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Predgovor 

Že vsaj desetletje je jasno, da je treba formalni izobraževalni sistem reformirati, da bi se lahko 

prilagodil izzivom, ki jih prinašata socialna pravičnost in novo gospodarstvo, osredotočeno na 

socialno kohezijo. 

Predlogov je veliko, vendar med njimi ni veliko kohezije. V našem primeru smo si prizadevali doseči 

večjo doslednost pri medsebojnem sodelovanju neformalnega in formalnega izobraževanja, da bi se 

lahko medsebojno dopolnjevala. Formalno in neformalno izobraževanje vidimo kot del nedeljive 

celote: lahko imata različne metodologije, vendar sta del enega izobraževalnega sistema in kot taka 

bi morala imeti skupne cilje in strategije. (Kot primer glej projekt "Rupturas: entre la escuela y la 

calle": https://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/07/Publi-entre-la-escuela-y-la-calle-ANNF -

2020.pdf ) 

V procesu brisanja meja med sektorji smo spoznali, da sta umetnost in ustvarjanje zelo močni orodji 

pri izobraževalnem delu z mladimi. Zato so bili pripravljeni in preizkušeni projekti socialnih inovacij, 

pri katerih je umetnost postala ključni del metodologije, ki jo uporabljajo tako formalni kot 

neformalni izobraževalci. Vendar je dokumentiranih inovativnih modelov, v katerih mladi umetniki 

sodelujejo kot del učne skupine skupaj z učitelji in mladinskimi delavci, malo. 

Ta CultureYouthLab: Projekt CYLLab: aktivacija in emancipacija mladih z ustvarjalnimi procesi 

predlaga model, imenovan Izobraževalni stativ: Ti trije lahko otrokom in mladim, s katerimi delajo, 

nudijo celostno socialno-izobraževalno podporo. 

Vsi projektni partnerji imajo na tem področju že desetletja izkušenj; aktivno umetniško ustvarjanje se 

lahko zelo učinkovito uporablja v terapevtskih procesih, pri družbeni participaciji, kot način pristopa 

k akademskim vsebinam, za obvladovanje sobivanja, spodbujanje medkulturnosti in 

medgeneracijskih odnosov ter pri dejavnostih aktiviranja in emancipacije mladih. 

V okviru pandemije SARS-CoVe 2 so različni ukrepi, sprejeti za zaščito javnega zdravja, še posebej 

negativno vplivali na medosebne odnose, pojavili pa so se tudi novi zaskrbljujoči trendi in vedenja, ki 
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so še posebej negativno vplivali na šole in učni proces. Spodbujanje komunikacije prek spletnih 

naprav je zmanjšalo interakcijo med vzgojitelji, otroki in mladostniki. 

Zelo nam je pomembno, da se umetnost in kultura sistematično uvajata v izobraževalne procese in 

da neposredno prispevata k pripravi mladih na delo in socialno vključenost. Kulturni sektor in še 

posebej umetniki morajo s svojimi deli in umetniškimi izdelki sodelovati na terenu, prav tako pa 

morajo s svojim znanjem sodelovati pri tem, kaj bodo njihovi ustvarjalni procesi vključevali, in o tem 

odločati. Bistveno je, da mladi doživijo, razumejo in sodelujejo v ustvarjalnem procesu od samega 

začetka ter uživajo sadove tega ustvarjalnega procesa). 

Ponovno odprtje šol po pandemiji je priložnost za vse skupnosti vzgojiteljev, da izvajajo nove 

strategije, ki kažejo na sodelovanje drugih akterjev, kot so umetniki in sami učenci. To je osrednja 

ideja tega vodnika za učitelje, mladinske delavce in umetnike. Vabimo jih, da raziskujejo sodelovanje 

na nove načine z uporabo umetnosti in ustvarjalnih procesov za bolj proaktivno in produktivno učno 

okolje, ki spodbuja socialno vključenost. 
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Izobraževalni model stativa - uvod 

Ta metodološki priročnik obravnava del širšega problema, ki je razširjen v mnogih sodobnih družbah: 

pomanjkanje komunikacije med učitelji in učenci ali študenti ter med učitelji in mladinskimi delavci ali 

mladinskimi delavci na ulici, ki kljub delu z istimi mladimi največkrat delajo vzporedno in ne v tandemu.  

Cilj metodologije je razviti učne spretnosti in ustvariti več interakcije med učitelji in učenci ter med 

učitelji, mladinskimi delavci ali uličnimi mladinskimi delavci in umetniki.  

Ta vodnik obravnava družbene teorije, predvsem tiste, ki k posameznikom pristopajo bolj celostno, 

obravnavajo kulturno zrelo osebo, izkoriščajo človeški in socialni kapital ter temeljijo na kulturnih 

modelih, ki analizirajo izkušnje in upravljanje nematerialnih virov. Poleg tega so družbeno-kulturno 

usmerjene, zato prakse neformalnega in priložnostnega izobraževanja, ki jih predlagamo, vključujejo 

elemente medkulturne pedagogike, terenske psihosocialne pristope, kognitivne modele iz sodobne 

nevroznanosti in nazadnje nove dosežke na področju učinkovite komunikacije in pogojev, ki poskrbijo za 

trdnejše učne izkušnje posameznika in celotne skupnosti. 

V vse bolj razvitem izobraževalnem in kulturnem okolju se pojavlja veliko število prefinjenih referenčnih 

okvirov o učenju, ki poudarjajo stik s predmetom, uporabo vmesnega prostora, kritično introspekcijo, 

kulturno posredovanje in izkustveno učenje. 

Model CultureYouthLab paradigmatsko upošteva prisotnost nepredvidljive spremenljivke "x" v našem 

vsakdanjem življenju, ki lahko nepričakovano spremeni naše zaznave v podpreti obliki. Ta med drugim 

lahko vključuje čustva, radovednost in raznolikost. 

Psihološki koncepti, kot so avtobiografija, impulz, širjenje in poglabljanje zaznav ter kritično mišljenje, so 

v skladu z našim modelom in cilji specializacije, vseživljenjskega učenja in certificiranja. To je vredno 

omeniti, saj se to dogaja v času, ko prihaja do globokih motenj v razmerju med izobraževanjem in 

proizvodnjo, specializacijo in zaposljivostjo. 

Danes vemo, da se formalno in standardno izobraževanje veliko bolj osredotoča na teorijo kot na prakso 

in izkušnje, ki zorijo na poti z bolj neposrednimi procesi, bogatijo koncept samega sebe ter podpirajo 

kulturni kapital posameznika in skupnosti. Medgeneracijska povezanost zagotavlja kontinuiteto med 

teorijo in prakso na terenu. 

Ker so predmeti, s katerimi delamo, pokazali, da so odprti za aktivacijske dejavnosti, moramo 

organizirati naše učne izkušnje: Osredotočiti se moramo na naslednje: 

● prebuditi in preoblikovati otroke in mlade ter spremeniti način, kako jih dojemajo državljani.  

● Medkulturnost: izobraževanje mladih za spodbujanje spoštovanja drugih kultur in tradicij 

● Vzpostavitev mreže sodelovanja med vsemi akterji 
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● Teoretična orodja in jih spodbujajte, da v svojih življenjih spodbujajo inovacije in 

spremembe. 

● Pridobite razumevanje in obogatite svoje izkušnje z znanjem in izkušnjami svojih vrstnikov. 

To je mogoče doseči z neformalnim in formalnim izobraževanjem ter orodji za umetnostno vzgojo. 

1. Etika, logika in pedagogika izobraževalnega modela Tripod 

V tem poglavju se bodo učitelji, mladinski vzgojitelji in umetniki, vključeni v model izobraževalnega 

stativa, teoretično ukvarjali z novimi pogledi in trajnostnimi načini udeležbe in organiziranja življenja v 

družbi. Zlasti se bodo seznanili s terminologijo, povezano s teorijo učenja in pedagogiko vzgojno-

izobraževalnega modela Tripod, da bi se seznanili z osnovnimi značilnostmi etike in logike vzgojno-

izobraževalnega modela Tripod. Glavni cilj je zagotoviti skladen teoretični okvir in alternativni sistem 

vrednot, na katerem bodo temeljile in se razvijale učne dejavnosti. Če povzamemo, so glavni cilji tega 

poglavja naslednji: 

● Razvijanje kritičnega mišljenja 

● Razvijanje sposobnosti za obdelavo kompleksnih informacij. 

