2. proces začetne samorefleksije in oblikovanja skupin kot predhodni korak vrednotenja 
kompetenc 

3. proces stalnega razmisleka o sprejetih odločitvah  kot rezultat temeljitega raziskovanja, 
pa tudi interakcije med formalnim in neformalnim izobraževanjem ter aktivnostmi  

4. proces identifikacije krajev, okoliščin, zavezništev in nosilcev, ki bi jih lahko vključili v 
celoten projekt NT.  

Te štiri dimenzije so usmerjenje k doseganju končnih ciljev tega koraka: 

• podpreti identifikacijo znanja, spretnosti in kompetenc, ki so jih mladi pridobili v življenju, 
tako da se začnejo vedno bolj zavedati svojega potenciala in (neizraženih) talentov 

• proaktivno iskati rešitve glede na potrebe, ki prihajajo na površje, kot posledica postopnega 
odkrivanja talentov 

• tlakovati pot za konstruktivno izrabljanje in valorizacijo sredstev lokalne skupnosti in 
nosilcev, zlasti akterjev neformalnega izobraževanja, pa tudi lokalnih oblasti, kulturnih in 
športnih organizacij, podjetij in drugi pomembni akterjev iz lokalne mreže 

GLAVNE METODE IN ORODJA 
Za model NT so bila razvite in prirejene različne metode in orodja. Za prvo dimenzijo lahko t.i. 

Alert Tool - orodje za obveščanje (glej Rezultat 2) predhodno oriše najbolj kritična področja, ki 

so povezana z različnimi segmenti življenja mladih (šolska uspešnost, družina, družbeno 

življenje, čustva, talenti). 

Druga dimenzija faze opredelitve je ključna na celotni poti “neizraženega talenta”, saj predstavlja 

začetno točko v procesu okrepitve. Vrsta dejavnosti za odkrivanje samega sebe je prikazana v 

setu orodij, ki je del Rezultata 3.  

Opredelitev lokalnih mrež, nosilcev in sredstev, ki jih je potrebno vključiti v proces, predstavlja 

osrednjo dejavnost, ki lahko izboljša možnosti za uspeh in obstojnost poti NT. 

Koristno je organizirati sestanke in pripraviti predstavitve ter letake s kratkimi informacijami, da 

bi lokalno skupnost osvestili in nagovorili k vključitvi v dogajanje. Specifične pisne pogodbe ali 

neformalne pogodbe se lahko sklenejo skupaj z nosilci, da bi pojasnili določila sodelovanja ter 

podrobneje opredelili, k čemu so zavezani. 



3. VKLJUČEVANJE  

CILJI 
Vključevanje je korak, ki sestavlja dva ključna trenutka metode, ki so jo zasnovali partnerji: 

1. osveščanje šolajočih se mladih ali tistih v kategoriji NEET 

2. ohranitev zanimanja za mladino in njihovo aktivno vključevanje na pot NT 

Pri vključevanju gre torej za vrsto metod in dejavnosti, ki skupaj pomagajo pritegniti in vključiti 

mlade z manj priložnostmi. Cilj teh aktivnosti »vključevanja« je mlade osveščati o projektu in 

jih spodbuditi k aktivnem sodelovanju v usposabljanju projekta Neizraženi talent. Aktivnosti so 

lahko mešanica socialnih medijev, gverilskega trženja, vključevanja lokalnih institucij, itd. 

GLAVNE METODE IN ORODJA  
Razprave in soočanja s “strokovnjaki za mlade”, kot so psihologi, pedagogi, socialni delavci ter 

mladinski delavci, ki delajo neposredno s ciljno skupino in lahko predlagajo uporabne nasvete, 

pa tudi lokalna skupina mladih, ki bi lahko podala širši pogled na vključevanje svojih sovrstnikov. 

Orodje za obveščanje (Alert Tool - O2) tudi predstavlja prvi stik z mladimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. UGOTAVLJANJE  

CILJI 
Pri »ugotavljanju« gre za konstruktivno vrednotenje in izrabljanje močnih točk posameznika, 

da bi izboljšali šibkosti. Ta korak je tesno povezan z identifikacijo znanja, spretnosti in 

kompetenc. Identifikacija spretnosti in vrednotenje skupaj omogočata posameznikom, da svoje 

znanje, spretnosti in kompetence naredijo opazne sebi in drugim ter tako predstavljata prvo fazo 

na poti okrepitve. Služita torej kot orodje za pridobitev druge priložnosti mladih, ki nameravajo 

opustiti šolanje ali drugih skupin, ki so na robu izključenosti. 

V ta korak so vključeni sledeči cilji:  

• pomoč posameznikom pri premisleku in zavedanju svojih dejanskih sposobnosti (znanje, 
spretnosti, kompetence); 

• pomoč mladim v kategoriji NEET in osipnikom pri razvijanju kariere in povečanju 
zaposlitvenih možnosti; 

• omogočanje  mladim, da svoje spretnosti in kompetence napravijo opazne in jih tržijo; 
• opredelitev potreb po nadaljnjem usposabljanju, ob upoštevanju dejstva, da je ujemanje 

posameznikovih kompetenc s potrebami trga dela pomembno; upoštevane so tudi 
generične spretnosti. 

GLAVNE METODE IN ORODJA 
Aktivnosti, ki so povezane z identifikacijo in vrednotenjem kompetenc, se lahko izvajajo 

individualno ali v skupini. Skupinsko delo dopušča udeležencem, da se spoznajo med seboj, 

povečajo radovednost in medsebojno razumevanje. 

