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Število ljudi, ki živijo v težkih socialnih razmerah, in ki so brez kakršnekoli izobrazbe ali 
pa le s težavo najdejo zaposlitev v poklicu, za katerega so se šolali, vztrajno narašča. 
Izobraževanje odraslih je namenjeno prav tem posameznikom z namenom, da bi jim 
zagotovili možnost za vključitev ter dokončanje tečajev nadaljnjega izobraževanja in na 
ta način izboljšali njihovo usposobljenost za delo.

Izkušnje in študije iz različnih delov Evrope kažejo, da se v programe izobraževanja od-
raslih in vseživljenjskega učenja vključujejo predvsem tisti posamezniki, ki imajo že do-
seženo določeno stopnjo izobrazbe. Ljudje v socialno neugodnem položaju so redko 
zastopani med tistimi, ki se izobražujejo, oziroma le s težavo uspešno končajo izobra-
ževanje. Za to ciljno skupino je lahko pomanjkanje socialnih in osebnih veščin potenci-
alna ovira. Poleg specifičnih vsebin in praktičnega znanja spadajo socialne in osebne 
zmožnosti ter sposobnosti med osnovne veščine odraslih ter so prvi pogoj za pristop 
in uspešen zaključek katerekoli oblike formalnega in neformalnega izobraževanja in 
nadaljnjega šolanja. Poleg tega pa so odločilne za razvoj in krepitev posameznikove 
socialne in kulturne identitete. Predstavljajo pomemben vir za zdravo življenje.

Na žalost se krepitev osnovnih veščin redko pojavlja v učnih načrtih v sklopu izobra-
ževanja odraslih, v praksi pa obstaja le nekaj ponudb, ki odraslim omogočajo, da jih 
preizkusijo in prakticirajo v sklopu varnega okolja.

Namen Pro-Skills projekta je zapolniti to vrzel. Koncept izobraževanja je usmerjen v 
podporo odraslim pri razvijanju osebnih in socialnih veščin kot predpogoja za vseži-
vljenjsko učenje. Za dosego tega namena so partnerji v projekt vključili strokovnjake z 
zelo različnih področij dela, ki združujejo izkušnje glede dela z ljudmi v socialno neugo-
dnem položaju, izobraževanja odraslih in krepitve socialnih in osebnih veščin s pomočjo 
športa. Vsi pa delujejo na področju promocije zdravja in preprečevanja zasvojenosti.

Ta brošura ne ponuja standardne-
ga izobraževalnega programa – to 
bi bilo v nasprotju s ciljem, s katerim 
želimo doseči širok spekter ciljnih skupin iz 
različnih socialnih in kulturnih okolij. Koncept 
izobraževanja ponuja osnovno teoretično znanje, 
še posebej glede pristopov izobraževanja ter življenj-
skega položaja in potreb ciljne skupine.

Jedro brošure je sestavljeno iz različnih modulov in 
možnih vsebin izobraževanja. Poleg tega pa smo se 
osredotočili zlasti na bistvene osnovne karakteri-
stike izobraževanja ter na izbor tehnik in vaj.

1 | UVODNE BESEDE
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V procesu izvajanja štirih pilotskih izobraževalnih programov v različnih državah je pro-
jektna skupina zbrala nove izkušnje na področju dela z ljudmi v socialno neugodnem 
položaju. Rezultati in razumevanje izobraževalnih tečajev ponujajo bralcem konkreten 
vpogled v izobraževalni koncept, prav tako pa pomagajo pri razvijanju lastnih izobraže-
valnih pristopov.

Ker ta priročnik ponuja le kratek vpogled v izobraževanje in bi bila objava vsega zbra-
nega gradiva nesmiselna, ponujamo dodatne informacije o projektu in pilotskem izo-
braževanju na naši spletni strani www.pro-skills.eu. Zraven so objavljene tudi vaje in 
gradivo, ki smo jih uporabili v sklopu projekta ter koristne povezave in bibliografska 
priporočila.

Zaradi večje jasnosti in berljivosti smo uporabljali moško obliko skozi celotno brošuro. 
Seveda pa se napisano nanaša na oba spola (moško in žensko obliko).

Ta projekt ne bi mogel biti uspešno izveden brez finančne in kadrovske podpore. Fi-
nančno podporo je zagotovila Evropska komisija in partnerji, vključeni v projekt. Po-
sebno zahvalo pa smo dolžni izreči vsem ljudem in ustanovam, ki so nas podprli v vseh 
mogočih pogledih, in ki so zagotovili povratne informacije.

Upamo, da vam bo ta brošura dala nov zagon in vas spodbudila k temu, da bi tudi sami 
postali posredniki pri krepitvi osnovnih veščin, ter da bi bilo izobraževanje odraslih in s 
tem vseživljenjsko učenje dostopno za ciljne skupine, ki te veščine nujno potrebuje.

Vaša Pro-Skills ekipa
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2 | TEORETIČNO OZADJE

S promocijo razvoja osnovnih veščin pa ne želimo ponovno izumiti kolesa! V minulih 
desetletjih so strokovnjaki s področja pedagoških znanosti, psihologije in socialnega 
dela ustvarili številne pomembne osnovne pristope in tehnike, ki so koristne pri razvoju 
osnovnih veščin.

V nadaljevanju vam ponujamo kratek pregled izbranih pristopov, za katere menimo, 
da so primerni in uporabni za naš izobraževalni koncept. Začeli bomo s predstavitvijo 
koncepta vseživljenjskega učenja kot našim najpomembnejšim ciljem. Poudariti želi-
mo pomembnost osnovnih veščin za vseživljenjsko učenje. V nadaljevanju bodo pred-
stavljeni osnovni pristopi za samoregulativno, produktivno, kooperativno in izkustveno 
učenje. Za bolj poglobljeno branje vam ponujamo priporočeno literaturo in povezave na 

ostale internetne strani na naši spletni strani www.pro-skills.eu.

2.1 Vseživljenjsko učenje 
Marca 2000 je Evropski Svet med zaključek izredne seje postavil zelo ambiciozen cilj 
za naslednje desetletje: Evropska skupnost naj bi postala „[…] najbolj konkurenčno in 
dinamično, na znanju temelječe ekonomsko območje na svetu“, ekonomsko obmo-
čje „[…] sposobno doseči trajno ekonomsko rast z več in bolj kakovostnimi delovnimi 
mesti ter večjo socialno kohezijo.“ (European Council 2000). Vseživljenjsko učenje so 
postavili kot eno izmed poglavitnih strategij za dosego tega cilja „[…] ne samo v smislu 
konkurenčnosti in možnosti za zaposlitev, temveč tudi v smislu socialne integracije, 
aktivnega državljanstva in osebnega razvoja.“

Ta cilj kaže na pomembno vlogo, ki je bila pripisana vseživljenjskemu učenju v smislu 
oblikovanja in razvoja družbe. Toda kaj prinaša ta izobraževalni pristop, ki vzbuja tako 
velika pričakovanja?

Vseživljenjsko učenje je »[…] vse izobraževanje in učenje skozi vse življenje, ki iz-
boljša znanje, veščine in kompetence na osebnem, državljanskem, družbenem 
in/ali zaposlitvenem področju” (European Commision on Education and Training, 
2006).

Ta definicija vključuje široko množico učnih okvirjev, metod in ciljev. Vseživljenjsko uče-
nje traja vse življenje, vse od predšolskega obdobja do vključno upokojitve. Vključuje 
tako teoretično znanje kot tudi praktične veščine. Obsega pridobivanje, izpopolnjeva-
nje in širjenje katerihkoli veščin v kakršnikoli obliki. Obsega pa tudi številne aktivnosti, 
ki jih lahko razdelimo v tri širše kategorije:

 formalno učenje: vsaka oblika izobraževalnih tečajev ali pridobivanje znanja ali 
spretnosti v šolah, na univerzah in ostalih izobraževalnih ustanovah, za katere je zna-
čilna veljavna struktura v smislu učnih ciljev, trajanja in metod, in ki vodi k formalni 
izobrazbi (npr. diplomi) ali certifikatu.

 neformalno učenje: učenje izven izobraževalnih ustanov, pogosto brez potrdila, 
toda s specifičnim namenom, npr. igranje inštrumenta, učenje tujega jezika, športne 

aktivnosti, dodatni izobraževalni tečaji, razni izobraževalni dogodki ipd.
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“Če načrtuješ za eno leto, 

posej žito. 

Če načrtuješ za deset let, 

posadi drevo.  

Če načrtuješ za prihodnost, 

šolaj ljudi.” 

Kitajski pregovor
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 priložnostno učenje: naključne/slučajne ali priložnostne izkušnje in pridobivanje 
znanja iz vsakodnevnega življenja, kot npr. medgeneracijsko učenje (ko se starši uči-
jo uporabljati računalnik od svojih otrok), urjenje organizacijskih strategij (načrtova-
nje zabave) itd.

Koncept vseživljenjskega učenja obsega skoraj vse vrste znanj. Torej gre za učne zapi-
se, prilagojene glede na potrebe, interese in življenjske situacije posameznega učen-
ca.

Vseživljenjsko učenje omogoča, da državljani prevzamejo aktivno vlogo v družbenem 
in ekonomskem življenju in na ta način odločilno vplivajo na družbeno okolje, v kate-
rem živijo. Poleg čisto ekonomskih učinkov z vidika usposabljanja kvalificirane delovne 
sile, prispeva vseživljenjsko učenje prvenstveno k socialni integraciji in s tem socialni 
koheziji posameznika in promociji njegovega duševnega zdravja in blagostanja. Sve-
tovna zdravstvena organizacija (WHO) (2001) je opredelila duševno zdravje kot: »stanje 
blagostanja, v katerem lahko posameznik v celoti izrabi svoje možnosti, se spopada z 
običajnim stresom in pritiski, opravlja delo produktivno in uspešno ter je zmožen ka-
korkoli prispevati za dobrobit svoje skupnosti«. Učenje, aktivno soočanje z okoljem 
in pripravljenost prevzeti v roke lastni osebni razvoj so pomembni kazalci duševnega 
zdravja. Izkazovanje pripravljenosti za učenje in krepitev zdravja sta torej medsebojno 
povezana.

Cilj Evropske komisije je med drugim tudi ta, da bi imel vsak državljan nenehen dostop 
do vseživljenjskega učenja. Z namenom, da bi prispevali k temu cilju, bomo pozornost 

usmerili k osnovnim veščinam in njihovemu pomenu za vseživljenjsko učenje.

2.2 Osnovne veščine in njihov pomen 
 za  vseživljenjsko učenje  
Kako lahko dosežemo cilj vseživljenjskega učenja? Vseživljenjsko učenje je zelo zaple-
ten proces: učenec si mora zadati ustrezne in uresničljive cilje, poiskati in izbrati prilo-
žnosti in ponudbe, po možnosti stopiti v stik z ustanovami, učitelji ali izvajalci izobraže-
vanj, se uspešno spopasti z učnim procesom, obdržati motivacijo, premagati težave in 
ovire ipd. Brez osnovnih veščin in primernih sredstev sta organizacija in izpolnjevanje 
vseh teh procesov zelo otežena ali celo nemogoča.

Več splošnih osnovnih veščin pride v poštev še preden ključne veščine, kot so govor 
in pisanje, računalniška pismenost ipd., postanejo pomembne: to so zlasti osebne in 
socialne veščine ter tudi samoupravljalske (»self-management«) veščine. Te veščine 
določajo pravo osnovo kateregakoli učnega procesa in osebnostnega razvoja. Pot do 
specifičnega, tematsko povezanega nadaljnjega izobraževanja zahteva ne samo ključ-
ne veščine, temveč hkrati tudi temeljne osnovne veščine (slika 1).
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Slika 1: Osnovne, ključne in tematsko specifične veščine 

(© Pro-Skills 2008)

Poklicne 
veščine

Ključne veščine

Samoupravljalske veščine
Osebne veščine  
Socialne veščine

Splošna osnova za 
učenje nasploh

Specifična služba 
ali naloga

Tehnična osnova za 
službo ali nadaljnje  

izobraževanje

Žal vse večjemu številu ljudi primanjkuje osnovnih veščin. Ali jih ne začnejo razvijati do-
volj zgodaj ali pa so v času življenja kakorkoli oškodovani. Predvsem ljudje v socialno 
neugodnem položaju kažejo pomanjkanje v osnovnih veščinah. Pomanjkanje osnovnih 
veščin je lahko ovira pri spoprijemanju in uspešni izvedbi izobraževalnih načrtov, celo 
bolj kot obvladovanje ključnih veščin.

Zavedamo se, da so življenjski pogoji, način organiziranja družbe, vladavina zakona in 
družbene okoliščine nadaljnji pomembni pogoji za socialno integracijo. V tem projektu 
smo se osredotočili na osebnostne temelje in ne na sicer zelo vplivne zunanje pogoje.

Osebne, socialne in samoupravljalske veščine prav tako vplivajo na motivacijo za uče-
nje in na našo aktivno vključenost v in za okolje, v katerem živimo.

Motivacija je zapletena interakcija čustvenih in kognitivnih procesov. Nova stanja lahko 
vzbudijo čustva, kot so radovednost ali strah. Človek oceni svoje veščine in sposobno-
sti glede na pričakovane zahteve in pretehta možnosti uspeha z alternativnimi postopki 
(lastna učinkovitost). Prav tako moramo upoštevati vrednost morebitne uspešne izpol-
nitve: ali je vredno vlagati čas in energijo? Mi je rezultat pomemben? Kakšen pomen 
ima to za mojo lastno identiteto? Takoj, ko je sprejeta odločitev za »spopad« z dolo-
čenim ciljem, so potrebne veščine, da bi namero obrnili v konkretno akcijo, ter da bi 
obdržali motivacijo skozi celoten proces.

11
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Slika 2: Razmerje med osnovnimi veščinami, lastno učinkovitostjo, motivacijo in VŽU 
(© Pro-Skills 2008)

Osebne 
veščine

Socialne 
veščine

Upravljalske
veščine

Vseživljenjsko 
učenje

Lastna
učinkovitost

Motivacija
& volja

a) Lastna učinkovitost

Lastno učinkovitost lahko definiramo kot prepričanje in pričakovanje, ki temelji na 
posameznikovih zmožnostih in sposobnostih, da bo uspešno izpolnil naloge in 
načrte.

Dojemanje lastne učinkovitosti je zelo subjektivna kognicija (poznavanje oziroma zna-
nje), ki ne sovpada nujno z dejanskimi veščinami posameznika. Zaradi nizke samopo-
dobe ali slabih izkušenj z neuspehi, lahko ljudje negativno ocenjujejo svoje zmožnosti 
in potenciale. Kakorkoli, pričakovana lastna učinkovitost občutno vpliva na izbiro al-
ternativnega postopka, stopnjo napora in vztrajnosti ter s tem neposredno na stopnjo 
uspeha. Lahko vpliva na negativno spiralo: posameznik z nizkimi pričakovanji glede la-
stne učinkovitosti bo v nalogo vložil manj truda. To lahko vodi v neuspeh in razočaranje, 
s tem pa se nadalje krepi posameznikova negativna samoocena. Nasprotno pa bodo 
ljudje z visokimi pričakovanji glede lastne učinkovitosti vložili veliko energije za dosego 
cilja ter se spopadli z izzivi, ki bodo v primeru uspeha pomembno okrepili njihov osebni 
razvoj. Njihovo pričakovanje glede lastne učinkovitosti bo tako okrepljeno z vsako na-

daljnjo uspešno izkušnjo.

Dejstvo je, da krepitev subjektivnega zaznavanja lastne učinkovitosti lahko ustvari od-
ločilen prispevek na poti vseživljenjskega učenja. Brez dobrega mišljenja o sebi in pri-
čakovane lastne učinkovitosti je lahko vsak učni proces obsojen na propad. Krepitev 
osnovnih veščin, ki prispevajo k prepričanju v posameznikovo lastno učinkovitost, je 
tako eden glavnih temeljnih kamnov projekta Pro-Skills.
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b) Motivacija in volja

Motivacija za vseživljenjsko učenje izvira iz posameznikovih motivov in potreb. Te se 
opazno razlikujejo od posameznika do posameznika in se lahko čez čas spremenijo.