● Teoretično in etično podpreti učne dejavnosti iz naslednjega poglavja, ki spodbujajo in razvijajo 

posebne spretnosti in kompetence otrok in mladih v ranljivih situacijah, kot so deljenje, 

samostojno posredovanje, sodelovanje, sodelovanje. 

1.1 Izobraževalni model stativa - etika in logika 

Prva referenca, ki nam pomaga pri oblikovanju teoretičnega okvira modela izobraževalnega stativa, je 

koncept "skupnih virov" (Ostrom 1990: 30, 90) ali "vzajemne proizvodnje, ki temelji na skupnih virih" 

(Benkler in Nissenbaum 2006: 395), ki jih sestavljajo dobrine in viri, ki se kolektivno uporabljajo in 

kolektivno proizvajajo. "Commons" so različne oblike kolektivnega enakopravnega lastništva, ki so jih 

vzpostavile različne skupnosti, da bi zagotovile preživetje in blaginjo vseh svojih članov. Obstoj skupnih 

dobrin predpostavlja in spodbuja samoorganizacijo skupnosti in racionalno upravljanje njihovih skupnih 

virov. 

Obstajajo različne vrste skupnih dobrin, od naravnih skupnih virov (Ostrom 1990) do delavskih zadrug in 

digitalnih dobrin, kot je odprtokodna programska oprema (Benkler in Nissenbaum 2006; Dyer-Witheford 

2012). Ne glede na to, ali gre za materialne dobrine, kot sta zemlja in voda, ali nematerialne, kot sta 

izobrazba in znanje, skupni uporabniki (člani skupnosti) običajno tvorijo kolektivno mrežo socialnega 

sodelovanja in soodvisnosti. Združujejo svobodo posameznika z družbenim sodelovanjem in obljubljajo 

več demokratične udeležbe, odprtosti, raznolikosti, ustvarjalnosti in koprodukcije brez hierarhije države 

in trga (Benkler 2006: 2; Bollier 2014). Souporaba je v središču skupnega premoženja.   
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Kako vzpostaviti strukturo "skupnega" v okviru modela izobraževalnega stativa? Struktura "commons" bi 

lahko temeljila na treh medsebojno povezanih delih, v katerih bi sodelovali vsi ključni akterji (učitelji, 

mladinski delavci, umetniki ter učenci in dijaki: (a) skupni viri, (b) pravila in (c) "skupni uporabniki", ki 

sodelujejo pri ustvarjanju in reprodukciji "skupnega". Zato imajo "commons" meje, pravila, družbene 

norme in sankcije, ki jih določajo "commoners" (tj. teoretično so vsi člani skupine pod enakimi pogoji). V 

tem kontekstu, 

"Skupno" je tu razumljeno kot proces "združevanja" državljanstva in družbenega vključevanja. Ne gre za 

statično realnost, temveč za alternativni pedagoški in mikropolitični proces, ki se nenehno razvija onkraj 

logike državne oblasti od zgoraj navzdol in na dobiček usmerjenega trga. Dejavnost commoning 

spodbuja nove možnosti družbenega vključevanja in sodelovanja z razvojem vse bolj specifičnega nabora 

subjektivnih dispozicij, kot so a) neposredna vključenost v javno in kolektivno življenje, b) samostojnost, 

c) samozadostnost, d) delitev in e) pravičnost (Pechtelidis, 2018). 

1.2 Izobraževanje in izobraževalni model stativa 

Pri skupnem izobraževanju (De Lissovoy, 2011; De Lissovoy, Means in Saltman, 2015; Means, Ford in 

Slater, 2017) in usposabljanju, ki združuje avtonomno izumljanje, izmenjavo in sodelovanje, učitelj, 

mladinski delavec ali umetnik postane moderator, ki pomaga učencem ali dijakom postati skupni ljudje, 

tj.tj. samostojno usmerjene, ustvarjalne posameznike, ki črpajo iz skupnega znanja, vendar se lotijo tudi 

lastnih inovativnih raziskovanj, obnavljajo podedovane oblike in izumljajo nove (Pechtelidis, Kioupkiolis 

in Damopoulou, 2015; Pechtelidis, 2018). Zato se moderatorji z učenci in dijaki pogajajo o pogojih 

vajeništva. Omogočijo jim, da postanejo samostojni učenci, ki izhajajo iz obstoječega znanja in izkušenj, 

vendar jih tudi rekonstruirajo, prihajajo z novimi idejami, komunicirajo z drugimi ustvarjalci ter 

sodelujejo pri prenovi in širjenju znanja. Pospeševalci opustijo klasično vlogo učitelja kot mojstra, ki 

prenaša znanje s fiksnega položaja avtoritete in edine resnice. Nasprotno, prizadevati si moramo, da 

študente in učence obravnavamo kot enako sposobne akterje, ki so nosilci singularnih sposobnosti in 

ustvarjalnih energij, ter jim pomagati, da postanejo svobodni občani, tj. posamezniki, ki so vključeni v 

skupne prostore znanja in lahko svobodno krmarijo svojo lastno pot skozi njih. 

 Izhodišče učnega procesa modela Educational Tripod Model so individualne potrebe vsakega otroka ali 

mladostnika "tukaj in zdaj". Spontane stvari, kot je ideja ali ustvarjalno delo, lahko začnejo živeti kot 

neformalna učna dejavnost. Učni proces postane bolj odprt, prožen in prilagojen udeležencem, ki ga 

moderatorji dinamično prilagodijo okoliščinam in potrebam udeležencev. Učni izidi niso vnaprej 

določeni, meje učnega procesa niso vnaprej določene, medsebojna povezanost učenja pa je poudarjena 

in negovana (Pechtelidis 2018). 

Pospeševalci morajo biti diskretni in mladim omogočiti, da se svobodno izražajo in oblikujejo realnost 

pod svojimi pogoji. Pospeševalci, učenci in dijaki so med seboj v enakopravnem odnosu. To je podobno 
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ideji tako imenovanega pedagoškega pristopa "kritičnega prijatelja", pri katerem učitelj vzpostavi tesen 

odnos z otroki, ne da bi prevzel status odrasle avtoritete (Costa in Kallick 1993; Pechtelidis in Pantazidis 

2018). 'Kritični prijatelj' postane zanesljiva oseba, ki ne ponuja pripravljenih idej, znanja in rešitev, 

temveč postavlja izzivalna vprašanja. Namen tovrstnega "posredovanja" moderatorjev je spodbujati 

samousmerjanje mladih in jim pomagati na poti k samostojnosti. Izraz "posredovanje", ki temelji na 

vplivu, vzajemnem soglasju in dogovoru, je primernejši od izraza "usmerjanje", ki pomeni uveljavljanje in 

vsiljevanje v skladu s prevladujočimi družbenimi standardi. 

Moderatorji udeležencem omogočajo, da postanejo samostojni učenci, ki črpajo iz obstoječega znanja in 

izkušenj, vendar jih tudi preoblikujejo, oblikujejo nove ideje in dela/umetnine, komunicirajo z drugimi 

ustvarjalnimi posebnostmi in tako sodelujejo pri prenovi in širjenju skupnega znanja. Skratka, 

soustvarjanje in soodločanje pri učenju poteka na podlagi enakosti in na načine, ki spodbujajo odprtost, 

pravičnost, enako svobodo, ustvarjalnost in trajnost. 

  

1.3 Učni modeli za moderatorje 

"Ves človeški razvoj mora razumeti skupni razvoj avtonomije posameznika, sodelovanje v skupnosti in 

zavedanje pripadnosti človeški vrsti."  

Edgar Morin, 2002 

Pospeševalec, kot je učitelj, mladinski delavec ali umetnik, mora imeti v izobraževalnem modelu stativa 

preprost dostop do učnih modelov, ki so skladni z načeli, poslanstvom in vrednotami, ki jih morajo 

projekti zagovarjati. Razvoj, učenje in znanje so družbeni procesi, zato je pri njihovem oblikovanju nujno 

potrebno sodelovanje. 