Splošna zbirka aktivnosti, vaj, iger vlog in drugih aktivnosti za vrednotenje in samovrednotenje  

spretnosti se nahaja v Rezultatu 3 (pod naslovom “Set orodij NT”).  Gre za mešano orodje z 

napotki, namenjenimi strokovnjakom, ki delajo z mladimi oz. jih izobražujejo. Vsebuje gradivo 

za skupinske delavnice, srečanja na štiri oči, spletne, IKT vire in »domačo nalogo« za udeležence. 

Gre za izpopolnjene aktivnosti, ki so primerne za delo na delavnicah, vključujejo pa tudi krajše 

tehnike. V setu orodij je zbrana vrsta poglavij za usposabljanje, ki vodi do izboljšanja izbranih 

generičnih kompetenc. 

 

 

 

 

 



5. ZAVEZA  

CILJI 
Talenti so mnogo več kot šolske ocene. Iz tega dejstva so izhajali partnerji projekta NT in se 

strinjali, da talenti lažje priplavajo na površje, ko se ljudje soočajo z izkušnjami iz »resničnega 

življenja«. 

Cilji tega koraka so sledeči: 

• Dati mladim priložnost za izboljšanje in posledično izražanje svojih spretnosti oz. 
talentov skozi aktivnost, ki temelji na skupnosti in se ji mladi zavežejo 

• Izrabiti ključne spretnosti in talente mladih, da bi izboljšali odnos in povezanost s 
skupnostjo, kot tudi ustvarjalni potencial mladih pri vključevanju skupnosti v procese 
kulturne in družbene inovacije 

• Ustvariti pobude, ki temeljijo na skupnosti in v katerih nosilci formalnega in 
neformalnega izobraževanja sodelujejo, da bi okrepili mlade ter jih spodbudili k izražanju 
svojih talentov, tudi z namenom, da bi se ponovno vključili v šolanje, nadaljnje 
usposabljanje ali bi dobili zaposlitev 

GLAVNE METODE IN ORODJA  
Da bi dosegli takšne cilje, je v skladu z opredeljenimi dejavnostmi mlade nujno potrebno aktivno 

vključiti v skupinske projekte ali individualne načrte za razvoj posameznika. Pri tem gre za 

vključevanje mladih v prostovoljstvo ali sodelovanje z lokalnimi organizacijami civilne družbe 

(OCD), društvi, institucijami, NVO, itd. 

V tem koraku morajo partnerji natančno določiti in vzpostaviti mrežo sodelovanja z drugimi 

lokalnimi organizacijami, da bi olajšali in omogočili zavezo udeležencev. Nekateri primeri 

dejavnosti, ki pripomorejo k doseganju  ciljev tega koraka so:  

✓ Oblikovanje  akcijskih skupin  

✓ Oblikovanje skupin svobodnih umetnosti, ki se ukvarjajo s projekti skupnosti  

✓ Pripravniška doba  v lokalnih podjetjih ali javnih službah 

✓ Oblikovanje študijske skupine z vrstniki in odraslimi (strokovnjaki) - na prostovoljni 
bazi 

✓ Vpisovanje v nadaljnje usposabljanje  (posebno za mlade v kategoriji NEET) in 
dejavnosti aktivnega iskanja zaposlitve  

 

 

 



6. IZRAŽANJE IN VREDNOTENJE  

CILJI 
Cilji tega koraka so povzeti v sledečih alinejah: 

• Priskrbeti konkretne in otipljive  rezultate oz. podatke o razpletu ob koncu  poti NT, ki 
jih lahko prepoznajo in si jih delijo različni deležniki v skupnosti (šole, državljani, 
družine, vrstniki, itd.) 

• Prepoznati vrednost spretnosti in kompetenc NT, da lahko neizraženi talenti mladih 
priplavajo na površje in se jih v prihodnje uporabi za skupnost in v formalnih okoliščinah. 

• Vrednotiti in prepoznati izražanje talentov s splošnim orodjem (potrdilo NT Youthpass), 
ki se lahko uporabi za vrednotenje neformalnih aktivnosti v okviru formalnih poti in 
bolj na splošno v resničnem življenju (delodajalci, drugi nosilci) 

GLAVNE METODE IN ORODJA  
Pomembno je, da vključene skupine izkusijo in “vidijo” konkretne rezultate , ki so bili doseženi 

na poti NT. Udeleženci projekta bi morali kot motivacijo za zavezo prejeti priznanje za udeležbo 

in učenje v projektu. 

Dejstvo, da »učenje postaja eksplicitno«, na splošno predstavlja nov izziv na področju 

neformalnega izobraževanja. Partnerji so se med seboj strinjali o uporabi in priredbi potrdila 

Youthpass v ta namen. Potrdilo »YOUTHPASS«, ki je prilagojeno modelu Neizraženi talent, 

služi kot orodje za aktivnosti na štiri oči ter predstavlja glavno metodo za sistematizacijo procesa 

Neizraženi talent.  

Za izdajo potrdila je potrebno obdelati podatke dokumenta, v katerem so zbrani in ovrednoteni 

udeleženčevi talenti (mehke spretnosti, ki so se razvile oz. okrepile z udeležbo na aktivnostih 

Neizraženega talenta), in tako služi kot dokaz za neformalne učne rezultate in druge dosežke. 

ŽELITE IZVEDETI VEČ?  
Če  bi radi izvedeli več o orodjih in metodah projekta NEIZRAŽENI TALENT, preglejte druga 

orodja in metodološka gradiva projekta, ki so na razpolago na: 

https://unexpressedtalentblog.wordpress.com/ 

Kontakt: Barbara Fajdiga Perše, barbara.fajdiga.perse@lung.si, LUNG – Ljudska univerza Nova 

Gorica, Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica; www.lung.si 
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