Zelo pomemben predpogoj za ustvarjenje motivacije je, da posameznik 
odkrije svoje potrebe in cilje ter jih definira. Veliko ljudi se ne odziva na 
podlagi svojih želja ali pa se ne morejo odločiti, katera priložnost bi jim lahko 
bila zanimiva. Posameznikom lahko motivacija pomaga, da se začnejo od-
zivati na svoje lastne želje in potrebe. Možne ovire pri motivaciji lahko po-
nazorimo s hierarhijo potreb, ki jo je izdelal psiholog Abraham Maslow 
1954). Maslow je identificiral pet kategorij potreb in domneval, da so 
višje kategorije potreb pomembne takrat, ko so zadovoljene osnov-
ne potrebe. Na primer, posameznik bo težko pokazal najmanjši 
interes za izobraževanje, če se je znašel v finančnih težavah, ali 
pa če doživlja krizo v partnerskem odnosu. To postavlja velik 
izziv v smislu promocije vseživljenjskega učenja. Oseba, ki 
je soočena s premagovanjem temeljnih ovir oziroma težav, 
velikokrat težko oceni, da lahko usposabljanje in nadalj-
nje izobraževanje na dolgi rok prispeva k rešitvi njenih 
problemov.

Zgolj namera za dosego cilja ponavadi ni dovolj, da bi resnično začeli ukrepati. Poleg 
tega, da je posameznik motiviran za načrtovanje in se tudi loti določenih aktivnosti v 
smeri izobraževanja, ima dejansko uresničevanje namere in vzdrževanje motiva-
cije skozi izvedbeni proces odločilen pomen. In to naj bi razumeli pod izrazom volja. 
Določeni vidiki procesa narediti nekaj iz lastne volje resnično učinkujejo, zlasti če je 
koncentracija usmerjena na eno aktivnost, če aktiviramo dostopne vire, če premagamo 
težave, ki se pojavijo, in če vztrajamo pri ciljih, ko so enkrat določeni. Ko se posame-
znik spopade z določeno aktivnostjo, potrebuje za ohranjanje motivacije, premostitev 
nepričakovanih težav in preprečevanje namer za poseganje po alternativnih postopkih 
metakognitivne strategije (samoopazovanje in samoocena miselnega in učnega pro-
cesa).

Zgoraj omenjene vidike lahko obravnavamo v sklopu tečaja za pridobivanje samoupra-
vljalskih veščin.

c) Čustva in identiteta

Motivacija ni samo kognitiven proces, ki vključuje pripravljenost in strategije, temveč 
je vedno povezana tudi s čustvi. Vsakič, ko doživimo nov položaj, ocenimo naše zmo-
žnosti za njegovo premostitev. Za veliko ljudi je sodelovanje v izobraževalnih tečajih ali 
drugih učnih okvirih nova in neznana situacija. Na našo oceno situacije vplivajo priča-
kovanja glede lastne učinkovitosti in upanje na uspešno spopadanje z izzivom. Proces 
temelji na naši oceni lastnih veščin, razpoložljivih materialih in socialnih virov ter naših 
preteklih izkušnjah v podobnih situacijah. Vrednotenje procesa lahko spremljajo zelo 
različna čustva. Bolj kot posameznik dvomi v svoje sposobnosti pri reševanju zahtev, 
bolj negotovo in zaskrbljeno se bo počutil. Nasprotno pa se bo oseba, ki je prepričana, 
da se lahko spoprime z novo situacijo, počutila zelo navdahnjeno in bo novo situaci-

“Ne zato, ker sem 

posebno močan, 

uspešen sem, ker 

sem vztrajen in drzen. 

Začel sem s tem, da 

sem dal pomen temu, 

kar delam.”

Reinhold Messner, 

ekstremni alpinist

samouresničenje

samospoštovanje

pripadnost

varnost

fiziološke potrebe

Slika 3: (Maslow 1954)
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jo videla kot nov, pozitiven izziv. V obeh primerih posameznikovo čustveno stanje igra 
logično razumljivo vlogo: posameznika psihološko in fizično pripravi, da se skladno z 
oceno položaja odzove na situacijo. Če posameznik svoje veščine in sposobnosti oceni 
pozitivno v smislu močnega prepričanja v lastno učinkovitost, potem bodo čustva iz 
ozadja - združena s povečano živahnostjo, koncentracijo, močno prekrvavljenimi mo-
žgani in mišicami itd. - prispevala k aktivnemu reševanju problema. V nasprotnem pri-
meru pa bo oseba, ki bo ocenila svoje zmožnosti kot pomanjkljive oziroma nezadostne, 
stremela k temu, da bi se zaradi negativnih občutkov, povezanih z njo, izognila novi 
situaciji (negotovost, bojazen, psihološko nagnjenje k umiku itd.). Te povezave izvirajo 
iz prazgodovinskih procesov, ki so pračloveka v preteklosti silila k umiku ali borbenemu 
obnašanju.

Poleg tega je veliko situacij zakoreninjenih v socialni kontekst. Če se v neki situaciji  
znajdemo skupaj z ostalimi ljudmi, na primer na izobraževalnih tečajih, bodo tudi ostali 
soudeleženci opazovali in ocenjevali naše obnašanje. Ali nas bo to dejstvo navdihnilo 
ali pa prestrašilo, pa je odvisno od našega temperamenta in samoocenitve. Obenem 
pa drugi ljudje (soudeleženci) predstavljajo pripomoček oziroma pomožno sredstvo za 
premagovanje nalog in situacij. Način, kako zaznavamo socialne situacije, je tako od-
visen od subjektivno ocenjenih procesov. Če imamo to v mislih, je pomembno in kori-
stno, če smo zmožni prepoznati in razumeti čustva določene osebe in smo se zmožni z 
njimi spopasti v ustreznem (socialnem) kontekstu. 

 

Slika 4: Pomembni vidiki motivacije

Metakognicija
Strategije

Odziv na lastne misli, čustva in vrednote

Kognicija

Ocena situacije 
kot grožnje ali

izziva 

Čustva

Strah ali 
ugoden 
občutek

Identiteta

Kulturne in
družbene 

vrednote, ki 
zadevajo učenje,
njegovo vsebino

in metode

Še en vidik motivacije zadeva posameznikove vrednote in identiteto. Če nam učenje in 
izobrazba ne pomenita nič, ne bomo skoraj nič motivirani za vlaganje časa in energije 
v to. Vrednote se navadno oblikujejo v kulturnih in družbenih skupinah, kar pomeni, da 
imajo lahko korenine v velikih družbah in prav tako v manjših subkulturah. Če karkoli 
naredimo skladno z našimi lastnimi vrednotami, potem je to hkrati tudi izraz naše lastne 
identitete. Če pa smo prisiljeni delovati v nasprotju z našimi vrednotami in s tem v na-
sprotju z našo lastno identitete, potem bo motivacija za delovanje nizka.
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Posamezniki v socialno neugodnem položaju imajo pogosto sistem vrednot, ki se raz-
likuje ali pa je v nasprotju z vrednotami uveljavljenih družbenih skupin. Ta drugačna 
identiteta prispeva k ohranjanju njihove časti in dostojanstva. 

Učenje in izobrazba naj bi spoštovala to drugačnost vrednot in identitet. Poseben izziv 
za izvajalce izobraževanj je združiti vrednoto vseživljenjskega učenja v sistem vrednot 
omenjene ciljne skupine. Motivacija posameznika za učenje in izpostavljanje novim 
situacijam bo večja, če bodo učni cilji in način, kako se posameznik uči, usklajeni s 
posameznikovo lastno identiteto. Posameznikove vrednote pa so lahko tudi ovira, še 
posebej če ima negativne izkušnje s tradicionalnim izobraževalnim sistemom. Ti posa-
mezniki se pogosto izogibajo vsakršni učni situaciji, in to z namenom, da bi se izognili 
neuspehu ter zaščitili svoj občutek lastne vrednosti. To je položaj, pri katerem v veljavo 
pridejo izobraževalni pristopi, ki se pomembno razlikujejo od tradicionalnih. Ti lahko 
pomagajo pri odzivanju na lastno obnašanje posameznika, hkrati pa pomagajo najti 
nove pristope k učenju in novo motivacijo za učenje.

Dejstvo je, da moramo te nove pristope k učenju povezati z učenčevo obstoječo iden-
titeto. Posebno negativen primer neuspeha, ki kaže na nujnost upoštevanja obstoje-
čih identitet, je način, kako so priseljenci v preteklosti ravnali z avstralskimi domorodci 
(aborigini). 

Na koncu naj omenimo, da sta družbena in kulturna identiteta prav tako vir učenja in 
lahko postaneta pomemben temelj za zdravo samopodobo, če sta obravnavani premi-

šljeno in spoštljivo kot del izobraževalnega tečaja.

2.3  Izobraževalni pristopi  
Kot smo že omenili, obstaja nekaj pedagoških pristopov, ki ponujajo koristne tehnike 

za naš izobraževalni koncept. Ti pristopi so:

 samoregulativno,
 produktivno,
 kooperativno in
 izkustveno učenje.

Omenjeni pristopi so na kratko predstavljeni v nadaljevanju. Za bolj podrobno branje 
pa ponuja naša spletna stran www.pro-skills.eu dodatna bibliografska priporočila in 
koristne internetne povezave.  

2.3.1 Samoregulativno učenje

Sposobnost samoregulativnega učenja je bistven pogoj za uspešen proces vseživljenj-
skega učenja. Učenec je zmožen prilagoditi svoje načrte in trud spremenjenim oko-
liščinam in razvoju v življenjskih situacijah le, če je sam zmožen izvršiti vse korake 
učnega procesa avtonomno in neodvisno od učiteljev in drugih strokovnjakov.
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Zakaj je samoregulativno učenje tako pomembno? 
 Eksplozija znanja: tehnični, znanstveni in družbeni razvoj v preteklih desetletjih se 

kaže v vratolomnem širjenju in hitri zastarelosti znanja. To pa je povzročilo porast po-
treb za nadaljnje izobraževanje, s katerim pa se tradicionalne izobraževalne metode 

ne morejo kosati.

 Nova informacijska in komunikacijska tehnologija: zaradi interneta in multime-
dijskih predstavitev ima učenec dostop do ogromne količine informacij in znanja. To 
naredi učenje neodvisno od časa in prostora. Da bi učenec lahko uspešno izkoristil 
prednosti novih virov, mora sam organizirati in upravljati učni proces.

 Samoregulativno učenje ugodi zahtevam odraslih učencev: odrasli nočejo biti 

predmet zunanjega nadzora. Radi bi sami organizirali in sestavili svoj učni proces.

Samoregulativno učenje pomeni, da učenec sam sestavi in nadzoruje celoten učni pro-
ces ter deluje kot sam svoj učni vodja, ko sprejme potrebne odločitve o sledečih vidikih 
učenja:

  učni cilji (zakaj in čemu?),
  učna vsebina (kaj? katere vsebine?),
  pripomočki in gradiva (s čim?),
  učne metode in strategije (kako?),
  čas (kdaj in koliko časa?) in 
  pregled (doseganje cilja in možna sprememba učne strategije).

Obstajajo štiri pomembne komponente, ki jih moramo upoštevati:
 motivacija (notranja motivacija, pričakovanja lastne učinkovitosti, volja),
 kognicija (strategije učenja, uporaba in prenos znanja, pregled in prilagoditev 

 učnega procesa),
 uporaba obstoječih spretnosti in
 interakcija (socialne spretnosti).  

Samoregulativno učenje je pomemben korak h krepitvi osebnosti. Učenec se je sposo-
ben organizirati in postaviti za svoje pravice in interese.

2.3.2   Produktivno učenje

Produktivno učenje je nova oblika učenja, ki postopoma nadomešča tradicionalno 
prakso. Osnovno načelo je učenje iz izkušenj v situacijah resničnega življenja. To 
ustvarja neposredno povezavo med učnim procesom in življenjem, s katerim učenec 
dejansko upravlja, ter poudarja njeno pomembnost. 

Učenec razvija retrospektivno razumevanje procesov iz lastnih praktičnih izkušenj in 
lahko na podlagi tega izboljša pretekla dejanja. Ta oblika učenja je v primerjavi z ab-
straktnim in teoretičnim učenjem lažje razumljiva. Obenem učenec izkusi svoje lastne 
zmožnosti in sposobnosti. To prebudi notranjo motivacijo za učenje in okrepi pričako-
vanje lastne učinkovitosti. Posameznik prepozna tudi lastne slabosti in se z njimi inten-
zivneje spopada.
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“Ne bojte se  

napredovati počasi, 

bojte se le tega,  

da bi se ustavili.” 

Kitajski pregovor
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Produktivno učenje teži k oblikovanju treh pomembnih učnih povezav:
 Osebna povezava učenca s samim seboj: poudarjena je pomembnost učenja in 

učne vsebine za učenčevo osebnost in razvoj ter njegovih zmožnosti in potreb; uče-
nec se spremeni od objekta do aktivno vključenega subjekta, ki ustvarja svoj učni 
proces; ta oblika učenja ponuja zelo oseben, praktično orientiran in zelo uspešen 
pristop k učenju.

 Praktična povezava: učenje izvira iz produktivne aktivnosti in jo obenem tudi ohra-
nja; posledično je učenje povezano z vsakodnevnimi procesi in strukturami ter spe-
cifičnimi področji delovanja; to je tisto, kar postavlja produktivno učenje v nasprotju 
s tradicionalnim učenjem, pri katerem gre predvsem za učenje teoretičnih vsebin, in 
kjer niso ustvarjene povezave z resničnim življenjem.

 Kulturna povezava: vsaka učna situacija vsebuje socialni, družbeni in kulturni vidik, 
iz katere ima lahko posameznik določene koristi; razen v primeru tematsko specifič-
nih procesov, lahko ustvarjanje teh kulturnih povezav prispeva k integraciji posame-
znika v družbeno okolje.

2.3.3  Kooperativno učenje

S kooperativnim učenjem označujemo učne načrte v okviru dela v paru ali skupi-
nah. Kooperativno učenje na splošno zahteva od udeležencev sočasno ali neistočasno, 
koordinirano ter soustvarjalno delovanje. Glavni cilj kooperativnega učenja je vsakokrat 
najti skupno rešitev problema ali pa razviti deljeno razumevanje določene situacije.

V situacijah kooperativnega učenja je naloga deljena, vsak udeleženec ali posamezna 
manjša skupina pa rešuje del naloge. Na koncu so delni rezultati združeni v končen 
rezultat.

Bistvo kooperativnega učenja je, da je vsak član skupine odgovoren tako za lastno, kot 
za skupinsko učenje. 

Obstajata dve stopnji odgovornosti v okviru kooperativnega učenja: prva je odgovor-
nost za celotno skupino in dosego skupinskega cilja, druga pa je posameznikova od-
govornost za skupino s prispevanjem svojega dela.

Udeleženci s kooperativnim učenjem pridobijo komunikacijske veščine, kot so posta-
vljanje vprašanj, poslušanje, razlaganje, razvijanje novih idej ali rešitev skozi razpravo. 
Poleg tega se s spoštovanjem ostalih oseb in njihovega mnenja naučimo kooperativnih 
veščin ter doživimo učni proces kot deljeno izkušnjo. Kognitivno in socialno učenje sta 
tako združena. Kooperativno učenje omogoča udeležencem, da v učni proces aktivno 
prispevajo svoje znanje in ideje, s tem stimulirajo motivacijo za učenje, kar pa ima po-
zitiven vpliv na učni proces.

S kooperativnim učenjem udeleženci vseh starostnih skupin izkusijo učenje kot aktiven 
proces, ki je pomemben in trajen. Pri kooperativnem učenju se najprej osredotočimo 
predvsem na »kako«, učna vsebina pa predstavlja šele drugi korak. Kooperativno uče-
nje je koristno za stimulacijo radovednosti in zadovoljstva pri oblikovanju izobraževalnih 
in učnih procesov; učenec spozna, da lahko sam odloči o svojih učnih ciljih in oblikuje 
učni proces.