Sodelovanje pa ne izhaja samodejno iz fizične bližine. Pomeni enakost in različnost. Sodelovanje je 

mogoče le, če sodelujejo vedoželjni, samozavestni, informirani, motivirani, analitični, sodelujoči in 

dovzetni ljudje z različnimi stališči in izkušnjami.  Poleg tega ta proces pomeni priznavanje drugih kot 

kompetentnih v njihovi individualnosti (osebni, družbeni in kulturni). 

Če imajo vsi enake možnosti in so v enakem položaju, med njimi pride do "pozitivnega" konflikta, ki 

povzroči ravno pravšnjo mero "destabilizacije", potrebne za kognitivno in odnosno evolucijo. Tako 

lahko sodelovanje postane nujni pogoj za izgradnjo demokratične in pluralne družbe. 
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2.1 Strategije neformalnega in priložnostnega izobraževanja in učenja  

"Babica je želela, da se izobražujem, zato me ni pustila v šolo." 

 Margaret Mead 

  

Čeprav se nam ta pripomba slavne ameriške antropologinje Margaret Mead morda zdi malce lahkotna, 

pa zadene bistvo tega, o čemer bi lahko danes razpravljali v zvezi z različnimi metodami izobraževanja in 

učenja, zlasti ko gre za otroke in mladino. Kje in česa se učimo ter kako oblikujemo predstave o tem, kaj 

je zares pomembno v našem življenju, ima dolgotrajne transformativne zmožnosti in nam pomaga 

oblikovati in "braniti" naša življenja in identitete. 

Da bi bili vsi na isti strani, bi bilo morda koristno na kratko opredeliti, kaj razumemo kot formalno, 

neformalno in priložnostno izobraževanje/učenje. 

1. S formalnim izobraževanjem mislimo na "izobraževanje, ki je institucionalizirano, namensko in 

načrtovano prek javnih organizacij in priznanih zasebnih organov ter v celoti tvori formalni 

izobraževalni sistem države" (Glosar UNESCO, 2011, str. 80). Izvajalci so učitelji in profesorji. 

2. Z neformalnim izobraževanjem razumemo institucionalizirano in namensko izobraževanje, ki ga 

organizira izvajalec izobraževanja, vendar ni del nekdanjih institucij (Torres del Castillo, s. f.; 

Glosar UNESCO, 2011, str. 82). To je lahko običajno jezikovna šola, mladinski center, civilni 

center ali podobno. 

3. Neformalno izobraževanje ali učenje vključuje "oblike učenja, ki so namerne ali zavestne, vendar 

niso institucionalizirane. Zato je manj organizirano in strukturirano kot formalno ali neformalno 

izobraževanje. Neformalno učenje lahko vključuje učne dejavnosti, ki potekajo v družini, na 

delovnem mestu, v lokalni skupnosti in vsakdanjem življenju, in sicer na podlagi 

samousmerjanja, usmerjanja družine ali družbe" (Glosar UNESCO, 2011, str. 80). Tako pri 

neformalnem kot pri priložnostnem izobraževanju so lahko izvajalci mladinski delavci in 

umetniki. 

Trije se ne pojavijo z namenom, ampak se zgodijo med izvajanjem dejavnosti, kot so poslušanje radia, 

branje časopisa ali vključevanje drugih ljudi. Ali ko se - in to je v našem primeru še posebej pomembno - 

udeležujemo kulturnih ali družabnih dejavnosti, sodelujemo v športnem klubu ali sosedskem združenju, 

čeprav te dejavnosti niso organizirane s posebnimi učnimi nameni, temveč zgolj zato, da bi se "imeli 

lepo", si prizadevali za skupno stvar, se sprostili ali sodelovali z ljudmi. Morda se nam zdi razlikovanje 

med priložnostnimi in nenamenskimi oblikami učenja celo neprimerno: pogosto se prav v okoliščinah, v 

katerih se ne bi smeli naučiti nečesa posebnega, dejansko naučimo največ: okoliščine, v katerih 

uresničujemo osebne interese in strasti, omogočajo najvišjo raven učenja zaradi visoke motivacije in 
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osebne vključenosti: Če sem velik oboževalec punk glasbe, se lahko o njej veliko naučim, ker me k temu 

vodita moja strast in radovednost. To dejstvo je še posebej pomembno v mladinskem okolju. 

Dandanes se soočamo s precej protislovno situacijo: po eni strani sta se po vsem svetu vrednost in 

pomen formalnega izobraževanja ter pridobivanja spričeval, diplom in višje izobrazbe močno povečala 

(glej tudi Cobo in Moravec, 2011). Število študentov, zlasti v visokem šolstvu, se povečuje, prav tako 

število karier, diplom, spričeval in izpitov: vsi so zaposleni z zbiranjem spričeval in se želijo povzpeti po 

lestvici višje izobrazbe; čim višje, tem bolje! To je seveda povezano z vse večjimi zahtevami 

spremenjenega trga dela in večjo konkurenco. Čeprav mora vsakdo v določeni družbi prenašati pritisk, ki 

ga povzročata zahtevni trg dela in izobraževalni sistem, so otroci in mladi deležni največjega pritiska. 

To pomeni, da morajo učitelji, vzgojitelji in mladinski delavci podpirati mlade na njihovi poti v tem 

sistemu, jim pomagati in reševati težave na poti do potrebnih spričeval, diplom, nazivov itd. ter jim tako 

zagotoviti najboljše možnosti na trgu dela in prihodnjo samostojnost. Vedno pogostejša je težnja, da 

zunajšolske, v mlade usmerjene organizacije nudijo akademsko podporo in pomoč mladim, ki imajo 

težave v izobraževalnem sistemu: da bi dobili boljše ocene, opravili potrebne izpite, pridobili dostop do 

visokošolskega izobraževanja itd. Večina mladinskih delavcev mora biti dobro obveščena o 

izobraževalnem sistemu in se znati spoprijeti s povezanimi potrebami, izzivi in skrbmi mladih. 

To pomeni, da se morajo mladinski strokovnjaki pogosto soočati z velikim psihološkim stresom in 

frustracijami, ki jih doživljajo mladi. Priporočljivo je, da se mladinski strokovnjaki v zvezi s tem udeležijo 

usposabljanja, da bodo lahko ustrezno ravnali z mladimi in bolje razumeli, kaj doživljajo. 

"Izobraževanje je obdobje, v katerem vas izobražuje nekdo, ki ga ne poznate, o nečem, česar ne želite 

vedeti." Gilbert K. Chesterton 

Po drugi strani pa sistem ustvarja nujno potrebo po prenosu učnih procesov iz formalnih okolij v manj 

formalna okolja. Odpraviti moramo stresne učne procese, ponuditi alternativne načine učenja in okolja, 

ki lahko omogočijo "nove načine učenja". Kako je to lahko sploh videti? 

2.1.1 Novi načini učenja 

Novi načini učenja pomenijo dostop do novih vrst prostorov, v katerih se mladi lahko poistovetijo s seboj 

in z učnim procesom, prostorov, v katerih se lahko povežejo s strastmi in interesi ter jih uresničujejoand  

, na katere lahko vplivajo s svojimi idejami in pogledi. Najpomembneje je, da se mladi vrnejo k zavedanju 

- zakaj se želijo učiti in čutijo zanimanje, motivacijo in radovednost za stvari. Ti interesi pa so po naravi 

stvari pri vsakem posamezniku različni, odvisni od osebnosti, družbeno-kulturnega okolja, izkušenj in 

drugih elementov. Ta nova oblika učenja naj bi okrepila sposobnosti, spretnosti in stališča ter koristno in 

plodno znanje, ki ni fiksno. Bolj ga je treba obravnavati kot živo snov, ki se nenehno razvija, vse življenje. 