“Za vsakim uspešnim 

človekom so vedno 

drugi uspešni ljudje.”

Kitajski pregovor
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Za okolje kooperativnega učenja, ki naj bi ga oblikoval »inštruktor« ali »trener«, 
je značilno: 
 da ustvarja pozitivne odvisnosti: obstajata skupinski cilj in rezultat; gradiva, pripo-

močki in informacije so razdeljeni pravično;
 da meri na individualno odgovornost: posameznik prevzame odgovornost za skupin-

sko učenje in vključitev v učenje;
 da omogoča neposredne interakcije: udeleženci tesno in neposredno sodelujejo ter 

se na ta način učijo drug od drugega;
 da razvija socialne veščine: člani skupine komunicirajo, izmenjujejo informacije, sku-

paj sprejemajo odločitve;
 da vsebuje motrenje dela v skupini: član skupine sodeluje v refleksiji glede tega, kaj 

so se naučili in predlaga izboljšanje.

Prednost kooperativnega učenja v primeru izobraževalnega koncepta Pro-Skills pro-
jekta je v tem, da združuje individualne in kolektivne ravni ter tako na praktičen način 
pomaga identificirati, spodbujati in utrjevati tako osebne kot socialne veščine. 

2.3.4  Izkustveno učenje

Učenje je vedno povezano s konkretnimi izkušnjami, še posebej pa odrasli učenci pri-
merjajo nove situacije s preteklimi izkušnjami, obstoječim znanjem in kognitivnimi she-
mami. David A. Kolb in Roger Fry (1975) sta sestavila na izkušnjah osnovan učni krog, 
ki še danes predstavlja osnovni prispevek k razumevanju učenja odraslih. Model temelji 
na štirih učnih fazah.

Slika 5: Učni krog Kolba in Fryja (1975)

Konkretna
izkušnja

Abstraktna
konceptualizacija

Aktivno
eksperimentiranje

Razmišljujoče
opazovanje

“Kdor uči novo, 

s tem da obnavlja 

staro, ga lahko 

smatramo za učitelja”

Konfucij (551-479 p.n.š.)
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Konkretna izkušnja: Na začetku učnega procesa se posameznik ponavadi loti dolo-
čene aktivnosti in izkusi posledice svojega delovanja v konkretni situaciji.

Razmišljujoče opazovanje: Posameznik opazuje in retrospektivno razmišlja o situa-
ciji; v procesu prepoznava vzroke in korelacije. V tej fazi učnega procesa je posameznik 
sposoben napovedati posledice svojega dejanja na enak način v enaki situaciji.

Abstraktna konceptualizacija: Če se število podobnih izkušenj kopiči, začne posa-
meznik posploševati na podlagi primerjav. Pridobljeno razumevanje lahko prenese v 
nove situacije.

Ponovni pregled in prenos konceptov: Ko posameznik razume osnovni princip, zač-
ne aktivno eksperimentirati, uvajati spremembe ter prenašati koncept v druge situacije 
in pogoje. Če se učni proces zares začne, je posameznik postavljen v pozicijo, ko lahko 
napove možne posledice svojega delovanja v vseh mogočih okoliščinah. Učenec po-
stane aktiven, vpliva na situacijo v prizadevanju za dosego svojih ciljev in interesov.

Kolb in Fry (1975) predvidevata, da je učni proces predmet krožnega razvoja. Soočen 
z novo situacijo, posameznik ponovno oceni ponotranjene koncepte, ki jih je raz-
vil na podlagi preteklih izkušenj in jih prilagodi na podlagi novih izkušenj, ki jih 
kopiči. 

Tradicionalni izobraževalni sistemi pogosto poskušajo prenesti znanje in veščine prek 
učenja teoretičnih konceptov, ki jih mora učenec prenesti v resnično življenje. Naspro-
tno pa je Kolbov in Fryjev pristop usmerjen v učence, ki potrebujejo konkretne izkušnje 
tukaj in zdaj, da dosežejo razumevanje in veščine. Kolb in Fry poudarjata, da obstajata 
dva različna tipa učencev, pri čemer jima kot izhodišče služi na izkušnjah osnovan učni 
krog: posamezniki, ki morajo zbirati »otipljive« stvarne konkretne izkušnje, ter posame-
zniki, ki se nagibajo h kognitivnemu pristopu pri obravnavi novega gradiva, in ki globo-
ko razmišljajo o zadevi ter potegnejo abstraktne zaključke.

V obeh primerih sta konkretna izkušnja ter kombinacija nove vsebine in veščin z obsto-
ječim znanjem zelo koristna za učni proces in sta za razliko od konvencionalnih (običaj-
nih) učnih metod zelo dobro sprejeta pri učencih.

2.4 Ciljna skupina  

Ciljna skupina Pro-Skills izobraževalnega koncepta so ljudje v socialno neugodnem po-
ložaju, predvsem mlajši odrasli, ki jim primanjkuje osnovnih veščin. Toda, kaj mislimo, 
ko govorimo o ljudeh, ki so v »socialno neugodnem položaju«? Dodatno bomo pojem 
pojasnili tako, kot ga mi razumemo, ter se poglobili v ciljno skupino, njene življenjske 
pogoje in odnos do nadaljnjega izobraževanja.
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2.4.1 Definicija: Socialno neugoden položaj in ljudje 
v socialno neugodnem položaju   

 
Socialno neugoden položaj je pojem, ki označuje tiste ljudi, ki nimajo zagotovljenih pra-
vic do osnovnih potreb, od materialnih do kulturnih, in katerih možnosti in zmožnosti 
niso prepoznane, kakršnekoli bi že bile.

Socialno neugoden položaj obstaja vedno, kadar je posameznik izpostavljen 
neenakim socialnim pogojem v primerjavi z ostalimi pripadniki njegove socialne 
skupine. In v takšnem socialnem kontekstu zelo težko najdejo dostop do obsto-
ječih virov (Izzo 2000; De Leonardis 2000).

Takšna situacija je odvisna od številnih dejavnikov in načina, kako ti medsebojno vpliva-
jo ter ovirajo napore za vključitev teh posameznikov v družbo (De Leonardis 2000).

2.4.2. Osnovni dejavniki socialno neugodnega 
   položaja

Ekonomski dejavniki
Pri tem moramo omeniti nezaposlenost, zlasti dolgotrajnejšo, prav tako pa tudi eko-
nomsko nestabilnost, ki vodi k nezanesljivim in skromnim delovnim pogojem. V takih 
situacijah ljudje nimajo zagotovila za nujne prihodke, vire in tudi ne za pomembno so-
cialno interakcijo.

Kulturni dejavniki  
Socialno neugoden položaj lahko izvira tudi iz pomanjkanja kulturnih ter kognitivnih 
spretnosti in sposobnosti, neenakopravnosti do dostopa do izobraževalnih sistemov 
ter ovir, ki preprečujejo socialno komunikacijo in pretok informacij; tudi pripadnost so-
cialni manjšini ali posebni etnični skupini z različnimi vrednotami in drugačno kulturno 
identiteto lahko vodi k diskriminaciji in socialni izključitvi.

Politični in institucionalni dejavniki
Vsak posameznik, ki ne more sodelovati v družbenem življenju, je v socialno neugo-
dnem položaju. To se lahko zgodi v primeru, ko so ljudje prikrajšani za državljanske in 
politične pravice, skupaj s pravicami do zdravstva, izobraževanja in socialnim varstvom, 
ki so temeljne državljanske pravice.

Nadaljnji pomembni kazalci socialno neugodnega položaja so lahko tudi fizične in du-
ševne bolezni in poškodbe, spol ter posamezna življenjska obdobja (otroštvo ali sta-
rost).

2.4.3  Posebni vidiki socialno neugodnega položaja 

Vredno je omeniti dejstvo, da ima lahko socialno neugoden položaj tako ekstremne 
kot tudi manj težavne učinke. Na eni strani obstajajo primeri popolnega neugodne-
ga položaja z ogromnim pomanjkanjem virov oziroma sredstev ter odkritimi kršitvami 
človekovih pravic. Na drugi strani pa obstajajo mnogovrstne oblike kratkoročne ali sre-
dnjeročne, a tudi prikrite socialne izključenosti, pasivnosti, vse manjše sodelovanje 
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številnih skupin ljudi v državljanskih zadevah in primeri, ko državljanske pravice niso 
uveljavljene v praksi. Ob tem pa se pojavljajo kompleksne situacije nestabilnosti, s ka-
terimi se morajo ljudje kosati nepričakovano in brez priprav. 

Različne študije (cf. Castel 1995) kažejo na dejstvo, da socialno neugoden položaj ni 
nespremenljivo stanje, ki prizadene posameznika ali posebno socialno skupino, am-
pak je spirali podoben dinamičen proces večanja neuspeha, v katerem se različni 
združeni socialni vidiki prepletajo in se na ta način množijo ali pa vzajemno krepijo drug 
drugega. 

Castel razlikuje tri področja socialnega življenja:
 integracijsko področje: to je področje, ki vključuje ljudi, ki imajo zagotovljeno zapo-

slitev in solidno socialno mrežo,
 ranljivo/občutljivo področje: vključuje ljudi, ki imajo na primer nezanesljivo zaposlitev 

ali pa živijo v nestabilnih socialnih razmerah z minimalno socialno pomočjo,
 izključevalno področje, v katero lahko padejo tako tisti iz integracijskega, kot tudi tisti 

iz ranljivega področja.

Procesi, ki privedejo posameznika v socialno neugoden položaj, se lahko pojavijo v 
vseh slojih družbe, celo znotraj »normalne« sredine, in dejansko prizadenejo celotno 
populacijo.

Ulrich Beck v knjigi z naslovom »Risikogesellschaft« (1992) (Tvegano okolje) predpo-
stavlja, da je v modernem življenju družbena produkcija tveganja sistematično nadalje-
vanje družbene produkcije bogastva.

Tveganje gre z roko v roki s sodobnim družbenim razvojem, naša družba pa je prežeta z 
občutkom negotovosti. To vedno bolj določa odnose med posamezniki, njihov socialni 
kontekst in zasebno življenje. Socialna ranljivost se pojavi vedno, ko postanejo soci-
alna struktura družine, skupnosti in poklicnega okolja obrabljeni ter nudijo skromno 
varnost. Nestabilnost, heterogenost in življenjska negotovost skozi posameznikovo ži-
vljenje sprožajo daleč največje tveganje zanj za razliko od preteklosti.

Vedno več ljudi se v svojem življenju sooča s kritičnimi fazami, kot so izguba zaposlitve, 
slabi družinski odnosi ali izguba socialne podpore, te situacije pa seveda povzročajo 
stres in razne bolezni. Če posameznik nima potrebnih osebnih in socialnih spretnosti, 
da premaga krizo, potem lahko velik stres in bolezni povzročijo nadaljnje probleme in 
vzroke za neugoden položaj.

Potrebne so nove metode in kampanje, če se želimo spoprijeti s socialno neugodnim 
položajem in ga premagati v vseh njegovih oblikah. Potrebni so tudi programi in projek-
ti, ki omogočajo posamezniku igrati aktivno vlogo pri odpravljanju socialno neugodne-
ga položaja, pridobivanju novih sredstev in sposobnosti za zagotavljanje pravic, spreje-
manju odločitev in doseganju sprememb (Sen 1992; Basaglia 1984; Rotelli 1999).
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2.4.4  Študije vseživljenjskega učenja za ljudi v  
 socialno neugodnem položaju

Odrasli v socialno neugodnem položaju so le redko zastopani v programih vseživljenj-
skega učenja in izobraževanja odraslih. Pregled ameriške literature (npr. Courtney, 
1992) kaže, da je nadaljnje izobraževanje domena izobraževalno dobro usposobljenih 
mlajših odraslih z visokimi prihodki. Videti je, kot da je izobraževanje odraslih namenje-
no bolj za izgradnjo že obstoječega visoko kvalitetnega izobraževanja, kot pa za kom-
penzacijo osebnih primanjkljajev.

McGivney (1993) je identificiral sledeče skupine posameznikov, ki so komaj 
kdaj vpleteni v programe za izobraževanje odraslih:
 posamezniki z nič ali malo izobrazbe,
 posamezniki s pomanjkanjem osnovnih veščin,
 posamezniki z nizkimi dohodki,
 nekvalificirani delavci,
 etnične manjšine, 
 starostniki,
 matere z majhnimi otroki, 
 posamezniki s fizičnimi ali duševnimi boleznimi in poškodbami, 
 posamezniki iz ruralnega ali revnega okolja. 

 
Posamezniki, ki so imeli negativno izkušnjo v šoli in so razvili odpor do učnih situacij, 
ponavadi ne kažejo nobenega interesa za vključitev v sistem izobraževanja odraslih. 
Psihosocialne ovire, kot so dvomi v osebno korist od izobraževanja, strah pred neu-
spehom ali slabo samopodobo, so navadno opazni pri ljudeh iz socialno šibkega sloja, 
kar ima za posledico dejstvo, da si iz nastalega položaja ne pomagajo s ponudbami 
nadaljnjega izobraževanja.

Odrasli v socialno neugodnem položaju imajo ponavadi težave z nadaljevanjem 
izobraževanja, ker (Beder, 1990; Schwänke, 1990):
 je njihova motivacija za nadaljnje izobraževanje zelo nizka,
 jim primanjkuje osnovna izobrazba, 
 se niso lotili ali dokončali nobenega strokovnega izobraževanja ali usposabljanja,
 je njihova strokovna usposobljenost zastarela,
 se niso zmožni učiti, 
 nadaljnje izobraževanje znotraj socialnega konteksta ciljne skupine ni priznano, 
 ostale težave narekujejo njihovo življenjsko situacijo (finančne težave, problemi s pri-

lagajanjem, izguba socialnih stikov, odvisnost itd.).

Vpliv socialnega okolja – natančneje prvotnega doma – na motivacijo za učenje in na-
daljnje izobraževanje, je ključnega pomena (Schraeder-Naef, 1997). Situacijske oko-
liščine in zunanji vplivi lahko vseeno vplivajo na pripravljenost za vključitev v nadaljnje 
izobraževanje. Pozitiven odnos med učiteljem in učencem je ravno tako odločilen za 
učni uspeh in lahko bistveno vpliva na interes za učenje in učno vsebino (Gieseke, Ja-
nofsky & Lüken, 1989).
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2.4.5 Kako se lahko približamo ljudem v socialno 
neugodnem položaju?

Da bi lahko uporabili Pro-Skills izobraževalni koncept, in da bi se lahko približali 
ljudem v socialno neugodnem položaju, morata biti upoštevana dva vidika:

Prvi vidik je povezan z dejstvom, da so pripadniki naše ciljne skupine pogosto v stiku s 
socialnimi in kulturnimi ustanovami. Zato je nadvse pomembno sodelovanje s sodelu-
jočimi partnerji iz teh ustanov, da bi:

 pridobili informacije o potrebah in lastnostih ciljne skupine,
 vzbudili zavest o pomembnosti osnovnih veščin,
 obelodanili cilje in pristope izobraževalnih tečajev,
 skupaj razvili koncept nagrajevanja ciljne skupine,
 skupaj odkrili, kako lahko vrednost izobraževalnega tečaja postavimo v socialni kon-

tekst ciljne skupine.

Drugi vidik se nanaša na motivacijo ciljne skupine. Zelo pomembno je, da organizira-
mo uvoden sestanek s vsakim posameznim udeležencem, da bi ugotovili:

 katere potrebe in interese udeleženec prinaša s seboj,
 kakšna so njihova pričakovanja glede izobraževalnega tečaja,
 kakšen je njihov odnos do lastnih veščin in zmožnosti ter ali bi jih radi izboljšali,
 kako ocenjujejo svojo življenjsko situacijo in kakšne občutke skrivajo v sebi,
 kakšen je njihov odnos do izobraževalnega tečaja in dela z drugimi v skupini.

Kot sestavni del uvodnega sestanka bi moral učitelj zagotoviti informacije o: 
 osnovnih veščinah,
 ciljih in metodah izobraževalnega tečaja,
 pravilih, časovnem okviru in kraju izobraževalnega tečaja,
 sebi in njegovi vlogi v času izobraževalnega tečaja.

Pomembno je dognati in razviti občutek za obseg sprememb, ki jih posameznik 
potrebuje, kako se sam počuti glede tega, kako lahko spodbudimo nove načine 
razmišljanja in občutenja, kako široko in globoko lahko prodre izobraževanje v 
zavest posameznika in ali so potrebni drugi ukrepi in sredstva za dosego ciljev.
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3 | IZOBRAŽEVALNI KONCEPT

V nadaljevanju predstavljamo Pro-Skills izobraževalni koncept, kot je bil pripravljen s 
strani evropske projektne skupine. Kot smo že omenili, v tej brošuri ne nudimo stan-
dardiziranega izobraževalnega programa. Različne skupine posameznikov v socialno 
neugodnem položaju imajo zelo različne karakteristike in potrebe, ki jih moramo upo-
števati. Skupaj z njimi pa je potrebno uskladiti obliko in potek izobraževalnega tečaja, 
izbor gradiv in vaj.

Ta izobraževalni koncept ponuja dobro teoretično osnovo, pa tudi smernice glede ci-
ljev, vsebine, metod in splošnega ogrodja za Pro-Skills izobraževalni tečaj. Z namenom 
praktične ponazoritve smo vam v naslednjih poglavjih pripravili skupek dognanj, ki so 
rezultat štirih pilotskih izobraževalnih programov. 

3.1 Izobraževalni cilji
S Pro-Skills izobraževalnim konceptom si pri udeležencih prizadevamo doseči sledeče:

 Motivacija: z izobraževalnim tečajem bi radi pri udeležencih zbudili zanimanje in 
motivacijo za vseživljenjsko učenje. 

 Človekove pravice: Udeleženci se bodo začeli zavedati svoje pravice do izobraže-
vanja ter enakega dostopa do različnih ponudb izobraževanja. 

 Spoznati svoje možnosti: Udeleženci bodo seznanjeni z razpoložljivimi možnostmi 
za nadaljevanje izobraževanja in spremembe v svojem življenju.

 Prevzemanje lastne odgovornosti: Udeleženci se ne bodo več počutili krive in v 
vlogi žrtev družbe; naučili se bodo, da v prihodnje ne bodo sprejeli te vloge, ki so jim 
jo podelili drugi.

 Prepoznati svoje sposobnosti in zmožnosti: Udeleženci bodo prepoznali svoje 
obstoječe sposobnosti in zmožnosti ter razvili idejo, kako jih izboljšati in pridobiti 
nove. 

 Pridobivanje veščin: Udeleženci bodo aktivno nadgradili svoje veščine in bodo 
imeli možnost, da v varnem okolju izobraževalnega tečaja preizkusijo nove veščine in 
vedénje. 

 Samovrednotenje in lastna učinkovitost: Izobraževalni tečaj je namenjen krepitvi 
občutka lastne vrednosti pri udeležencih in vlivanju občutka lastne učinkovitosti, ki je 
osnovni predpogoj za dokončanje učnega procesa. 

 Usposabljanje za samoregulativno učenje: Udeleženci bodo usposobljeni za ne-
odvisno načrtovanje in izpolnitev njihovega individualnega učnega procesa. 

 Enakopraven dostop do izobraževalnih ponudb: Udeleženci bodo imeli podporo 
pri iskanju enakega dostopa do formalnih in neformalnih izobraževalnih ponudb.

Spoštovanje različnih vrednot! 
Učitelj oziroma izvajalec usposabljanja mora spoštovati vrednote udeležencev. 
Njegova naloga je “skovati” povezavo med vrednoto vseživljenjskega učenja 
in vrednotami udeležencev ter preteklimi izkušnjami. Prav tako pa jim ne sme 
vsiljevati lastnih moralnih konceptov. 
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“Ljudi ne moremo 

ničesar naučiti,  

lahko jim le pomagamo, 

da znanja  

odkrijejo v sebi.” 

Galileo Galilei (1564-1642)
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3.2 Izobraževalna vsebina  
Določena vsebina izobraževalnega tečaja je odvisna od lastnosti, potreb ter predzna-
nja obravnavane ciljne skupine. Pro-Skills koncept ponuja izobraževalne module, ki 
vsebujejo gradiva in vaje, ki so primerne za številne in različne poglede ter vsebinska 
področja.
V nadaljevanju smo opisali tri bistvene izobraževalne module. V vsakem primeru se 
Pro-Skills »zaboj« nanaša na izbrana gradiva in vaje, ki so bile zbrane s strani partnerjev 
v projektu, in za katere smo domnevali, da so dobri praktični primeri. Vsa gradiva so 
dostopna na naši spletni strani [http://www.pro-skills.eu]. Prav tako ste dobrodošli, da 
stopite v stik s projektnim partnerjem iz vaše države in povprašate za dodatno gradivo 
v vašem jeziku. Prav tako pa bomo veseli, če vam bomo lahko svetovali pri oblikovanju 
vaših izobraževalnih projektov.

Na začetku predstavitve veščin bi vas radi opozorili, da je veliko osnovnih veščin pove-
zanih, in da kategoriziranje le-teh med osebne, socialne in samoupravljalske ni vedno 
izrazito.

Osebne veščine  
Osebne veščine si predstavljamo kot sposobnost refleksije in regulacije notranjih pred-
stav in procesov, kot so na primer čustva, kognicija in lastna identiteta posameznika.

Slika 6: Osebne veščine

(© Pro-Skills 2008)

Čustva in
regulacija čustev

Identiteta in
samopodoba

Kognicija
Indentifikacija

ovir in virov

Vidiki osebnih veščin so:
 Čustva in regulacija čustev: zmožnost zaznavanja in izražanja čustev s strani po-

sameznika ter pravilno ravnanje z njimi;

 Kognicija: Samorefleksija, realna samoocenitev, premagovanje problemov, zazna-
vanje želja in ciljev s strani posameznika, identificiranje ovir in spretnosti, določanje 
ciljev in sprejemanje odločitev;

 Regulacija identitete in samovrednotenje, samozavest in lastna učinkovitost. 

P R O - S K I L L S  » Z A B O J «  O S E B N I H  V E Š Č I N : 

 Regulacija identitete / samorefleksija  Postavljanje ciljev / odločanje 

 Samovrednotenje  Čustva 

 Samozavest  Gradiva, ki se pokrivajo s socialnimi 
veščinami

http://www.pro-skills.eu
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Socialne veščine
Socialne veščine so sposobnosti in vedénja, ki pomagajo pri preusmerjanju pozornosti 
stran od sebe k skupnim vezem z drugimi posamezniki. Socialno kompetentno vedénje 
združuje posameznikove cilje z vrednotami in cilji celotne socialne skupine.

Slika 7: Socialne veščine (© Pro-Skills 2008)

Sodelovanje & 
skupinske veščine

Komunikacija

Upravljanje 
s spori

Proces skupinske 
dinamike

Vidiki socialnih veščin so: 
 Sodelovanje in sposobnost dela v skupini: odprtost in strpnost, zmožnost zdru-

ževanja; uporaba socialnih spretnosti, voditi pogajanja, vodstvene veščine, medkul-

turne veščine;

 Sposobnost komuniciranja: jezikovne veščine, aktivno poslušanje, povratne infor-

macije, empatija, dajanje in sprejemanje priznanja; 

 Reševanje problema / sposobnost sprejemanja kompromisov;  

 Procesi skupinske dinamike. 

P R O - S K I L L S  » Z A B O J «  S O C I A L N I H  V E Š Č I N : 

 Vzpostavitev stika /  
medsebojno seznanjanje

 Empatija (zmožnost vživeti se  
v čustva drugega)  

 Komunikacija  Razumevanje samega sebe  
(asertivnost)

 Sodelovanje  Upravljanje s spori (konflikti)  

 Igra vlog  Zaupanje

http://www.pro-skills.eu
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Samoupravljalske veščine
Samoupravljalske veščine so ključnega pomena za uspešno načrtovanje in izpeljavo 
aktivnosti. Vsaka aktivnost – vede ali nevede - temelji na zaporedju kognitivnih in aktiv-
nih korakov. Psihološke teorije se podrobno ukvarjajo s kognitivnimi procesi. 

Slika 8: Samoupravljalske veščine (© Pro-Skills 2008)

Ohranjanje motivacijskega ravnotežja

Izvedba korak za korakom

Učinkovito načrtovanje delovnega procesa

Tehtanje virov in ovir

Postavijanje ciljev

Glede na učne procese ločimo naslednje korake: 
 Določitev ciljev: Posameznik mora določiti specifičen cilj. Najbolj pomemben cilj 

bi lahko bil preživetje, višji življenjski standard ali višja stopnja izobrazbe. Potrebno 
je določiti začasne cilje, da bi prišli do ciljev na višji stopnji, kar pa zahteva izvedbo 

dodatnih kognitivnih in aktivnih procesov. 

 Tehtanje virov in ovir: posameznik mora pretehtati vire, kot so čas, denar, družbe-
na podpora, in rešiti praktične probleme, kot so skrb za otroka v času izobraževalne-
ga tečaja, skrb za prevoz do kraja, kjer bo tečaj potekal itd. 

 Učinkovito načrtovanje delovnega procesa: Posameznik mora sestaviti neke vr-
ste delovni načrt, prav tako pa tudi stvaren urnik glede na razpoložljiva sredstva in 
obstoječe ovire. 

 Izvedba korak za korakom: Načrtovani koraki za izvedbo aktivnosti morajo biti iz-
vršeni v pravilnem zaporedju. V ta namen moramo mobilizirati sredstva, premagati 
ovire ter se držati urnika in skrajnih rokov. V procesu lahko pridejo na površje nadalj-
nje ovire in vprašanja, ki jih prej nismo zaznali ali opazili, ali pa niso bili upoštevani. 
Posameznik se mora na te okoliščine odzvati fleksibilno, zato mora previdno izbrati 
tehnike in uporabiti sredstva, da bi na ta način dosegel začasne cilje.

 Ohranjanje motivacije: Da aktivnost preide v prakso, je potrebno nekaj časa, pred-
videti pa je treba tudi premagovanje nepredvidenih ovir. Da bi vsak posameznik to 
dosegel, pa mora imeti tako potrpljenje in vztrajnost, kot tudi stalno oziroma neneh-
no motivacijo.

P r o - S k i l l s  „ z a b o j “  s a m o u p ra v l j a l s k i h  v e š č i n :

 Proces samovrednotenja  Načrtovanje učnega procesa 

 Izvedba korak za korakom  Postavljanje ciljev,  
tehtanje virov in ovir 

http://www.pro-skills.eu
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3.3  Predpogoji in okvir izobraževanja
Izobraževalni tečaji za ljudi v socialno neugodnem položaju se ne razlikujejo pomemb-
no od ostalih izobraževalnih tečajev, če upoštevamo moderna didaktična načela. Ka-
korkoli, ta ciljna skupina zahteva od učitelja boljše didaktično in pedagoško strokovno 
znanje. Motivacija, dinamika skupine, komunikacija in kulturni vidiki zahtevajo večji 
poudarek. Bolj natančno, učitelj mora razmisliti o zaznanem ravnotežju zmožnosti in 
sposobnosti, če želi usposobiti posameznike, ki s seboj pogosto nosijo stigmo nemoči 
oziroma nezmožnosti.

Tri medsebojno povezane sestavine izobraževalnega tečaja vplivajo ena na drugo: uči-
telj, udeleženci in sam izobraževalni tečaj. Poleg teh glavnih akterjev pa ne smemo 
spregledati konteksta razmer in okoliščin. V nadaljevanju se bomo bolj podrobno osre-
dotočili na zgoraj omenjene komponente.

Slika 9 (Morand-Aymon, 2007)

Izobraževanje

Kontekst & 
okvir

UdeleženciUčitelj

3.3.1 Učitelj oziroma izvajalec izobraževanja

V nadaljevanju bi radi osvetlili učiteljeve veščine, značilnosti in naloge, za katere mi-
slimo, da so potrebne za pozitivno in uspešno izvedbo izobraževalnega koncepta za 
ljudi v socialno negodnem položaju. Zavedamo se, da prikazujemo optimalno sliko, s 
tem pa postavljamo visoke standarde. Zdi se nam pomembno doseči ravnotežje med 
maksimalno količino razpoložljivih človeških virov, ki bi jih lahko zaposlili in minimalnim 
številom osebja, ki je potrebno, da bi zagotovili kvalitetno izobraževanje. Vseeno pa bi 
radi opogumili tudi majhne ustanove, da bi izvajale podobne izobraževalne tečaje.

Preden pa se posvetimo značilnostim učitelja, bi radi omenili še vprašanje zaželenega 
števila učiteljev za izvedbo izobraževalnega tečaja.  

Posamezni učitelj ali skupina? 
Ali je dovolj en strokovnjak za izvedbo izobraževalnega tečaja, oziroma ali je potrebno 
delo izvesti v skupini?

“Najvišja umetnost 

učitelja je prebuditi 

veselje do  

ustvarjalnega 

izražanja in znanja”

Albert Einstein 

(1879-1955)
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Namen našega izobraževalnega koncepta je z uporabo različnih metod razviti različna 
področja veščin, kar pa zahteva od učitelja obvladovanje raznovrstnih veščin. Na tem 
mestu bi za kakršenkoli izobraževalni tečaj priporočili izobraževalne ekipe, ki naj bodo 
sestavljene iz najmanj dveh oseb. 

Za to je več razlogov:
 Izvedba interaktivnega izobraževalnega tečaja in koordinacija skupine zahteva ogro-

mno količino dela, zlasti če želimo, da bi bila izvedba tečaja zanimiva in bi pripomo-
gla k ohranjanju motivacije udeležencev. Nihče ne zmore dati 100% od sebe skozi 
celoten dan.

 Za izvedbo izobraževalnega tečaja in koordinacijo skupin moramo obvladati zelo raz-
lične sposobnosti in veščine. Nihče ni popoln – več učiteljev se lahko med seboj 
dopolnjuje, zlasti z vidika določenih individualnih prednosti in posebnih veščin.

 Zagotovljena je večja fleksibilnost izobraževalnega urnika in prilagojenost le-tega 
potrebam in sposobnostim udeležencev. Eden učitelj mora spremljati celotno zapo-
redje dogodkov in procesov, ker so povezani z dinamiko skupine.

 Na vsakega človeka, učitelja ter tudi udeležence vplivajo občutki, kot sta simpatija in 
antipatija. Obžalovanja vredno bi bilo, če bi določen udeleženec gojil takšna čustva 
do učitelja, zaradi katerih bi bilo zanj izobraževanje neuspešno. Z zaposlovanjem 
izobraževalnih ekip zato povečujemo možnost, da vsak udeleženec tečaja najde v 
učitelju osebo, ki ji lahko zaupa.

Najboljše, kar se lahko zgodi, pa je:  
 da nastane interdisciplinarna ekipa, v kateri se različne profesionalne skupine med 

seboj dopolnjujejo v veščinah in strokovnem znanju;
 da nastane skupina, ki vključuje različne značaje in oba spola; 
 da vključimo posameznika, ki je seznanjen s ciljno skupino in njeno življenjsko situa-

cijo. 

Oblikovanje take idealne ekipe ni vedno enostavno, še posebej če izobraževalni tečaj 
organizirajo majhne ustanove.

Ko v nadaljevanju govorimo o »učiteljih«, s tem ravno tako mislimo na možnost vključi-
tve izobraževalnih ekip.

Veščine in znanje:
Učitelj potrebuje za učinkovito in uspešno izvedbo izobraževalnega tečaja številne te-
meljne veščine in osnovno znanje. Številne veščine so nujne za kakršenkoli izobraže-
valni tečaj, večji pomen pa imajo v primeru, ko imamo opravka s ciljno skupino ljudi v 
socialno neugodnem položaju, zlasti če so slednji obremenjeni s preteklimi izkušnjami 
s konvencionalnimi izobraževalnimi sistemi. 