Eno največjih vprašanj v življenju mladih je njihova protislovna vloga v družbi: po drugi strani so 

pričakovanja do njih zelo visoka. Ta pričakovanja so združena z obetom prihodnosti, ki je zelo negotova 
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in se nenehno spreminja. Po drugi strani pa za mlade velja, da so odvisni od odraslih in da imajo "ne-

status" med otrokom in odraslim, kjer jim narekujejo, kaj naj počnejo, se učijo in študirajo. V tem 

kontekstu je samomotiviran, avtonomen in na izkušnjah temelječ učni proces, ki dopušča poskuse in 

napake, precej težaven. 

Zato je treba te procese spodbujati z neformalnim, priložnostnim in nenamernim učenjem, pri katerem 

je učenje motivirano in povezano z interesi in življenjem mladih. Zagotoviti je treba prostor in čas za 

raziskovanje lastnih interesov ter spoznavanje sebe in drugih; kjer je prostor za poskuse in napake. 

Menimo, da je pomembno, da se vloge med odraslimi in mladimi spremenijo v bolj enakomerne in 

horizontalne odnose. Mladi bi morali imeti možnost, da oblikujejo svoj učni proces in celo postanejo 

strokovnjaki za predmet, o katerem veliko vedo. 

2.1.2 "Nevidno učenje" 

Cobo in Moravec (2011) v zelo navdihujoči knjigi predlagata nov model izobraževanja, ki bi moral biti 

celosten, odprt, horizontalen in bi moral dati veliko večji pomen "nevidnemu učenju". To "nevidno 

učenje" je v nasprotju s tistim, čemur se v naših okcidentalnih formalnih izobraževalnih sistemih še 

vedno namenja največ pozornosti in vrednosti: eksplicitnim znanjem, "ki ga je preprosto kodirati ali 

verbalizirati in celo opazovati v knjigah, bazah podatkov, programskih priročnikih, glasbenih partiturah 

itd." (Cobo in Moravec, 2011, str. 26). Nevidno znanje je torej tiho, osebno ali izkustveno in ga je "veliko 

bolj zapleteno (v nekaterih primerih celo nemogoče) izvoziti, sistematizirati in celo verbalizirati" (ibid.). 

Poleg sociokulturnih dejavnikov moramo upoštevati tudi različne vrste učencev, ki uporabljajo različne 

učne strategije. Učne strategije lahko opredelimo kot "specifična dejanja, vedenja, korake ali tehnike - 

na primer iskanje pogovornih partnerjev ali spodbujanje samega sebe pri reševanju težke jezikovne 

naloge -, ki jih učenci uporabljajo za izboljšanje lastnega učenja" (Scarcella in Oxford, 1992, str. 63). 

V zvezi z vsemi temi premisleki bi radi poudarili eno ključno dejstvo: biti moramo zelo previdni, da vseh 

mladih ne postavimo v isto škatlo, da ne bi stereotipi in predsodki določali našega razumevanja mladih. 

Če povzamemo, bi morali novi učni procesi v prihodnosti opolnomočiti otroke in mlade ter jim 

omogočiti, da si ustvarijo samostojno in samozavestno življenje. Najdemo jih lahko v kombinaciji 

formalnega, neformalnega, priložnostnega in nenamenskega učenja: "treba je razširiti razsežnosti 

formalnega in neformalnega učenja, da bi vzpostavili povezave, ki nam omogočajo okrepiti odnos med 

obema konceptoma" (Cobo in Moravec, 2011, str. 26). Programe, usmerjene v mlade, pa prilagoditi 

potrebam, posebnostim in razmeram vsakega posameznega Mladega moškega ali ženske. 

2.2 Izobraževalni model stativa in medkulturno izobraževanje 

Koncept medkulturne vzgoje je zelo koristen za tiste, ki izvajajo model vzgojnega stativa. Medkulturno 

izobraževanje se nanaša na sistematičen učni proces, katerega cilj je razviti: 
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● boljše razumevanje kultur v sodobnih družbah; 

● večja sposobnost sporazumevanja med ljudmi iz različnih družbenih skupin; 

● odnosov, ki so bolje prilagojeni kontekstu kulturne raznolikosti, z razumevanjem 

psihosocialnih mehanizmov in dejavnikov družbenopolitičnih skupin, ki lahko povzročijo 

rasizem; 

● večja zmožnost sodelovanja v družbeni, ustvarjalni interakciji identitet in skupnega občutka 

pripadnosti človeštvu. 

Koncept medkulturne vzgoje v šoli, družini, na delovnem mestu, v športu, na katerem koli območju, 

pomeni preizpraševanje in poglabljanje znanja, opustitev ego/etnocentrizma in sprejetje nove 

paradigme. Po Fernandu Ouelletu (2002) se medkulturna vzgoja nujno povezuje z državljansko vzgojo in 

jo je mogoče opredeliti tudi kot kumulativno sledenje petim načelom/skrbi, ki so navdih za model 

vzgojnega stativa: 

 - Odprtost za kulturno raznolikost; 

 - Enakost možnosti in pravičnost za socialno kohezijo; 

 - Kritična udeležba v demokratičnem posvetovalnem življenju; 

 - Spoštovanje življenja na planetu. 

Družba, ki svojim članom - otrokom in odraslim - preprečuje, da bi v polni meri razvili svoje sposobnosti 

zaradi sredstev ali kulture izvora, ali ki jim zaradi kraja rojstva odreka polne državljanske pravice, ni 

uspešna družba. 

2.2.1. Medkulturne izobraževalne spretnosti 

V okolju neformalnega in priložnostnega izobraževanja se lahko zgodijo drugačne realnosti, hkrati pa se 

lahko pojavijo nove, ki se spreminjajo z novimi družbenimi procesi, ki jih preoblikujejo nove 

izobraževalne intervencije. Izobraževalni prostori so kot prostori srečevanja prostor za ustvarjanje 

vrednot in njihovo izmenjavo med ljudmi, kjer smo zgradili tudi del svoje identitete. 

Raznolikost je vidna v izobraževalnem prostoru, ki se je okrepil kot prostor, kjer komuniciramo drug z 

drugim, saj nam omogoča, da smo enakopravni, hkrati pa se razlikujemo od drugih. Cilj medkulturnega 

pristopa je razbiti tiste primanjkljaje, ki gradijo konceptualizacije in pomene različnosti, in skuša 

pokazati, da različnost ni kot razlike, ki temeljijo na primanjkljajih (Gil Jaurena, 2007). Zato si kot 

metodološki predlog prizadeva razbiti te mehanizme in ustvariti nov okvir za razmišljanje o različnostih. 

Mladi in njihova omrežja postanejo aktivni nosilci, promotorji in prejemniki konceptov, saj jih 

sodelovanje v izobraževalnem prostoru oblikuje in postavlja pred druge. Medkulturni pristop je prostor, 

v katerem se priznava in krepi raznolikost ter spodbuja dialog med različnimi ljudmi. Pomeni ustvariti 

predlog, ki analizira realnost in omogoča oblikovanje predlogov za spremembe v prihodnosti. 
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Znanje, kako prepoznati raznolikost in razliko kot dva nasprotna mehanizma, ki ustvarjata dialog na eni 

strani in izključevanje na drugi, postane transcendentalno. 

Ko govorimo o raznolikosti, govorimo o dialogu in načinu videnja resničnosti, ki že sam po sebi pomeni 

prepoznavanje drugega. Raznolikost nas povezuje s kulturo, hkrati pa spodbuja ustvarjanje in gradnjo 

kulturnih značilnosti in njihovih komunikacijskih mehanizmov. Če je pristop ali predlog v tej shemi 

raznolikosti, bo kultura konstruirana drugače. Zaveze bodo drugačne in zato bo realnost drugače 

konfigurirana. Mostovi dialoga postanejo gonilo kulturne konstrukcije. 

Raznolikost je dinamičen, spreminjajoč se in odprt koncept. Zato moramo zgraditi nove skupne prostore, 

v katerih bo raznolikost postala prostor stika in preoblikovanja družbe. In kjer kulturne razlike 

pripomorejo k vzajemni obogatitvi. 

Razmerje med stereotipi in predsodki se spremeni, kar medkulturnost spremeni v mehanizem učenja. 

Vendar obstajajo tudi odpori, ki izhajajo iz želje po kulturi ali ideji in bežijo od pogleda, ki ga namenjamo 

drugemu. 

2.3 Skupnosti praks - CoP 

Izobraževalni model stativa temelji na dokazih, da danes obstajajo sredstva za ustvarjanje in vzdrževanje 

skupnosti prakse - neformalno organiziranih (ali drugače organiziranih!) mrež sodelujočih, ki temeljijo na 

obstoju skupne zaloge znanja. 

Izvirajo iz želje po sodelovanju, iz občutene potrebe po izmenjavi znanja in gredo v smeri optimizacije 

prakse. 

Skupnosti prakse lahko združujejo majhno ali večje število ljudi, ki si delijo isto delovno mesto, ali pa se, 

nasprotno, razprostirajo na najrazličnejših geografskih lokacijah. Ljudje, povezani z isto šolo (učitelji in 

mladinski delavci ter umetniki), ali nasprotno, z različnimi šolami v državi ali v različnih državah (kot 

konzorcij Culture youth lab). Pogovarjajo se o skupnih težavah in načinih njihovega reševanja, iščejo 

strategije, projekte in intervencijske načrte in/ali se prilagajajo različnim kontekstom. 

Neformalno so pogosto (virtualno ali osebno), kar krepi občutek bližine in skupnega namena; proizvajajo 

več znanja in povečujejo raven zaupanja v posredovanje iz dneva v dan, ko dvomi, ki jih povzroča 

izolacija in hkrati osvobojeni omejitev, ki jih nalagajo postopki birokratskih 

Gre za neformalne ali vsaj neinstitucionalne skupnosti, ki so "z grozo" do birokracije, vendar ne rastejo 

naključno. Pomembno je, da se z njimi "ukvarjamo", da jih ohranjamo pri življenju, zlasti z obstojem 

koordinacije/pospeševanja, ki zagotavlja nadaljevanje dejavnosti in usmerjanje skupnosti. Koordinacija 

zagotavlja načrtovanje, organizacijo in časovno razporeditev stikov in pobud ter je občutljiva za najboljše 

in najučinkovitejše oblike registracije ustvarjenega znanja, ki prehaja, na primer gradnjo skupnih gradiv 

ali spominov iz izkušenj. Usklajevanje je tudi sinonim za skupno vodenje, in sicer s prevzemanjem 
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različnih vlog, ki sestavljajo isto vodenje, s strani različnih ljudi. Skupnosti praks temeljijo na sodelovanju 

in izmenjavi znanja. 

Zakaj torej ne bi spodbujali skupnosti v šolah z mladinskimi centri in umetniki, kot izobraževalni model 

Tripod braniti na ravni svojih delovnih mest, si prizadevajo za izvajanje kooperativnega dela? Pustiti 

nakopičeno znanje o učenju in sodelovanju, omogočiti prepoznavnost uspehov in razpravljati o razlogih 

za neuspehe svojih praks, povečati znanje z registracijo in izmenjavo izkušenj, iskati podporo pri 

strokovnjakih, sodelovati in se učiti, na poti spoznavati drugega. 

2.3.1 Izobraževalni model stativa - oblikovanje skupnosti prakse 

Izobraževalni pristop modela Tripod kot CoP predlaga učenje skozi življenje in učenje iz življenja. To so 

slogani, ki v današnjem času pomenijo več kot nujnost enega dokaza.  Pojem pismenosti, ki ga uporablja 

formalno izobraževanje, ne pomeni le obstoja znanja, temveč tudi usposobljenost za učenje, in kdo ne 

razkriva tega apetita po učenju in stalnem sledenju času. 

Ta odnos do znanja ne pomeni le zavedanja o "negotovosti" in "začasnosti" tega, kar je znano, temveč 

tudi zavedanje o tem, kar ni znano, ter zmožnost vzpostavljanja in uravnavanja učnih poti. 

V današnjem času globalizacije moramo rušiti zidove organizacijskih meja in ustvarjati povezave med 

različnimi člani družbe, vzpostavljati mostove in izmenjavati izkušnje na nacionalni ali nadnacionalni 

ravni. 

Zato danes obstajajo sredstva za ustvarjanje in vzdrževanje sodelujočih - neformalno organizirana (ali 

drugače organizirana!) omrežja, ki temeljijo na obstoju skupne zaloge znanja. Nastanejo iz želje po 

sodelovanju, iz občutene potrebe po CoP-ih, lahko združujejo majhno ali večje število ljudi, ki si delijo 

isto delovno mesto ali pa so, nasprotno, razpršeni po najrazličnejših geografskih lokacijah. 

Ljudje, povezani z isto skrbjo[1] , razpravljajo o skupnih težavah in načinih njihovega reševanja, iščejo 

strategije, projekte in intervencijske načrte in/ali jih prilagajajo različnim kontekstom. Ali je to Dodana 

vrednost za izobraževalni model stativa iz teorije CoP. 

Pogosto potrebujejo več kot eno srečanje, da bi okrepili občutek bližine in skupnega cilja, pridobili več 

znanja in povečali raven zaupanja v vsakodnevno posredovanje, ko se razblinijo dvomi, ki so posledica 

izolacije, in hkrati osvobodijo omejitev, ki jih nalagajo birokratski postopki. Pomembno je, da se z njimi 

"ukvarjamo", da jih ohranjamo pri življenju, zlasti z obstojem usklajevanja/spodbujanja, ki zagotavlja 

nadaljevanje dejavnosti in usmeritev sodelovanja. 

Usklajevanje zagotavlja načrtovanje, organizacijo in časovno razporeditev stikov in pobud ter je 

občutljivo za najboljše in najučinkovitejše oblike sodelovanja in učenja za registracijo ustvarjenega 

znanja, ki poteka. Usklajevanje je tudi sinonim za deljeno vodenje, in sicer tako, da različne osebe 

prevzamejo različne vloge, ki sestavljajo isto vodenje. 
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Nastajanje skupnosti prakse na področju sodelovalnega učenja ali na širšem področju medkulturnega 

izobraževanja, na področju formalnega, neformalnega in priložnostnega izobraževanja ali na katerem 

koli drugem strokovnem področju in s tem informiran in aktiven prispevek k pozitivnemu odzivu na 

izzive izobraževalnega pristopa modela Tripod. 

2.4 Sodelovalno učenje 

Še en vir navdiha za model izobraževalnega stativa je koncept sodelovalnega učenja. Ta velja za enega 

najpomembnejših v boju proti družbeni diskriminaciji in motivacijski dejavnik za učenje ter izboljšanje 

produkcije znanja med družbenimi skupinami. Deluje lahko tudi kot model za učenje o demokratičnem 

državljanstvu in socialni koheziji, saj heterogenost in enakopravnost delujeta kot privilegirana načina za 

zmanjševanje stereotipov in predsodkov z zagotavljanjem znanja o drugih, v njihovih razlikah in 

podobnostih, pri eksperimentiranju pri predmetu in pri oblikovanju skupnega cilja. 

Obsežne raziskave o sodelovalnem učenju so v veliki meri pokazale prednosti sodelovalnega učenja: Višji 

učni rezultati, boljše razumevanje vsebin, bolj razvite socialne spretnosti, stereotipi in predsodki glede 

drugačnosti so nekatere od dimenzij, v katerih se kooperativno učenje dosledno uporablja. 

Sodelovalno učenje je s kognitivnega vidika priložnost za uspeh med učenci ali študenti, saj zagotavlja 

(Díaz-Aguado 1996): 

 - kognitivne in socialne spretnosti, ki jih zagotavljajo sodelavci; 

 - Družbeno-kognitivni konflikt, ki spodbuja interakcijo med enakimi in večjo motivacijo; 

 - Večja aktivna zavzetost skupin učencev za dejavnost, kar pomeni večjo stopnjo 

aktivacije in elaboracije; 

 - razširitev virov informacij in hitrost povratnih informacij o samih rezultatih; 

 - Individualna pozornost, saj je delo s sodelavcem pogostejše; 

 - Možnost poučevanja/učenja od kolegov. 