Z našega gledišča so za ta izobraževalni koncept pomembne naslednje veščine 
in znanje:

 senzibilnost do kulturnih vidikov,
 komunikacijske veščine,
 vodstvene (usklajevalne) in organizacijske veščine,
 zmožnost sodelovanja in dela v skupini,
 osnovno znanje o procesih skupinske dinamike, 
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 zmožnost vzbuditi in ohraniti motivacijo udeležencev,
 veščine opazovanja (opazovanje skupinske dinamike in celotnega izobraževalnega 

procesa),
 fleksibilnost pri prilagajanju izobraževalnega sistema ustrezni udeleženi skupini in 

njenim potrebam,
 strokovno znanje o (interaktivnih) izobraževalnih pristopih (glej poglavje 2.3.),
 strokovno znanje o vseživljenjskem učenju,
 sposobnost spodbujanja udeležencev k aktivnem sodelovanju,
 znanje o metodah za načrtovanje izobraževalnih procesov,
 praktične izkušnje pri izvedbi izobraževalnih tečajev,
 zavest o posameznikovem sistemu vrednot.

Na kratko, naš zaključek je, da bi moral imeti učitelj dokončano osnovno pedagoško 
izobrazbo ali izobrazbo s področja socialnega dela in psihologije. 

Izkušnje z in odnos do ciljne skupine 
Občutljivost na kulturno ozadje je dodaten pomemben predpogoj, ki bi ga učitelj mo-
ral izpolnjevati. Da bi uskladili izobraževalni tečaj z ustrezno ciljno skupino, je treba od 
učitelja zahtevati solidno predznanje o življenjskem položaju ciljne skupine, potrebah in 
virih. Če pa učitelj nima nikakršne osebne izkušnje s ciljno skupino, potem bi mu bilo v 
veliko pomoč vzpostaviti stik z nekom, ki predstavlja interese ciljne skupine ali ga celo 
vključiti v izobraževalno ekipo. Osebni stik s posameznimi udeleženci naj bi bil vzpo-
stavljen nekaj dni pred začetkom izobraževalnega tečaja, organizirani pa naj bi bili tudi 
osebni razgovori, pri katerih bi lahko obravnavali specifična pričakovanja udeležencev 
glede izobraževalnega tečaja. 

Na osnovi tega lahko učitelj do ciljne skupine razvije potreben občutek empatije. Da bi 
bil učitelj zmožen delati s ciljno skupino, potrebuje za to določeno stopnjo naklonjeno-
sti do ciljne skupine, pokazal pa naj bi tudi strpnost do življenjskih izkušenj in vrednot 
udeležencev. Učitelj naj udeležencem ne bi vsiljeval svojih vrednot in pogledov, če želi 
doseči izboljšanje samoregulativnega učenja. Namesto tega naj bi se udeleženci spo-
padli s svojim položajem ter prispevali svoje lastne izkušnje. Učitelj sicer lahko pojasni 
svoj odnos do določenega pojava in ponudi nove ali dopolnjene koncepte vrednot, ni-
koli pa ne sme svojega stališča predstavljati kot edino pravilnega.

Učitelj naj bi podpiral udeležence pri razvijanju novih ciljev in veščin; bil naj bi neke vrste 
inštruktor in ne vodja. Zdi se nam pomembno, da ostane »ravnotežje moči« med učite-
ljem in udeleženci v ravnovesju. To pa od učitelja zahteva, da stalno odraža svoj vpliven 
položaj ter socialno neugoden položaj udeležencev. 

Naloge učitelja oziroma izvajalca izobraževanja

Učitelj je odgovoren za naslednje splošne vidike izobraževalnega tečaja:
 Pripravil naj bi jasno določen okvir ter jasne in realistične cilje, ki so transparentni za 

udeležence.
 Učitelj naj bi delal na sposobnostih udeležencev ter združil izobraževalni tečaj z nji-

hovimi izkušnjami in predznanjem.
 Moral bi opazovati in vrednotiti izobraževalni proces ter ga prikrojiti potrebam udele-

žencev, če se pojavi potreba po tem.
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 Udeleženci naj bi razumeli izobraževalni proces, tako da lahko dvigajo vrednost svo-
jih izkušenj znotraj skupine.

 Učitelj bi se moral zavedati svoje vloge, še posebej pa svojih meja v okviru konteksta 
izobraževalnega tečaja (npr. izobraževanje nasproti terapiji).

 Učitelj naj bi v povezavi s tem sodeloval z drugimi organizacijami, in če je potrebno, 
 stopiti v stik z ustanovami in strokovnjaki, ki so sposobni podpreti udeležence z  dru-

gimi cilji in vprašanji.

3.3.2  Izobraževalni tečaj

Prek izobraževalnega tečaja lahko zasledujemo določena načela, s katerimi upošteva-
mo potrebe udeležencev in zagotovimo pozitivno in ustvarjalno vzdušje.

Zaupanje
Za udeležence je zelo pomembno, da se počutijo sprejete, in da razvijejo zaupanje v 
učitelja in izobraževanje.

To pa se lahko pospeši z naslednjimi vidiki:
 Izobraževalni tečaj naj bi se vedno odvijal v sklopu znane organizacije ali ustanove in 

ne v smislu osebne odgovornosti posameznega učitelja.
 Udeležencem je lahko v veliko pomoč, če spoznajo učitelja in lokacijo še preden se  

tečaj začne. Na ta način se bodo seznanili s prostorom in se počutili bolj samozave-
stne, ko se tečaj prične. Posamezniki, ki se ne počutijo samozavestne, lahko seveda 
kadarkoli odstopijo od izobraževanja, brez da bi izgubili ugled.  

 Udeleženci naj bi prejeli natančne informacije o vsebini, tehnikah in pravilih izobraže-
valnega tečaj pred pričetkom.

Sprejetost in pozitivno vzdušje 
Pozitivno vzdušje znotraj skupine ter medsebojna sprejetost med udeleženci sta ve-
likega pomena za uspešno izvedbo izobraževalnega tečaja, še posebej v primeru, če 
imamo opravka s ciljnimi skupinami, ki jim občutek nesprejetosti in socialne izključeno-
sti v vsakodnevnem življenju ni tuj.

To zahteva upoštevanje številnih osnovnih pravil:
 Vzdušje znotraj skupine je prva prioriteta. Spore med udeleženci naj bi razreševali 

takoj, ko se pojavijo. Mimogrede, takšne situacije jim tudi pomagajo pri urjenju soci-
alnih veščin v praksi.    

 Pred začetkom izobraževalnega tečaja naj bi se vsi vpleteni dogovorili tudi o osnovnih 
pravilih, kot so na primer pravilo povratne informacije (»feedback«), sprejemanje raz-
ličnih mnenj in preteklih izkušenj itd. Pri določanju pravil lahko sodelujejo tudi udele-
ženci, odvisno od skupine in časovnega okvira.

 Izobraževanje naj bi bilo zabavno. Da bi razvedrili udeležence, moramo načrtova-
ti ustrezno količino časa za odmore, sproščanje, igre ali vaje (nekaj specifičnih idej:  
MoQuaVo 2004).
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“Slišim in pozabim.  

Vidim in si zapomnim.  

Razumem le, ko to naredim.” 

Konfucij
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Upoštevanje potreb udeležencev 

Izobraževalni tečaj naj bi upošteval potrebe in specifične karakteristike udele-
žencev:
 Ob začetku izobraževalnega tečaja bi morali imeti udeleženci možnost izraziti svoje         

 potrebe in pričakovanja.
 Udeleženci bi morali biti aktivno vključeni v načrtovanje izobraževalnega tečaja. Sko-

zi proces jim lahko pomagamo pri identificiranju in izbiri njihovih učnih ciljev.
 Načrt in tehnike izobraževalnega tečaja naj bi bili skladni s kulturnim in socialnim 

ozadjem ciljne skupine. Udeležencem bi moralo biti omogočeno predstaviti svojo 
kulturno identiteto.

 Vsebina in tehnike izobraževalnega tečaja naj bi bile usklajene s predhodnim zna-
njem in vsakodnevnim življenjem ciljne skupine.

 Udeleženci morajo biti motivirani in usposobljeni za prenos na novo pridobljenih ve-
ščin v vsakodnevno življenje in jih preizkusiti v »resničnih« situacijah.

 V učnem procesu bi morali načrtovati majhne korake od znane do neznane ter od 
enostavne do bolj zapletene snovi. 

 Odgovoriti bi morali na vsa vprašanja ter pričakovanja udeležencev.  
 Če možnosti dopuščajo, bi morali udeleženci nadaljevati z učnim procesom, potem 

ko so zaključili izobraževalni tečaj. To naj bi potekalo v obliki nadaljevalnega tečaja ali 
skupinskih srečanj, kjer bi izmenjavali informacije.

 Po zaključku izobraževalnega tečaja moramo na nek način potrditi rezultate in učni 
uspeh. Prvič, pokazati moramo spoštovanje do uspehov in zaveze udeležencev. Dru-
gič, udeleženci morajo prejeti potrdilo ali pisno priporočilo, ki ga lahko uporabi v la-
stne namene (npr. prošnje).

3.3.3 Udeleženci

Poleg učitelja in izobraževalnega tečaja bi morali določene osnovne kriterije iz-
polnjevati tudi udeleženci: 
 Da bi udeleženci resnično nekaj pridobili od tečaja, bi morali biti vsaj malo zmožni za 

medsebojno sodelovanje, razumevanje ter učenje. To na primer lahko pomeni, da 
mora med vsemi udeleženci obstajati določeno znanje jezika z namenom zagotavlja-
nja osnovne komunikacije.

 Udeleženci bi morali biti motivirani za sodelovanje v izobraževalnem tečaju ter vajah. 
Pripravljeni bi morali biti na učenje novih stvari ter možnost osebnega razvoja in spre-
memb.

 Pričakovati je, da je udeleženčeva vključenost v izobraževalni tečaj prostovoljna.
 En vidik, na katerega ne moremo kategorično odgovoriti, je homogenost oziroma 

heterogenost skupine. Vodenje dela v homogeni skupini je lažje. Vsebina tečaja se 
lahko prikroji specifičnim vprašanjem, ki so koristna za večino ali celo za vse udele-
žence. Po drugi strani pa delo lahko poteka v heterogenih skupinah, v katerih lahko 
udeleženci na osnovi medsebojnih razlik ter različnih izkušenj in znanja, veliko prido-
bijo. Priporočljivo je torej obdržati ravnovesje med različnostjo in podobnostjo ter na 
ta način upoštevati socialni učni cilj, po drugi strani pa omogočiti udeležencem, da 
se v skupini počutijo kar se da sproščeno.
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 Na isti način ne moremo enoznačno trditi glede zaupnosti in anonimnosti. Anoni-
mnost omogoča udeležencu, da lahko govori in se obnaša svobodno, prav tako pa 
tudi ni nevarnosti, da bi si ostali o njem vnaprej ustvarili slabo mnenje. Tako smo 
lahko brez skrbi, kako bo obnašanje nekoga vplivalo na obstoječe odnose. Po drugi 
strani pa lahko udeleženci v skupini, kjer si vsi zaupajo, delujejo bolj sproščeno in 
manj zadržano ter en drugemu nudijo podporo. Učitelj mora znati pretehtati vpliv so-
odvisnosti in tesnih vezi znotraj skupine ter izbrati način, ki se mu zdi najbolj smiseln 
z vidika promocije osebnega razvoja.

 Pred in med trajanjem izobraževalnega tečaja bi bilo potrebno razmisliti o izključi-
tvenih kriterijih. Fizične ali duševne bolezni, nesamostojnost, uporaba substanc itd. 
imajo lahko v izobraževalnem tečaju protiproduktiven učinek.

Dogovor med učiteljem in skupino  
V veliko pomoč bi lahko bila sklenitev pogodbe med učiteljem in udeleženci. Ta po-
godba naj bi določala najbolj pomembne cilje izobraževalnega tečaja, obojestranski 
prispevek k izobraževanju ter od začetka postavila številna osnovna pravila in obve-
znosti (npr. stalna prisotnost, točnost itd.). Tak tip dogovora je lahko začeten prispe-
vek k temu, da udeleženci prevzamejo nase odgovornost za izobraževalni tečaj. Primer 
omenjene pogodbe lahko najdete v Pro-Skills »zaboju« na naši spletni strani www.pro.
skills.eu!

3.3.4  Kontekst izobraževanja
 
Na potek izobraževalnega tečaja lahko vpliva več drugih osnovnih pogojev. Kraj, 
kjer se bo tečaj odvijal, je posebnega pomena. Ta bi moral:

 biti brez težav dostopen za ciljno skupino (potni stroški ter razdalja),
 biti znan ter sprejet s strani udeležencev,
 zagotavljati potrebna sredstva za izobraževalni tečaj,
 zagotavljati brezplačne ali poceni obroke ter prenočitvene nastanitve, če je to po-

trebno,
 biti neodvisen od ustanov, s katerimi so udeleženci povezani zaradi drugih obvezno-

sti (npr. terapevtski center, zaposlitveni urad ali policijska postaja).
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3.4  Pro-Skills »zaboj«:  
Primeri dobre prakse

Partnerji v evropskem projektu so ustvarili obsežno zbirko priporočljivih gradiv in vaj za 
krepitev osnovnih veščin. Ne bi bilo pravično, da bi na tem mestu predstavili zgolj nekaj 
primerov, pa čeprav le kot primer.

Zaradi tega ponujamo ves material na naši spletni strani www.pro-skills.eu. Prav tako 
ste vabljeni, da se povežete s partnerji projekta Pro-Skills iz vaše države, ki jih lahko 
zaprosite za gradivo v vašem jeziku. Kontaktna imena ter naslovi so na seznamu v po-
glavju 4.1.

Na tem mestu vam predstavljamo tematski in vsebinski pregled Pro-Skills »za-
boja« in primer vaje za ponazoritev.

P R O - S K I L L S  » Z A B O J «  -  O S E B N E  V E Š Č I N E :

 Identiteta / samorefleksija  Postavljanje ciljev / odločanje

 Samovrednotenje  Čustva 

 Samozavest  Gradiva, ki vsebujejo tako osebne 
kot socialne veščine

P R O - S K I L L S  » Z A B O J «  -  S O C I A L N E  V E Š Č I N E :

 Vzpostavitev stika  Empatija (zmožnost vživeti se v  
čustva drugega) 

 Komunikacija  Razumevanje samega sebe  
(asertivnost)

 Sodelovanje  Upravljanje s spori (konflikti)

 Igra vlog  Zaupanje

P R O - S K I L L S  » Z A B O J «  -  S A M O U P R AV L J A L S K E  V E Š Č I N E :

 Proces samovrednotenja  Načrtovanje učnega procesov 

 Izvedba korak za korakom  Postavljanje ciljev,  
tehtanje virov in ovir

http://www.pro-skills.eu

Na naslednji strani boste našli primer, na kakšen način so strukturirane vaje v Pro-Skills 

»zaboju«.  
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Modul: Socialne veščine; Sekcija: Sodelovanje

Č A R O B N A  B A M B U S O VA  PA L I C A

Časovni okvir: ~ 20 minut

Lokacija: notri ali zunaj  

Velikost skupine: 6 in več posameznikov

Gradiva:
Bambusova ali kakšna druga lahka palica, dolga približno 2 
metra (ena palica za 6-8 ljudi; ustrezno število palic za večje 
skupine)

Postopek:
Udeleženci stojijo v dveh vrstah nasproti druga drugi. Njiho-
ve roke so iztegnjene naprej z iztegnjenimi kazalci na obeh 
rokah. Učitelj položi bambusovo palico na vse iztegnjene 
kazalce udeležencev. Naloga skupine je, da skupaj položijo 
bambusovo palico na tla, brez da bi en sam kazalec izgubil 
stik s palico. Ker običajno vaja prvič ni izvedena uspešno 
(palica običajno spolzi kvišku ali pa udeleženci izgubijo stik 
z njo), se mora skupina naloge lotiti bolj umirjeno in uskla-
jeno.