Res je, da je sodelovalno učenje pravičnejši, učinkovitejši in spodbudnejši način za krepitev socialne 

intervencije in demokratičnega državljanstva. Če se omejimo na niz tehnik, ki so bolj ali manj 

mehanizirane in se uporabljajo brez razmisleka o vsebini in izobraževalnih kontekstih, bo sodelovalno 

učenje postalo "bolj rutina, učinkovita, vendar brez svojega temeljnega namena. Sodelovalno učenje je 

smiselno le, če ga spremlja stalno spremljanje rezultatov ob podpori okolja sodelovanja in solidarnosti. 

Skratka, če ste uokvirjeni z načeli vzgojno-izobraževalnega modela Tripod action. 

2.4.1 Modalitete modela izobraževalnega stativa, ki temelji na sodelovalnem učenju 

Po zgledu sodelovalnega učenja je izobraževalni model Tripod pri svojem delovanju upošteval naslednje 

vidike: 

 - Potreba po sistematičnem razvoju strategij za razvoj socialnih spretnosti; 
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 - Vzpostavitev vzdušja sodelovanja (v nasprotju z individualizmom ali tekmovalnostjo); 

 - sistematična in nikoli epizodična uporaba (brez izključevanja drugih dejavnosti ali oblik 

dela); 

 - Osnovne značilnosti sodelovalne skupine: heterogenost, odgovornost posameznika in 

skupine, pozitivna soodvisnost, interakcija, enakopravno sodelovanje; menjava vlog in 

funkcij, ki jih opravljajo učenci in dijaki; 

 - Prepoznavanje več spretnosti; 

 - Vloga moderatorja: predlagane dejavnosti, spremljanje delovanja skupine, prenos 

pooblastil; 

 - Postopek ocenjevanja/urejanja, ki temelji na sposobnosti samoocenjevanja; 

ocenjevanje izdelka ob upoštevanju skupine in posameznika (ocena skupine je rezultat 

seštevka rezultatov vsakega njenega člana). 

3.5 Izobraževalni model stativa in kritična pedagogika 

Izobraževalni model stativa je navdihnjen s konceptom kritične pedagogike. "Izobraževanje je smiselno, 

ker se ženske in moški naučijo, da lahko z učenjem ustvarjajo in preoblikujejo sami sebe, saj so ženske in 

moški sposobni prevzeti odgovornost zase kot bitja, ki so sposobna vedeti, da vedo, in vedeti, da ne 

vedo." Paulo Freire, Pedagogika ogorčenja. 

3.5.1 Kaj je kritična pedagogika? 

 Henry Giroux meni, da kritična pedagogika poskuša: 

 - Ustvarjanje novih oblik znanja s poudarkom na razbijanju disciplin in ustvarjanju 

interdisciplinarnega znanja; 

 - postavlja vprašanja o odnosih med obrobjem in centri moči ter se ukvarja s tem, kako 

zagotoviti način branja zgodovine kot del širšega projekta ponovnega pridobivanja moči 

in identitete, zlasti ko se ti oblikujejo okoli kategorij rase, spola, razreda in etnične 

pripadnosti; 

 - Zavrnite razlikovanje med visoko in popularno kulturo, da bi se znanje učnih načrtov 

odzivalo na vsakdanje znanje, ki različno sestavlja zgodovino ljudi; 

 - Razjasni prvenstvo etičnega pri določanju jezika, ki ga učitelji, mladinski delavci, 

umetniki in drugi uporabljajo za ustvarjanje določenih kulturnih praks." 

Kritična pedagogika je pristop, ki se ukvarja s spreminjanjem zatiralskih razmerij moči, ki povzročajo 

zatiranje ljudi. Učence in dijake poskuša humanizirati in opolnomočiti. Bolj je povezan z brazilskim 

pedagogom in aktivistom Paulom Freirejem. Kritična teorija se ukvarja z idejo pravične družbe, v kateri 
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imajo ljudje politični, ekonomski in kulturni nadzor nad svojim življenjem. Cilj kritične pedagogike je 

osvoboditev od zatiranja s prebujanjem kritične zavesti. 

Misleci kritične teorije menijo, da je te cilje mogoče doseči le z emancipacijo zatiranih ljudi, ki jih 

opolnomoči in jim omogoči, da spremenijo svoje življenjske razmere. Pravzaprav so izhodišča 

ozaveščanje ter zavračanje kršitev in diskriminacije ljudi. 

Freire zagovarja, da skuša kritična pedagogika preobraziti zatirane ljudi in jih iz objektov izobraževanja 

spremeniti v subjekte lastne avtonomije in emancipacije. Učitelji, mladinski delavci in likovni pedagogi bi 

morali delovati tako, da bi lahko preoblikovali svojo družbo, kar je najbolje doseči z emancipatorno 

vzgojo. 

Dijaki in študenti se z zastavljanjem vprašanj, ki so problematična za njihovo življenje, učijo kritičnega 

razmišljanja in razvijajo kritično zavest, ki jim pomaga izboljšati življenjske razmere in sprejeti potrebne 

ukrepe za oblikovanje pravičnejše in enakopravnejše družbe. 

Tako lahko rečemo, da kritična pedagogika izpodbija vse oblike nadvlade, zatiranja in podrejanja s ciljem 

emancipacije zatiranih ali marginaliziranih ljudi. Pedagogika je izobraževalni odziv na neenakosti in 

zatiranje. Nedvomno je ta pedagogika pomembna za projekte, ki temeljijo na vzgojno-izobraževalnem 

modelu stativa, predlaganem v tem priročniku, kot orodje, pa tudi kot politični kontekst, v katerem 

morajo delovati spodbujevalci, ki ne dajejo možnosti, temveč povečujejo spretnosti empatije, kritičnega 

razmišljanja in komunikacije med otroki in mladimi. 

3.5.2 Kritična pedagogika in marginalizacija 

Ker je izobraževalni model stativa sam po sebi zasnovan za ljudi v ranljivih situacijah, je pomembno, da 

se podrobneje posvetimo povezavi med kritično pedagogiko in marginalizacijo. 

Kritična pedagogika se izogiba marginalizaciji, njen cilj pa je po Freireju (1970) marginaliziranim 

skupinam vrniti njihove izgubljene glasove in identitete. Ko ljudje dobijo svoje izgubljene glasove in se 

uprejo nepravični reprodukciji, postanejo aktivni nosilci družbenih sprememb. Freire tudi poudarja, da 

morajo biti marginalizirani učenci in dijaki sposobni razmišljati o svojih konkretnih razmerah in tako 

ugotoviti, zakaj so stvari takšne, kot so. Zavedati se morajo dejavnikov, ki so prispevali k njihovemu 

položaju v družbi. 

Freire (1973) je razlikoval tri stopnje ali ravni zavesti, in sicer intranzicijsko, poltranzicijsko in kritično 

zavest. 

 - Na najnižji ravni ali intranzivni ravni posamezniki sprejemajo svoje življenje takšno, 

kakršno je, in spremembe, ki se lahko zgodijo v njihovem življenju, se zdijo rezultat 

čarovnije ali čudežev. Ne poskušajo spremeniti svojih življenjskih razmer in krivic, ki so 

jim bile storjene; 
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 - Na stopnji polprehodne zavesti se ljudje s to vrsto zavesti zavedajo svojih težav in se 

lahko naučijo spremeniti eno stvar naenkrat.  Ne morejo vzpostaviti nobene 

povezave z zunanjim svetom in svoje težave obravnavajo kot nekaj običajnega ali 

naključnega. Ukrepi, ki jih sprejemajo s to vrsto zavesti, so pogosto kratkovidni; 

 - Tretja raven je kritična zavest ali kritična prehodnost, ki je najvišja raven zavesti. Ljudje 

s takšno zavestjo na svoje težave gledajo kot na strukturne težave. Lahko vzpostavijo 

povezave med svojimi težavami in družbenim kontekstom, v katerega so te težave vpete. 

Ljudje s takšno zavestjo lahko interpretirajo probleme in analizirajo realnost. 

Pospeševalci, ki delujejo po modelu izobraževalnega stativa, naj ozaveščajo svoje učence, dijake, 

študente, družine in člane skupnosti, da bi dosegli visoko raven zavesti o svojih težavah kot strukturnih 

vprašanjih, ki jih je mogoče rešiti v njihovih skupnostih. 

  



19 

 

Pospeševalci izobraževalnega stativa - vloge in odgovornosti. 

Vzgojno-izobraževalni tripod je zasnovan tako, da združuje formalno izobraževanje, neformalno 

izobraževanje in izobraževanje z umetnostjo, da bi medsebojno vplivali na učni proces učencev in 

dijakov v šolskem okolju. To pomeni, da za izvajanje tega modela potrebujemo sodelovanje 

strokovnjakov iz teh treh sektorjev. Vsak s svojim strokovnim znanjem in navdihom si upa skupaj 

oblikovati dejavnosti, ki prispevajo k ozaveščanju in zbiranju pozitivnih kulturnih izkušenj za otroke in 

mladostnike, da bi okrepili njihove sposobnosti za aktivno državljanstvo. Ti strokovnjaki so 

poimenovani v kontekstu Educational Tripod Facilitators, kljub razlikam. pristopi, imajo skupno delo 

z isto ciljno populacijo. Kakšno je strokovno znanje teh strokovnjakov in kakšna je miselnost njihovih 

pristopov, ki jih uporabljajo za delovanje, kakšno vlogo lahko imajo v tem multidisciplinarnem 

modelu delovanja. 

1. Mladinsko delo in ulično mladinsko delo 

V prizadevanjih za izobraževanje in opolnomočenje mladih se zdi, da je mladinsko delo najdlje 

uveljavljeni poklic znotraj novih integriranih storitev za podporo mladim (Mckee, Oldfield in Poultney, 

2010). Kljub obsežnim vrstam raziskav, ki so bile narejene na področju mladine, včasih prihaja do 

nejasnosti, kaj točno pomeni mladinsko delo. Po mnenju Mckeeja in drugih (2010, str. 6) "mladinsko 

delo ni niti socialno varstvo niti neformalno poučevanje. Je intervencija, ki združuje elemente obojega v 

kontekstu ustvarjanja priložnosti za učenje in podporo mladim". Upoštevanje prostega časa in zabave 

sta eni od glavnih značilnosti dobrega mladinskega dela. Opolnomočenje mladih med izvajanjem 

praktičnih dejavnosti in prostovoljnih združenj je ključnega pomena, da se jim zagotovijo različna orodja 

za vključevanje v kritično razmišljanje in delovanje. 

Obstajajo tudi ulični mladinski delavci (SBYW), ki v skladu z določenimi načeli in vzgojnimi metodami 

posredujejo na prostem (ulica, šolsko dvorišče ali neformalni prostori (javni ali zasebni) z osebami v 

ranljivem položaju. Kljub razlikam so si cilji zelo blizu. Oba strokovnjaka uporabljata enake dejavnosti, 

vendar z drugačnim ciljem. Za SBYW so dejavnosti sredstvo za doseganje določenih ciljev, o katerih se je 

predhodno dogovoril z osebo, s katero se je v določenem časovnem obdobju vzpostavil odnos zaupanja, 

ki nam omogoča posredovanje, da bi skupaj z njo našli rešitve. 

Te različne dejavnosti so del načrtovanja mladinskega dela ali posredovanja mladinskih delavcev na ulici. 

Vse te dejavnosti so vedno medsebojno povezane z osebnimi in medosebnimi okoliščinami. Na primer, 

neformalne dejavnosti, skupinsko delovanje, skupnostne in poklicne dejavnosti so bile pogosto 

povezane s konteksti za izkušnje, povezane z identiteto, prosocialnimi normami in povezavami z 
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odraslimi; medtem ko je bil šport pogost kontekst za povezovanje dela in čustvenega razvoja. V tem delu 

sta opredeljeni dve osnovni področji učnih izkušenj, razdeljeni na dve glavni razvojni področji: 

1. Osebnostni razvoj: delo na identiteti, razvijanje iniciativnosti ter razvoj osnovnih čustvenih, 

kognitivnih in fizičnih spretnosti; in 

2. Medosebni razvoj: razvoj timskega dela in socialnih spretnosti, spodbujanje medosebnih 

odnosov in širjenje vrstniških mrež ter povezovanje z odraslimi in pridobivanje socialnega 

kapitala. 

Glede na študijo Madjarja in Cohena-Malajeva (2013) se neformalni kontekst običajno dojema kot "bolj 

podporen in pojasnjuje večji del variance pri oblikovanju identitete". Avtorja sta trdila, da je podporno 

izobraževalno okolje pomemben element pri prizadevanju za oblikovanje identitete. Študija podrobno 

navaja, da so "mladostniki, ki so svoj izobraževalni kontekst dojemali kot tak, ki spodbuja refleksivne in 

vase usmerjene raziskovalne procese ter je varen, avtonomen in strukturiran, poročali o bolj starosti 

primernem razvoju identitete" 

V tem smislu lahko mladinsko delo poteka v različnih okoljih, med drugim v mladinskih centrih, klubih, 

šolah, knjižnicah, parkih in na ulicah. 

sedem dejavnikov, ki jih je treba vzpostaviti, da bi izboljšali rezultate za mlade: 

 - zagotavljanje priložnosti za mlade, da pridobijo spretnosti, ki krepijo njihovo dobro 

počutje. 

 - Razvijanje osebne učinkovitosti mladih z razvijanjem njihove sposobnosti, da sami 

izbirajo in rešujejo probleme. 

 - Povezovanje različnih vidikov življenja mladih. 

 - določanje in izkazovanje ustreznih standardov vedenja. 

 - Varovanje mladih pred telesno in duševno škodo 

 - vzpostavitev ustreznega nadzora, pri čemer odrasli zagotovijo jasna, ustrezna in 

dosledna pravila in pričakovanja. 

 - Vzdrževanje sodelovanja mladih v daljšem časovnem obdobju 

Če želimo razlikovati med prakso mladinskega dela in uličnim mladinskim delom, predlagamo sedem 

opredelitvenih značilnosti: prostovoljna udeležba; ravnovesje moči v korist udeleženca; odzivanje na 

pričakovanja sprostitve in zabave, pa tudi na pričakovanja, povezana z novimi izkušnjami in zahtevnimi 

dejavnostmi; videnje in odzivanje nanje kot na preproste mlade (brez vnaprej določenih oznak); delo na 

njihovem "ozemlju" in z njihovega ozemlja (vključno z njihovimi dejavnostmi in skrbmi); ter spoštovanje 

in delo prek njihovih vrstniških mrež. 
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Ker so se izobraževalne ustanove začele nezadostno odzivati na družbene in individualne potrebe in 

zahteve, zlasti potrebe mladih, so se mladi organizirali (in svoje učne načrte) v neformalnih ali 

priložnostnih okoljih.  
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2. Formalno izobraževanje in njegovi akterji - učitelji 

Medtem ko o opredelitvi formalnega izobraževanja ni dvoma, je neformalno izobraževanje veliko 

širši in zato manj jasno opredeljen pojem. Poleg tega se lahko opredelitev neformalnega 

izobraževanja od države do države razlikuje. V mnogih državah velja, da formalno izobraževanje 

poteka v šolah, ustanovah za usposabljanje ter na visokih šolah in univerzah. Prav tako ima jasno 

opredeljene učne načrte in pravila za certificiranje. Po drugi strani pa neformalno izobraževanje 

večinoma poteka zunaj formalnih izobraževalnih sistemov in je prostovoljno. 

Izobraževalni model stativa si upa predstaviti model, ki si prizadeva za tesno sodelovanje med akterji 

formalnega in neformalnega izobraževanja v korist otrok in mladostnikov. 

Formalno izobraževanje je glavni nosilec certificiranja - diplome - z zelo jasnim učnim načrtom in 

pomembnim zaključnim ocenjevanjem, ki se izvaja v šoli. Po drugi strani pa neformalno 

izobraževanje zagotavlja manj jasno oblikovane učne načrte in veliko manjšo "moč certificiranja", kar 

mu daje šibkejši družbeni in finančni položaj. Prav tako je njegova stopnja profesionalizacije nižja in 

manj strogo opredeljena v primerjavi s formalnim izobraževanjem. Formalno izobraževanje je za 

večino učencev obvezno in se mora zanašati na zunanjo motivacijo za učenje; prednost 

neformalnega izobraževanja je, da je prostovoljno in se načeloma lahko zanaša na notranjo 

motivacijo svojih udeležencev. V nekaterih državah ga obravnavajo celo kot učni proces brez jasnega 

učnega načrta, brez učitelja in brez izpitov ali testov. 