Cilj / namen:
Naloga izgleda enostavna, vendar ni. Udeleženci morajo is-
točasno nižati palico, sicer nekdo izgubi stik z njo ali jo pre-
vrne in pade na tla. V času, ko skupina izvaja nalogo, učitelj 
opazuje skupinske procese in sledi, kdo prevzema nadzor 
nad skupino, kdo obvladuje oziroma ureja položaj itd.

Vprašanja za kasnejšo razpravo:
  Ali je bilo enostavno položiti palico na tla ali ne? 
  V čem je težava?
  Zakaj ste na koncu končno uspeli?
  Kako ste komunicirali?
  Ali je kdo prevzel nalogo v svoje roke?

Vir: 
PFIFF »banka iger«, Hochschule Fulda, 
Univerza za uporabne znanosti 
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Delo ekipe Pro-Skills se seveda ni končalo z razvojem izobraževalnega koncepta. Za 
partnerje je bilo pomembno postaviti koncept v prakso v različnih državah z različnimi 
ciljnimi skupinami ter preveriti, če je namen dosežen. Štirje Pro-Skills partnerji so izve-
dli izobraževalni koncept v svojih državah. Delali so z zelo različnimi ciljnimi skupinami:

 Wilde Bühne – kombinacija elementov Pro-Skills izobraževalnega programa z  
dramskim projektom za bivše zasvojence z drogami,

 MEKKA – izvedba klasičnega Pro-Skills izobraževalnega programa za mlade Rome, 
ki so prekinili šolanje,  

 PROTASI – izvedba klasičnega Pro-Skills izobraževalnega programa za mlade neza-
poslene ljudi z različnimi socialnimi ozadji,

 Hochschule Fulda – izvedba elementov Pro-Skills izobraževalnega programa 
v sklopu športnih aktivnosti in vadbenih tečajev za udeležence v predpoklicnem  
izobraževanju. 

V nadaljevanju bomo na kratko opisali koncepte ter vsebino štirih pilotskih izobraževal-
nih programov z namenom, da bi bralcem pokazali, kako lahko izvedejo izobraževalni 
koncept ter razvijejo individualne izobraževalne pristope.

Za udeležence je bil sestavljen vprašalnik, s katerim smo želeli ovrednotiti programe pi-
lotskih izobraževanj, izpolnjevanje pa je bilo izvedeno pred in po izobraževanju. V vpra-
šalnik smo vključili najbolj pomembne cilje Pro-Skills koncepta: izboljšanje osebnih, 
socialnih, samoupravljalskih veščin in veščin glede učnih spretnosti ter pričakovanje 
osebne izpolnitve. Vnesli smo tudi specifična vprašanja, vezana na samo izobraževa-
nje. S strukturiranim vprašalnikom so bile zajete tudi informacije o vrednotenju učite-
ljev. Poleg vprašalnika so bile uporabljene tudi različne verbalne ter kreativne tehnike za 
pridobivanje povratnih informacij (»feedback«). Dodatne informacije o evalvaciji lahko 
najdete na spletni strani www.pro-skills.eu. Sledi kratek pregled anket ter povratnih 
informacij pri izvedbi posameznih programov pilotskih izobraževanj. 

4.1 Wilde Bühne
Wilde Bühne je socio-kulturni forum, ki uporablja gledališko dramo kot sredstvo za delo 
z bivšimi zasvojenci. Osrednja tema njihovega vsakodnevnega dela je vprašanje iden-
titete. Zato je Wilde Bühne uporabil elemente Pro-Skills izobraževalnega koncepta v 
kontekstu dramskega projekta.

Pilotski projekt se je zaradi tega odvijal v okviru zelo posebnega konteksta. Sledeči 
opis dramskega projekta osvetljuje primere, kako so lahko elementi izobraževalnega 
koncepta dopolnjeni z ostalimi aktivnostmi. Glavni predmet projekta je bilo razvijanje 
osebnih in socialnih veščin.

A. Okvir

Ciljna skupina in specifični cilji:
Ciljno skupino dramskega projekta je predstavljalo devet bivših zasvojencev, ki trenu-
tno živijo v centru za zdravljenje zasvojenosti.
 

4 | PROGRAMI PILOTSKEGA IZOBRAŽEVANJA
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“Pot dolga nekaj 

tisoč milj se začne 

z enim korakom.” 

Konfucij
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Poseben cilj izobraževalnega programa je bil izboljšati in razviti socialne veščine bivših 
zasvojencev. Udeleženci naj bi na kreativen in aktiven način pridobili nove veščine za 
nadaljnje življenje zunaj centra za zdravljenje.

Časovni okvir:
Izobraževanje je potekalo v obliki petdnevnega projekta, ki je trajal 40 ur.

Učitelji ter uporabljena sredstva: 
Projekt je bil izveden s pomočjo treh učiteljev:

 socialni delavec, ki je hkrati učitelj s področja uporabe gledališča v izobraževanju, 
terapevt in strokovnjak psihodrame,

 učitelj, ki je tudi usposobljen na področju uporabe gledališča v izobraževanju, 
 učitelj s področja socialnega dela in uporabe gledališča v izobraževanju. 

Projekt se je odvijal zunaj centra za zdravljenje v veliki pripravljalni sobi. Med uporablje-
no opremo sta bila CD predvajalnik in video kamera, vsak posameznik pa je vodil tudi 
svoj dnevnik. 

B. Vsebina

Skupina je pripravila svojo igro, katere osnova je bila dobro poznana klasična zgodba 
o Macbethu. Premislek o lastnih zmožnostih in sposobnostih je bil ob uporabi različnih 
tehnik združen z dramskim delom.

Dramsko delo
Ker udeleženci niso imeli izkušenj z igranjem, so izvajalci izobraževanja združili elemen-
te dramskega dela in vaj, da bi okrepili njihove osebne in socialne veščine. Na primer, 
igralci so morali prikazati določene gibe in geste, medtem ko so pazili na lastno telesno 
govorico, ali drugače povedano, skupaj so oblikovali slikovit prikaz oziroma prizor na 
posebno temo. Korak za korakom so bili sestavljeni in izpopolnjeni različni prizori igre, 
vsak od njih tudi v povezavi s specifično vsebino, kot so samozavest, izražanje čustev 
itd.

Dramski projekt je bil odigran v centru za zdravljenje zasvojenosti.

Refleksija
Za izražanje lastnih zmožnosti, odnosov, čustev ter zvez so v projektu uporabili povra-
tne informacije ter razpravo, zlasti pa dnevnike. 

Po vsakem delovnem modulu so morali udeleženci odgovoriti na različna vpra-
šanja, kot so:
 Kako se počutim, ko nastopam v predstavi? Ali se ostali zavedajo mojega  

razpoloženja?
 Ali obstajajo razlike ter podobnosti med mano in med osebo, ki jo igram?
 Katere lastnosti osebe, ki jo igram, meni primanjkujejo?

Udeleženci so najprej sami zase odgovarjali na ta vprašanja, potem pa so skupaj izme-
njali ideje in mnenja.
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Dramski projekt je obsegal naslednje vidike ter veščine Pro-Skills koncepta:

Osebne veščine: 
 Samorefleksija: razmišljanje o igri, vlogi, lastnih veščinah in čustvih, podprtim z 

dnevnikom, kot tudi povratnimi informacijami in razpravami;

 Čustva in nadzor nad čustvi: kombinacija snovi iz Macbetha ter skupinskih dina-
mičnih procesov prek priprave na igro je ponujala številne možnosti za pogovor o ču-
stvih, izražanju in obravnavanju čustev ter zavedanju o čustvih ostalih udeležencev; 

 Prepoznavanje ovir in spretnosti: dramsko delo je omogočalo dober forum za 
preizkušanje novih vedenjskih vzorcev, odkrivanje novih zmožnosti, prepoznavanje 
lastnih meja in ovir ter premagovanje le-teh;

 Identiteta in samovrednotenje: stati na odru, učiti se za vlogo, razburjenje pred 
nastopom ter občutek, da »lahko nekaj naredim« - te izkušnje so lahko v veliko po-
moč pri občutenju lastne vrednosti. Udeleženci so se prek skupinskega dela in med-
sebojnih povratnih informacij veliko naučili o sebi;

 Samozavest: nastopanje na odru; 

 Telesna govorica: vživljanje v različne vloge. 

Socialne veščine:  
 Sodelovanje in zmožnost skupinskega dela: igranje ni nekaj, kar lahko izvedeš 

sam – zelo pomembno je na odru sodelovati z ostalimi ter si med seboj zaupati;

 Komunikacija med pripravo in oblikovanjem prizorov;

 Dajanje in sprejemanje povratnih informacij med igro ter izmenjavanjem misli in 
idej glede dnevnika;  

 Reševanje sporov in zmožnost sklepanja kompromisov med pripravo in obliko-
vanjem prizorov. 

Samoupravljalske veščine:
Med pripravo in uprizoritvijo igre so lahko udeleženci na nešteto načinov eksperimen-
tirali ter izboljševali svoje samoupravljalske veščine:

 Stvarni cilji za dramsko skupino s soglasjem o nalogah in veščinah: udeleženci 
so se morali strinjati glede tega, katera vloga je primerna za koga, ter kako lahko 
nastopajo na odru; 

 Izvrševanje nalog korak za korakom: z vsako vajo je bila skupina bližje svojim ci-
ljem. Na poti do ciljev so morali seveda premagovati ovire, ki so se pojavile, uvesti 
spremembe ali postaviti bolj stvarne cilje;

 Ohranjanje motivacije: tako skupina kot vsak posameznik so morali ohranjati mo-
tivacijo, tudi če je šlo vse narobe.
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C. Rezultati evalvacije

Rezultati ankete pred in po dramskemu projektu kažejo, da so se udeleženci pilotske-
ga usposabljanja pod okriljem Wilde Bühne zavedali doseženih sprememb, posebno 
na področju osebnih veščin (slika 10): okrepila se je njihova samozavest ter vera v la-
stno učinkovitost, zmanjšal pa se je strah v socialnih situacijah. Bilo je možno prebuditi 
zanimanje za njihove lastne zmožnosti ter veščine.

Slika 10: Spremembe v sklopu izobraževanja Wilde Bühne (N=9)
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V odgovorih na vprašanja odprtega tipa so udeleženci Wilde Bühne omenili na-
slednje nove ali na novo odkrite veščine:
 izražanje in ukvarjanje s svojimi čustvi,
 samozavest in pogum za izražanje lastnih mnenj,
 zaupanje v druge ljudi ter sprejemanje pomoči drugih,
 uživanje v igri,
 odkritje, da je učenje lahko igra.

Učitelji so opazili, da so udeleženci napredovali glede samozavesti in telesne govorice. 
Bili so navdušeni tudi nad močno interakcijo med gledališko dramo in razmišljanjem 
(refleksijo). Vodenje dnevnika se je izkazalo za zelo koristno z vidika razmišljanja o la-
stnih tematikah, njihovega ponovnega odkrivanja v sklopu igre in izražanja z igranjem 
vlog.

V projekt so bili vključeni tudi terapevti skupine, ki je sodelovala v pilotskem projektu. 
Tri tedne po koncu izobraževanja so terapevti izpolnili vprašalnike in potrdili opisane re-
zultate. Predvsem pa so potrdili izboljšanje na področju samovrednotenja, samozavesti 
ter zmožnosti  za obvladovanje čustev. Pri sedmih od devetih udeleženih so poročali 
o trajnih učinkih. Zagotovo pa pozdravljajo izvajanje dramskega projekta tudi v priho-
dnje.
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D. Pripombe na izobraževalni koncept / 
 ideje za izboljšanje

Zgoščena in intenzivna oblika izobraževalnega tečaja, ki so ga izvedli v petih 
dneh, se je izkazala kot dobra. Učitelji predlagajo, da bi v prihodnje skupino po-
polnoma ločili od centra za zdravljenje (tudi čez noč), da vsakodnevno rutinsko 
delo v centru ne bi preveč vplivalo na dramsko delo. 

Dnevnik se je izkazal kot zelo dobro orodje za refleksijo.

E. Nadaljnje pripombe 
 
Srečanje med učitelji in terapevti se je odvijalo med generalno vajo in predstavo. 
Sodelovanje s terapevti se je izkazalo za zelo pomembno. 

4.2 MEKKA
Mekka je regionalna organizacija za podporo izenačevanju neenakih zdravstve-
nih pogojev, ki so posledica socialno neugodnega položaja ljudi. Ena od njihovih 
glavnih ciljnih skupin so Romi, ki živijo v mestu Nyíregyháza.

Da bi vam osvetlili predstavo o tem, kako je sestavljen Pro-Skills načrt izobraže-
valnega tečaja, vam bomo v nadaljevanju podrobno opisali program izobraževa-
nja. Omenjene so tudi posebne vaje iz Pro-Skills »zaboja«, ki so bile v izvedene v 
procesu izobraževanja.

A. Okvir

Ciljna skupina in specifični cilji  
Na pilotskem izobraževanju je sodelovalo 15 mlajših odraslih Romov, ki so 
obiskovali posebno osnovno šolo za odrasle.
Da bi izbrali kandidate za izvedbo pilotskega projekta, so učitelji vzpostavili kon-
takt z ravnateljem ter opravili intervjuje z mlajšimi odraslimi, ki so pokazali zani-
manje za sodelovanje. Iz ogromne množice kandidatov je bilo izbranih petnajst 
ljudi.

Glavni cilji izobraževalnega programa so bili:
 razvijanje spretnosti, ki so združljive s posebno romsko kulturo,
 razvijanje osnovnih veščin za spopadanje z vsakodnevnimi opravili,
 posredovanje novih informacij ter učenje novih spretnosti, povezanimi s člo-

vekovimi pravicami in zdravstveno vzgojo,
 širiti na novo pridobljena znanja ter izkušnje s strani udeležencev na ostale 

posameznike njihove skupnosti. 
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Časovni okvir: 
Izobraževalni tečaj je potekal tri dni, vključno z dvema nočitvama.

P R V I  D A N

Dopoldan: - pozdravni nagovor, predstavitev projekta Pro-Skills ter 
izobraževalnega tečaja

- izpolnjevanje evalvacijskega vprašalnika pred začetkom 
izobraževanja

- dogovor o pravilih ter zapis pričakovanj udeležencev 
- spoznavanje ter formiranje skupin

Popoldan: - predstavitev teme učenja, vseživljenjskega učenja, uče-
nja skozi praktične vaje itd.

-  povratne informacije o poteku uvodnega dne

Zvečer: -  igra vlog 

D R U G I  D A N

Dopoldan: -  vaje za ogrevanje
-  predstavitev osebnih veščin 
-  osebne veščine: praktične vaje  

Popoldan: -  predstavitev socialnih veščin  
-  socialne veščine: praktične vaje
-  povratne informacije o poteku drugega dne 

Zvečer: -  igra vlog

T R E TJ I  D A N 

Dopoldan: -  vaje za ogrevanje
-  samoupravljalske veščine: praktične vaje 

Popoldan: -  izpolnjevanje evalvacijskega vprašalnika ob zaključku  
izobraževanja 

-  zaključne povratne informacije
-  zaključne igre

Učitelji ter uporabljeno gradivo:
Program pilotskega izobraževanja so vodili štirje učitelji:

 strokovnjak s področja socialne politike,
 socialni delavec,
 strokovnjak za duševno zdravje,
 strokovnjak za gledališko dramsko usposabljanje.

Izobraževalni tečaj se je odvijal v dveh prostorih ustanove MEKKA. Uporabljeni so bili 
notesnik, projektor, CD predvajalnik, stojala s papirjem, fotografije, papir in pisala.  
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B. Vsebina

Tehnike: 
 Predstavitve: predstavitev projekta Pro-Skills in izobraževalnega tečaja ter predsta-

vitev osebnih, socialnih in samoupravljalskih veščin; 
 Dogovor o spoštovanju pravil v času izobraževalnega tečaja: točnost, poslušanje 

drugih, ugasnjeni mobilni telefoni, prepoved uživanja alkohola med tečajem itd.;
 Drevo pričakovanj: pričakovanja in strahovi udeležencev; 
 Formiranje skupin: spoznavanje med udeleženci z uporabo namišljenih fotografskih 

tehnik in ostalih vaj;
 Debatni forum na temo učenja, vseživljenjskega učenja, učenja na podlagi praktičnih 

izkušenj itd.

Uporabljeni so bili naslednja gradiva ter vaje iz Pro-Skills »zaboja«:

Osebne veščine:
 namišljene fotografske tehnike (identiteta, samorefleksija, samospoštovanje, pre-

poznavanje ter izražanje čustev);
 »ladja pravih vrednot« (razmišljanje in vrednotenje lastnih vrednot); 
 igra vlog (samoregulacija, pričakovanja lastne učinkovitosti).

Socialne veščine:
 gordijski vozel (vzpostavljanje stikov, empatija, strpnost, reševanje konfliktov);
 »pingvini na ledu« (sodelovanje, komunikacija, empatija, strpnost, asertivnost, reše-

vanje konfliktov);
 premikanje stolov (medosebno vedénje, sodelovanje);  
 igra vlog (medosebno vedénje, sodelovanje, empatija, strpnost, asertivnost).

Samoupravljalske veščine:
 odpri svojo pest (evalvacijski procesi, tehtanje sposobnosti in ovir, učinkovito načr-

tovanje procesa, izvedba korak za korakom, ohranjanje motivacije); 
 zaprte oči (evalvacijski procesi, tehtanje sposobnosti in ovir, učinkovito načrtovanje 

procesa, izvedba korak za korakom, ohranjanje motivacije).
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C. Rezultati evalvacije  

Udeleženci so poročali o spremembah zlasti na področjih, ki so povezana s socialno 
interakcijo (slika 11). Pripravljenost pokazati čustva v socialnih situacijah je opazno na-
rasla. Izboljšali so svoje skupinske veščine ter pokazali ogromno voljo za kooperativno 
učenje, ko je učitelj končal s svojim delom.

Slika 11: Spremembe v sklopu izobraževanja MEKKA (N=15) 
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V odgovorih na vprašanja odprtega tipa so udeleženci omenili napredek na po-
dročju naslednjih veščin:

 razumevanje ali vpogled v samega sebe, dojemanje samega sebe ter samovredno-
tenje, povečan občutek lastne vrednosti,

 prepoznavanje ter izražanje čustev,
 vključevanje v skupino, dajanje in prejemanje podpore,
 solidarnost in skupinska usmerjenost,
 ugotovitev, da je lahko učenje enostavno in zabavno.

Učitelji so prav tako opazili izboljšanje socialnih veščin ter večjo pripravljenost za spre-
jemanje pomoči drugih. Po njihovem mnenju so udeleženci dosegli pomemben napre-
dek k stvarni samoocenitvi in pozitivnemu zaznavanju samega sebe.

D. Pripombe na izobraževalni koncept / 
  ideje za izboljšanje  

Učitelji bi zagotovo ponovno organizirali izobraževalni tečaj z vključenimi nočitvami, če-
prav bi to za njih pomenilo večji napor. Koristno za izobraževanje je bilo dejstvo, da so 
udeležence umaknili iz njihovega vsakdanjega okolja.

Tako udeleženci kot učitelji se strinjajo, da delo na področju veščin zahteva precej dela. 
Za izvedbo izobraževalnega tečaja bi bilo primerno petdnevno obdobje. 
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“Priti skupaj je začetek. 

Vzdržati skupaj je napredek. 

Delati skupaj je uspeh.” 

Henry Ford (1863 - 1947)
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E. Nadaljnje pripombe  

Pomemben rezultat izobraževalnega tečaja je bila skupinska povezanost, ki se je razvi-
la skozi vaje. Občutek povezanosti pa so udeleženci gojili tudi naprej v vsakodnevnem 
življenju.
Da bi še naprej vzdrževali novoustanovljeno socialno mrežo, so ustanovili »Chat Club« 
(pogovorni klub), v katerem so se srečevali šest mesecev enkrat na teden, in kjer so 
izmenjevali ideje ter nadaljevali razpravo o temah, o katerih so se pogovarjali že med 
izobraževanjem.

4.3 »PROTASI« gibanje za drugačen  
žvljenjski slog  

PROTASI izvaja mladinsko delo na osnovi produktivnega učenja s pomočjo prostovolj-
cev, ki delajo na preventivnih projektih preprečevanja zasvojenosti v lokalni skupnosti. 
Poleg tega pa ponuja tudi možnosti za kreativno preživljanje prostega časa za šolske 
otroke.

A. Okvir

Ciljna skupina in specifični cilji:  
V izobraževanje je bilo vključenih dvanajst nezaposlenih mlajših odraslih.
Približno eno četrtino udeležencev so predstavljali priseljenci oziroma potomci prise-
ljencev. Prišli so iz Avstralije, Kanade, Nigerije in Albanije. Vsi udeleženci so imeli nizke 
dohodke in so v glavnem živeli od državne finančne pomoči. Med udeleženci je bila 
mati samohranilka, pet ljudi je bilo odpuščenih zaradi prekomerne telesne teže, štirje 
so bili ločenci, nekaj pa jih je trpelo za duševnimi boleznimi. Velik delež udeležencev 
je imel končano srednješolsko izobrazbo, kot tudi strokovno usposabljanje ter nekaj 
delovnih izkušenj.

Glavni cilj izobraževanja je bil spodbuditi udeležence, da se aktivno vključujejo v vse-
življenjsko učenje ter izboljšajo svoje veščine, s čimer naj bi storili korak naprej k 
novemu poklicu ali zaposlitvi. Nadaljnji cilji so bili:

 razmišljati o lastnih potrebah in veščinah,  
 s pridobivanjem osnovnih veščin izboljšati lastno osebnost,
 pri posameznikih krepiti občutek lastne vrednosti ter vero v lastno učinkovitost,
 priskrbeti informacije in znanja o človekovih pravicah, zdravstveni vzgoji, načrtovanju 

in refleksiji,
 ponuditi večjo vključenost prek prostovoljnega dela, ki ga opravlja PROTASI. 

Časovni okvir:
Izobraževalni tečaj je vključeval 18 ur dela in je bil izveden v nekoliko več kot dveh dne-
vih.

Učitelji ter uporabljeno gradivo: 
Izobraževalni tečaj je vodila ženska, ki je učiteljica ter vodja PROTASI centra za ustvar-
jalno delo. Dva študenta socialnega dela in član preventivnega centra Achaia so bili 
vključeni v tečaj kot opazovalci.
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Za izobraževalni tečaj sta bili na voljo seminarska soba (za interaktivne vaje) ter manjša 
soba za skupinsko delo. Uporabljene so bile predstavitve v PowerPointu, mapa, ki je 
vsebovala dokumentacijo za udeležence, video kamera, vprašalnik, gradivo za risanje 
in kolaž.

B. Vsebina 

Majhen del izobraževanja je bil namenjen informacijam o teoretičnem ozadju projekta. 
Kratek teoretični uvod na začetku vsake teme je bil predstavljen v PowerPointu. Da-
leč največji delež tečaja je bil namenjen praktičnim izkušnjam ter interaktivnim vajam, 
igram in tehnikam. Učitelj je vključil različne tehnike in pripomočke, kot so igra vlog, 
kooperativno skupinsko delo, tehnika diskusije, urjenje skupinske dinamike, skupinsko 
generiranje idej (»brainstorming«), samoocenjevanje ter ocenjevanje skupine, vprašal-
nik in video posnetki.

Uporabljeni so bili naslednji vidiki in pripomočki iz Pro-Skills »zaboja«:

Osebne veščine:
 Jutranji pozdrav (vaja za ogrevanje)
 To sem jaz (medsebojno spoznavanje)
 Družinski grbi (komunikacijska tehnika)
 Nezaposlenost (strategija za beleženje veščin in potreb)
 Piranhe in krokodili (vaja za »zmehčanje« telesa)
 Kakšen sem, kako izgledam, kakšen bi rad bil in kako bi rad izgledal (vaja za samo-

zavest)
 Slon (sprostitvena vaja)
 Kako se počutim (evalvacijska tehnika)

Socialne in samoupravljalske veščine:
 Želje, možnosti in odločitve (tehnika odločanja)
 Prepoznavanje potreb (tehnika)
 Prakticiranje veščin (tehnika)
 Odločanje (tehnika)
 Nadaljevanje stavkov (vaja za samozavest)
 Imam popolnoma enako (sprostitvena vaja)
 Človekove pravice (tehnika za samozavest)
 Akvarij (upravljanje z informacijami, organizacija ter čustvene igre vlog)
 Povratne informacije (tehnika refleksije)

C. Rezultati evalvacije

Rezultati ankete so pokazali, da je bilo možno prebuditi zanimanje med udeleženci za 
lastne zmožnosti ter veščine (slika 12). Naučili so se novih spretnosti v povezavi z na-
črtovanjem projektov. Možno je bilo občutno povečati zaupanje v njihove zmožnosti za 
izvajanje nadzora nad učnimi procesi.
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Slika 12: Spremembe v sklopu izobraževanja PROTASI (N=12) 

 

usmerjenost v veščine
1

2

3

4

5

sposobnost 
načrtovanja

vera v lasten notranji
nadzor

pred izobraževanjem
po izobraževanju

4,00
4,30

3,70

4,00

3,97

4,45

Udeleženci so v odgovorih na vprašanja odprtega tipa omenili naslednje nove 
veščine:  
 nove izkušnje ter naučene lekcije o njih samih,
 pozitivno razmišljanje ter osredotočanje na lastne zmožnosti in sposobnosti,
 prepoznavanje ter izražanje čustev in strahov,
 odkrito izražanje lastnih stališč ter zavzemanje za lastne interese.

Učitelji in opazovalci so opazili, da so udeleženci postali bolj samozavestni, in da so 
razvili bolj pozitiven odnos do življenja. Izpostavili so tudi pomembno ugotovitev, da se 
je povečala motivacija udeležencev za vključitev v izobraževanje odraslih, večina pa se 
je za ta korak odločila po lastni volji.

D.  Pripombe na izobraževalni koncept / 
  ideje za izboljšanje 
 
Učitelji in udeleženci so se strinjali, da takšen interaktivni seminar zahteva več časa. 
Udeleženci so izrazili željo po nadaljevanju izobraževanja ter zagotavljanju dodatnega 
osebnega svetovanja. Jasno je bilo, da je bil izobraževalni tečaj zgolj začetna točka, in 
da ciljna skupina potrebuje nadaljnjo podporo.

Večina udeležencev je bila prvič vključena v interaktivni seminar, njihova ocena o tovr-
stni obliki izobraževanja odraslih pa je bila zelo pozitivna.

E. Nadaljnje pripombe

Največjo skrb za udeležence je predstavljalo iskanje zaposlitve. V tako kratkem času 
pa te želje seminar ni mogel izpolniti. Zavarovalniška družba, ki je za ta tečaj izvedela 
prek medijev, je bila pripravljena ponuditi nekaterim udeležencem delovna mesta, kjer 
bi opravljali delo zavarovalniških agentov.

Trije udeleženci so se takoj vključili v nadaljnji seminar za neplačane člane PROTASI in 
so zdaj aktivni prostovoljci organizacije.
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4.4  Hochschule Fulda, 
  Univerza za uporabne znanosti
Univerza za uporabne znanosti v Fuldi se je povezala s »Seminarjem za poklicno izo-
braževanje« (»Seminar für Berufliche Bildung« - Sbb)  in skupaj z njimi pripravila izo-
braževalni tečaj. »Seminar za poklicno izobraževanje« je organizacija, ki pripravlja in 
usposablja dolgotrajno nezaposlene mlajše odrasle, da bi le-ti začeli z izobraževanjem 
ali z delom na rednem trgu dela.

V tem primeru so bili elementi izobraževalnega koncepta Pro-Skills vključeni v obsto-
ječi izobraževalni program. V programu so bili uporabljeni posebni športni elementi in 
elementi, povezani z vajami oziroma vadbo.

A. Okvir

Ciljna skupina in specifični cilji:
Tri skupine, ki so sestavljene iz 16-ih mlajših odraslih v starosti od 18 do 30 let, vsako 
leto opravijo izobraževalni program. Približno polovica udeležencev je priseljencev ali 
pa so potomci priseljencev. Prihajajo iz Rusije, Poljske, Češke, Turčije, Afganistana, 
Albanije, Španije, Eritreje in ZDA. Njihova dosežena stopnja izobrazbe je različna; nekaj 
jih je že zaključilo izobraževalne tečaje na različnih poklicnih področjih.

Številni udeleženci se soočajo z različnimi problemi zaradi slabih prehrambenih navad 
ali športne neaktivnosti. Kot rezultat tega imajo nekateri prekomerno telesno težo in so 
manj vzdržljivi. Nekateri med njimi pa so ocenjeni kot fizično in/ali psihično šibki.

Časovni okvir:
Športni tečaj se je odvijal od marca do avgusta 2007, in sicer enkrat na teden. Trajal je 
1,5 – 2,5 uri na teden, podobno kot pri številnih drugih športnih dogodkih.

Učitelji ter uporabljeno gradivo:
Izobraževanje sta vodila dva učitelja, ki sta usposobljena socialna pedagoga ali športna 
strokovnjaka. Izvajalo se je v športnih objektih Univerze za uporabne znanosti v Fuldi. 
Uporabljali so različno opremo za šport in igre.

B. Vsebina

Izobraževanje je temeljilo na športnih igrah in vajah, vključno s področij eksperimen-
talnega izobraževanja. V module so bile vključene kooperativne ter na izkušnjah te-
melječe učne tehnike. Učitelj je igral vlogo inštruktorja in moderatorja ter nudil varno 
podporo za izvajanje eksperimentalnih izobraževalnih modulov.

Glavni namen izobraževanja je bil prenesti na udeležence veselje ob skupnih športnih 
aktivnostih.
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Socialne veščine
Ker je velik delež udeležencev kazal pomanjkanje v socialnem vedénju (npr. obnašanju 
v skupini, pomanjkanju pozornosti do ostalih ljudi, neupoštevanju pravil, nizek frustra-
cijski prag itd.), je bil poudarek izobraževanja na učenju socialnih veščin skozi igro. 
Udeležencem so učitelji pomagali, da so začeli sodelovati ter komunicirati drug z dru-
gim. Skozi šport so se udeleženci seznanili z mnogimi različnimi izkušnjami socialnega 
učenja, kot so sprejemanje ter upoštevanje pravil igre, izražanje pozornosti do partner-
ja; učijo se kdaj pa kdaj zapostaviti svoje potrebe in se ne odzivati na ovire z agresijo ter 
negativnim odnosom.

Z namenom promocije ter izboljšanja socialnih veščin pri udeležencih je bila športna 
ponudba sprva osredotočena na kooperativne igre, ki so se ponavljale skozi celoten 
projekt. Posebno pozornost so učitelji namenili sprejemanju pravil in vztrajanju pri njih 
brez nenehne razprave o njihovem pomenu, saj je to pomenilo največjo komunikacijsko 
oviro pri mnogih udeležencih.

Osebne veščine
Ker socialno vedénje razvijamo izven zaznavanja, so učitelji spodbujali motorične spo-
sobnosti, telesno zavest in izkustven uspeh ter krepili samozaupanje udeležencev.

C. Rezultati evalvacije

Zaradi organizacijskih razlogov udeleženci v tem pilotskem izobraževalnem programu 
niso izpolnili evalvacijskega vprašalnika.

Po oceni učiteljev so kooperativne učne tehnike udeležence izpostavile številnim po-
zitivnim izkušnjam. Pri udeležencih se je okrepil občutek samozavesti ter spoštovanja 
do drugih.

D. Pripombe na izobraževalni koncept /
  ideje za izboljšanje

Na žalost je Sbb trenutno v stanju strukturnih sprememb in zaradi pomanjkanja člo-
veške delovne sile se Pro-Skills izobraževanje ne more nadaljevati. Kakorkoli, številne 
vladne in nevladne organizacije so pokazale zanimanje za izvajanje tega koncepta.

E. Nadaljnje pripombe

Tesno sodelovanje med različnimi strokovnimi skupinami je nujno potrebno za uspešno 
izvajanje tovrstnega športnega ter pretežno k zdravju naravnanega pristopa. Igre, šport 
in vaje omogočajo udeležencem nabirati številne nove izkušnje na čustveni in socialni 
ravni. Neverbalna komunikacija, ki je imela med izobraževanjem ključno vlogo, je pri-
pomogla k premagovanju številnih ovir.
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4.5 Sklep

Vsak program pilotskega izobraževanja je imel svojo lastno identiteto, kar je vsekakor 
rezultat raznolikosti ciljnih skupin in okolij, v katerih so potekala. Pri posameznih vidikih 
Pro-Skills koncepta izobraževanja so se pokazali različni poudarki, kar omogoča, da 
lahko preverimo njihovo uporabnost v različnih okoliščinah.

Kontekst izobraževanja
Eno pilotsko izobraževanje je bilo mogoče izvesti izven določenega obdobja, saj je bilo 
vključeno v obstoječo ponudbo izobraževanj. Zaradi organizacijskih razlogov so bila 
preostala tri pilotska izobraževanja izvedena v obliki zgoščenih izobraževalnih tečajev, 
ki so trajali določeno število dni. Učitelji in udeleženci, ki so bili vključeni v zgoščene 
izobraževalne tečaje, so se strinjali, da je bil časovni okvir prekratek, in da je potrebno 
nadaljnje delo na podlagi vsebine izobraževanja. Kakorkoli, očitno je postalo tudi to, 
da so rezultat zgoščenih izobraževalnih tečajev zelo intenzivni učni procesi, kar je bilo 
pozitivno sprejeto s strani udeležencev. Na podlagi izkušenj iz pilotskih izobraževanj 
lahko ugotovimo, da je smiselno nadaljnje nepretrgano izobraževanje, ki ga začnemo z 
nekajdnevnim otvoritvenim srečanjem.

Učitelji oziroma izvajalci izobraževanj
Vsi učitelji so imeli solidno pedagoško predznanje in izkušnje s ciljno skupino. Potrdila 
se je potreba po izobraževalni skupini, ki vključuje več posameznikov. Medtem ko sta 
si dve izobraževalni skupini razdelili naloge na podlagi izkušenj in so se pri delu izme-
njevali, je pri drugih dveh izobraževanjih en učitelj prevzel glavno odgovornost. Ostali 
učitelji so mu pri tem pomagali in stopnjevali svojo vlogo opazovalca z namenom pre-
poznati in usmerjati napredek skupine.

Udeleženci
Na pilotskih izobraževanjih so sodelovale tri zelo raznolike skupine ljudi v socialno ne-
ugodnem položaju, in sicer so bili to bivši uporabniki drog, nezaposleni in Romi. Ude-
leženci izobraževalnega programa v Fuldi, usmerjenega v pripravo na poklic, so bili 
zaradi migrantskega izvora ter telesnih in duševnih motenj v veliki meri ravno tako v 
socialno neugodnem položaju.

Vsi udeleženci so na izobraževanjih sodelovali prostovoljno in so bili predhodno na-
tančno informirani o njihovi vsebini in ciljih. Vnaprej so bili opravljeni individualni razgo-
vori z udeleženci treh skrajšanih izobraževanj z namenom zabeležiti njihove motive in 
pričakovanja.

Vsebina in metode
Programi pilotskega izobraževanja so se v odnosu do vsebine in metodologije osredo-
točili na različne vsebine. Pri gledališkem projektu Wilde Bühne so posebej pouda-
rili vprašanje identitete in komunikacijskih socialnih veščin. Sam potek izobraževanja 
je dokazal, da je dramsko delo zelo primerno sredstvo za to. S prepletanjem igranja 
značajev in refleksijskih modulov (s pomočjo pisanja dnevnika) je bilo možno zelo in-
tenzivno delati na odzivanju na lastno identiteto in čustva, povezana s tem. Istočasno 
pa skupna priprava in odrska izvedba gledališke igre omogoča številne stične točke za 
trening socialnih veščin v smislu kooperativnega učenja. Dnevnik in refleksijski moduli 
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so pomenili sredstvo, uporabljeno za prenašanje učnega pristopa na podlagi izkušenj. 
Udeležencem so bili uvodoma predstavljeni gledališka igra in dramske vaje, a zgolj 
ozko z gledališkega vidika. Kljub temu so bili po tej predstavitvi na podlagi izkušenj 
sposobni odzivati se na svoje lastno obnašanje, kot tudi na posamezne vidike lastne 
osebnosti ter s tem pridobiti nove izkušnje in razumevanja.

Izvajalci programa pilotskega izobraževanja za mlade Rome v sklopu organizacije  

MEKKA so bili soočeni s posebnim izzivom, in sicer delom s ciljno skupino, ki ima 
že sama po sebi zelo močno lastno kulturo in vrednote. Izvajalci so bili soočeni tudi 
njihovim raznovrstnim vsakdanom, vendar so se tega vnaprej zavedali. Za pilotsko iz-
obraževanje je bilo zelo koristno, da imajo izvajalci dolgoletne praktične izkušnje s cilj-
no skupino, poleg tega pa je bila soizvajalka izobraževanja - bolj v vlogi opazovalke 
- pripadnica romske skupnosti. Pri izvedbi pilotskega izobraževanja so se izvajalci zelo 
osredotočili na kooperativno učenje in prenašanje socialnih veščin prek procesov, ki 
sproti nastajajo znotraj skupine. Vzpostavila se je močna skupinska povezanost, kar je 
bilo pogojeno z romsko kulturo in dejstvom, da so udeleženci v stavbi, kjer je potekalo 
izobraževanje, ostali prek noči in preživeli skupaj celotno dnevno rutino. Ta povezanost 
je ostala tudi po izobraževanju, kar je udeležencem ponudilo nov socialni vir. Čeprav se 
večina udeležencev pred izobraževanjem ni poznala med seboj, se je znotraj skupine 
kmalu razvila vzajemna odprtost in dober pretok povratnih informacij, kar je omogočilo 
plodne temelje za delo na njihovih lastnih osebnostih in dodalo nujno potreben prispe-
vek h krepitvi občutka lastne vrednosti pri udeležencih.

Pilotski izobraževalni program organizacije PROTASI je bil usmerjena v osebne in sa-
moupravljalske veščine. Med samim izobraževanjem je bilo potrebno pojačati delo na 
dojemanju samega sebe in notranjem razpoloženju udeležencev do samoregulativne-
ga učenja. Nizka samopodoba in nizko pričakovanje glede lastne učinkovitosti sta se 
pokazala kot največja ovira za nezaposlene udeležence. Poleg dela na temo notranjega 
razpoloženja udeležencev so bile posebej uspešne tudi tehnike produktivnega uče-
nja. Vaje so bile močno prilagojene resničnemu življenju udeležencev in s posebnim 
namenom krepitve udeleženčevih zmožnosti za načrtovanje in upravljanje z lastnim ži-
vljenjem. 

Univerza za uporabne znanosti iz Fulde je usmerila pozornost v negovanje socialnih 
veščin udeležencev skozi šport in vadbo s kombinacijo elementov kooperativnega in 
izkustvenega učenja. Učitelji so igro uporabili kot sredstvo za intenzivno delo na udele-
ženčevih veščinah za sodelovanje in premagovanje konfliktov ter prakticiranju spošto-
vanja pravil. Vse to so področja veščin, ki so ključna za odločanje o tem, ali udeležence 
vključiti v predpoklicno izobraževanje ali ne. Sodelovanje med strokovnjaki različnih 
strok (izobraževanja, športa in zdravja) je bilo še posebej pomembno pri tem pilotskem 
izobraževanju, zlasti z vidika ciljev, ki so si jih učitelji zastavili in skušali doseči.

Rezultati izobraževalnih programov
Zaradi omejenega trajanja pilotskih izobraževalnih tečajev je bilo že na začetku jasno, 
da predstavljajo »zgolj« začetno točko. Če želimo doseči trajne učinke, moramo z izo-
braževanjem nadaljevati tudi izven obdobja, ki je bilo določeno za pilotska izobraževa-
nja. Rezultati vrednotenja so kljub kratkim tečajem jasno pokazali določene učinke, še 
posebej glede razpoloženja udeležencev do vprašanja izobraževanja odraslih in njiho-
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vega dojemanja samega sebe. Učinki izobraževanja so bili nedvomno vidni tudi z vidika 
praktičnih veščin. Možno je dokazati, da so učitelji z gledališkim dramskim projektom 
dosegli srednjeročne učinke, zlasti na podlagi anketiranja terapevtov nekaj tednov po 
izobraževanju. Vključevanje terapevtov v ta projekt se je pokazalo kot zelo dragoceno. 
Lahko so se lotili svojega dela na podlagi procesov, začetih z dramskim projektom, ter 
z njimi nadaljevali tudi po končanem izobraževanju. Na ta način so zagotovili trajnost 
izobraževanja. Za udeležence zgoščenih izobraževalnih programov na Madžarskem in 
v Grčiji so vseskozi na voljo tudi podporne in svetovalne aktivnosti, tako da niso pre-
puščeni sami sebi z novimi sposobnostmi opazovanja ter začetimi procesi razvoja in 
sprememb. Za udeležence izobraževanja v Fuldi je bila tovrstna podpora že prej zago-
tovljena prek vključitve v predpoklicno izobraževanje.

Dejstvo, da so se vsi udeleženci brez izjeme na učne tehnike in pristope odzvali s pre-
senečenem in na pozitiven način, kaže pravzaprav na to, kako redko so ti pristopi upo-
rabljeni v tradicionalnem izobraževanju. Ti pristopi ponujajo atraktivna in učinkovita 
orodja za uvajanje ljudi v socialno neugodnem položaju - oziroma vseh učencev - v 
učne procese na pozitiven način. Ti pristopi pripomorejo tudi k njihovi lastni izpolnitvi 
in napredku.
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Centre de prévention 
des toxicomanies (CePT)
8-10, rue de la Fonderie 
L-1531 Luxemburg 
Tel.: +352 497777-1  
www.cept.lu

Kontaktne osebe: Therese Michaelis / Aliette Lauff / Astrid Godart / Dr. Carlos Paulos
CePT je neprofitna ustanova, odgovorna za koordinacijo dela na področju preprečeva-
nja zasvojenosti v Luksemburgu. CePT definira promocijo zdravja kot ključni dejavnik 
pri preprečevanju zasvojenosti ter širi osnovna in strokovna znanja prek seminarjev, 
delavnic in medijskih kampanj, ki so namenjene zelo široki skupini odraslih. 

 

Zentrum für empirische pädagogische Forschung (zepf)
(Centre for Educational Research)
Bürgerstraße 23
D-76829 Landau
Tel.: +49 6341 906197
www.zepf.uni-landau.de

Kontaktni osebi: Dr. Uwe Fischer / Claudia Jung
zepf je osrednji raziskovalni inštitut Univerze v Koblenzu/Landau. Temeljne naloge štirih 
pristojnih centrov so načrtovanje, znanstveno spremljanje in vrednotenje projektov in 
programov na področju izobraževanja in promocije zdravja.

 

Azienda Sanitaria Locale (ASL) Milano
Attivita di prevenzione specifica
Via Ippocrate 45
I-20161 Milano
Tel.: +39 28578 2953
www.asl.milano.it

Kontaktna oseba: Dr. Cristina Bergo
Attivita di prevenzione specifica je del javnega zdravstvenega sistema mesta Milano. 
Ustanova tesno sodeluje s komercialnimi družbami in podjetji na področju promocije 
zdravja, dela z migranti in izvaja projekte s področja preživljanja prostega časa.

5 | PRO-SKILLS PARTNERJI
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Irti Huumeista Ry - Vaasan kaupunki, A-neuvola
Mariankatu 13 A 1
FIN-00170 Helsinki
Tel.: +358-400-937 128
www.irtihuumeista.fi

Kontaktna oseba: Ann-Mari Bergström
Irti Hummeista ry - Free from Drugs (neodvisni od drog) je najstarejša nevladna in ne-
profitna organizacija na Finskem, ki nudi svetovanje in pomoč družinam uporabnikov 
drog in njihovim družinskim članom. Njihov cilj je preprečevanje in zmanjševanje upo-
rabe drog in njenih posledic. Ustanova je zelo odvisna od prostovoljnega dela.

 

MEKKA - Megyei Egészség Kultúrát Koordináló Alapítvány
Bethlen G.u. 25
HU-4400 Nyiregyháza
Tel.: +36 3030 32776

Kontaktni osebi: Eva Hegyiné Gombkötö, István Bogdándi
MEKKA je regionalna organizacija, katere cilj je zmanjšanje zdravstvene neenakosti, ki 
nastane zaradi socialno neugodnega položaja, ter izboljšanje kvalitete življenja margi-
nalnih skupin.

 

Hochschule Fulda - University of Applied Sciences
Marquardstraße 35
D-36039 Fulda
Tel.: +49 661 9640 170 
http://www.hochschule-fulda.de

Kontaktna oseba: Dr. Jan Ries
Hochschule Fulda - Univerza za uporabne znanosti je dejavna na področju športnih 
znanosti, promocije zdravja na delovnem mestu, uporabe športa pri preprečevanju za-
svojenosti in športnem izobraževanju študentov in trenerjev.
 
 

Protasi- Movement for another lifestyle
Sarantaporou St. 20
GR-26223 Patra
Tel.: +30 2610 451 790
http://www.forthnet.gr/protasi

Kontaktna oseba: Angela Passa 
PROTASI je nevladna organizacija, ki izvaja mladinsko delo na podlagi produktivnega 
učnega pristopa, izvaja pa tudi kreativne prostočasne dejavnosti za šolske otroke, pri 
čemer jim pomagajo prostovoljci, usposobljeni za delo na projektih preprečevanja za-
svojenosti v skupnosti.
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Institute for Research and Development “Utrip”
Trubarjeva cesta 13
SI-1290 Grosuplje
Tel.: +386 31 880 520

Kontaktna oseba: Matej Košir
Utrip je nevladni zasebni inštitut, ki se ukvarja z razvojem, raziskovalnim delom, izva-
janjem, spremljanjem in vrednotenjem programov s področja preprečevanja rizičnega 
obnašanja mladih, promocije zdravja in zdravega življenjskega sloga ter zmanjševanja 
medgeneracijskih problemov v družbi.
 
 

Wilde Bühne
Ostendstraße 106a
D-70188 Stuttgart
Tel: +49 711 466060
http://www.wilde-Bühne.de

Kontaktna oseba: Dorothée Nägele
Wilde Bühne je nevladna, neprofitna organizacija. Gre za socialno-kulturni forum za 
nekdanje zasvojence od prepovedanih drog, ki pri svojem delu uporablja dramsko 
delo. Njihove ciljne skupine so zlasti (nekdanji) uporabniki drog, mladi, učitelji in starši, 
usmerjajo pa se predvsem na tematiko identitete.

Sodelujoča ustanova:
 

Swiss Federation for Adult Learning
FSEA
Ch. des Plantaz 11a
CH - 1260 Nyon
Tel: +41 22 994 20 12
http://www.alice.ch

Kontaktna oseba: Bernadette Morand-Aymon
FSEA (švicarska zveza za izobraževanje odraslih) je zveza organizacij, vključenih v splo-
šno in poklicno izobraževanje odraslih. Njeni člani so zasebne in državne šole, društva, 
ljudje, pristojni za izobraževanje odraslih na ravni kantonov, oddelki podjetij za izobra-
ževanje in tudi posamezniki, vključeni v izobraževanje odraslih. FSEA podpira sodelo-
vanje med organizacijami za izobraževanje odraslih, spodbuja ozaveščanje javnosti o 
pomembnosti izobraževanja odraslih in podpira člane zveze pri izvajanju aktivnosti. 
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