V formalnem izobraževanju potekajo številne reforme, ki vključujejo elemente neformalnega 

izobraževanja, kot so individualizirani učni načrti, organi za sodelovanje učencev, samoregulativno 

učenje, omogočanje učencem, da izbirajo predmete po svojih željah, ter vključevanje IKT kot učne 

strategije. 

Vendar pa ostaja vprašanje, ali lahko razreši paradoks prisilnega učenja na eni strani in notranje 

motivacije na drugi. To je izziv, ki ga želi rešiti model izobraževalnega stativa. Veliko mladih, zlasti v 

nižjih izobraževalnih stopnjah, si želi "nekaj narediti", pri čemer s tem ne mislijo na učenje v šoli. 

Menijo, da jim učenje v šoli ne bo nujno - ali pa sploh ne - pomagalo pri iskanju zaposlitve, "zakaj bi 

se torej trudili". Opaziti je porast zasebnih šol in univerz, ki služijo potrebam in željam privilegiranih 

učencev (in njihovih staršev), medtem ko državno izobraževanje ostaja nepogrešljivo za večino manj 

privilegiranih. 

"Šola v skupnosti" združuje formalno izobraževanje z neformalnimi dejavnostmi v soseski, ne toliko 

za privilegirane kot za neprivilegirane učence. 

Vprašanje o odnosu med formalnim in neformalnim izobraževanjem je v veliki meri odvisno od tega, ali 

oba strokovnjaka (učitelji in mladinski delavci) priznavata svoje naloge, vloge in odgovornosti, saj učitelji 
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mladinskih delavcev ne priznavajo kot vzgojiteljev, mladinski delavci pa krivijo učitelje za krizo mladih v 

šoli. Vzgojno-izobraževalni model stativa je zgrajen z namenom deliti znanje o teh antagonizmih in 

povabiti k sodelovanju namesto k tekmovanju. 

  

3. Umetnostna vzgoja 

Dobro so dokumentirane koristi vključevanja umetnostne vzgoje v učne procese, saj povečuje 

samozavest in samospoštovanje ter udeležencem omogoča, da s pomočjo samoizražanja 

premagujejo ranljivosti, uravnavajo čustva in predelujejo travme. Mladinski umetniški programi 

lahko podpirajo razvoj identitete mladih in negujejo pozitivne socialne vezi. Umetnost kot sredstvo 

za vključevanje ogroženih oseb v pozitivne dejavnosti omogoča osebna, čustvena in terapevtska 

potovanja, umetnost pa ponuja tudi končni izdelek, na katerega so lahko otroci in mladi ponosni. 

Umetnost grafitov je na primer priljubljena umetniška oblika v umetniških programih, prejšnje 

raziskave pa so pokazale moč legalne ulične umetnosti za konceptualizacijo alternativnih načinov 

državljanske prakse med ljudmi, ki jim grozi izključenost. 

Poleg tega se lahko glasbeno ustvarjanje z ogroženimi osebami osredotoča na vidike subkulture kot 

vira odpornosti in moči ter uči vrednot, kot so zdrav življenjski slog, odnosi in sodelovanje v 

skupnosti. 

Umetniški izobraževalni programi so pogosto namenjeni "ogroženim" osebam, predhodne raziskave 

pa so pokazale, da so ti programi udeležencem spremenili življenje. Z vključevanjem in 

opolnomočenjem udeležencev iz vseh družbenih okolij lahko umetnost nudi dolgotrajne psihološke, 

socialne in navsezadnje tudi ekonomske koristi, pokazale so, kako umetniški programi nudijo 

alternativno sredstvo za izražanje čustev ljudi, in poudarile spodbujanje z izboljšanjem odnosa in 

vedenja. 

"Afektivna izkušnja", ki jo lahko zagotovi umetnost, vključno z občutki zadovoljstva s samim seboj in 

dosežki, je bila povezana s spremembo vedenja, povezanega s kaznivimi dejanji, in izboljšanjem 

kazenskopravnega sektorja. Poleg tega se umetniške dejavnosti uporabljajo za privabljanje in 

zadrževanje mladih, kar zmanjšuje prestopniško vedenje in socialno izključenost, saj jih varuje pred 

težavami. Pogosto se poroča o "mehkih rezultatih", kot so samozavest in komunikacijske spretnosti, 

ki lahko prispevajo k težjim rezultatom, kot so zaposlitev in akademski rezultati. Pedagoško gledano 

torej umetnost ponuja slog, ki odraža vedenje, tehnike in vrednote strokovnjakov, ki delajo z ljudmi, 

ki jim grozi izključitev. 

Kljub dokazom o vrednosti umetniških programov za "ogrožene" ljudi se redko dvomi o kakovosti 

programov, ki so jim namenjeni. Na primer, določene zvrsti, kot sta hip-hop ali ulična umetnost, 

ponavljajo teme deviantnosti, ki ne razvijajo "ustvarjalnega" jaza in namesto tega uvajajo diskurz "od 
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državljana do prestopnika". S krepitvijo binarne delitve na "visoko funkcionalne" in "popravljive" 

ogrožene osebe lahko različne umetniške oblike patologizirajo določena vedenja, kar lahko privede 

do omejevanja ustvarjalnega izražanja na delo, ki temelji na problematiki. 

V teh programih so problematične pripovedi o "reševanju duše" in preoblikovanju "težavne osebe" v 

"ustvarjalno osebo". Medtem ko si financerji umetniških programov pogosto prizadevajo zagotoviti 

"strukturirane" in "pozitivne dejavnosti" kot spodbudo za "pravilno" vedenje, sta zato simbolična 

ustvarjalnost in smiselno sodelovanje omejena. Poleg tega so pristopi pozitivnega razvoja ljudi 

privedli do nemerljivih trditev o družbenih in gospodarskih učinkih za "prikrajšane", ki se jim pogosto 

pripisujejo pomanjkljive oznake, kot je "ogroženost". 

Umetniški pedagogi so lahko vsi umetniki, ki s pomočjo dobrih komunikacijskih veščin delajo z 

umetnostjo ne le kot z orodjem, temveč tudi kot z učnim procesom. Odprt za ustvarjalnost, ki je v 

učencih in študentih, in ne v njem samem kot umetniku. Sodelujejo z učitelji in mladinskimi delavci 

ter so pripravljeni deliti svoje likovne tehnike v skladu z dejavnostmi, predlaganimi v programu 

Educational Tripod. 

  

4. Pospeševalci izobraževalnega stativa - spretnosti 

se soočiti z izzivi aktivacije otrok in mladih ter njihovo heterogenostjo. To pomeni, da so na strani 

spodbujevalcev na voljo: 

Na ravni timskega dela se povezovalci dogovorijo o: 

 - Bogastvo njenega delovanja je odvisno od stopnje sodelovanja med njihovimi ozadji in 

cilji kot formalnimi izobraževalci, neformalnimi izobraževalci in likovnimi pedagogi; 

 - Razprava o oceni, ki jo je opravil vsak moderator, o tem, katera so vprašanja, na katera 

želijo moderatorji opozoriti.  Preučite in se dogovorite o vzrokih, ki so v ozadju. In 

končno, namen, cilji, ki jih je treba doseči, ter poslanstvo in časovni okvir posega. Redna 

odprta razprava o vsebinah znanja (formalnih), izobraževalnih orodjih (neformalnih in 

umetniških); 

 - Pogovorite se in določite, kdo je moderator na vsaki seji ali kakšne so vloge vsakega od 

treh moderatorjev, da bi ustvarili podobo doslednega in mirnega pedagoškega okolja; 

 -  

Na ravni temeljnih konceptov se morajo povezovalci dogovoriti o: 

 - poglobiti znanje o kulturi, etničnosti in identiteti v kontekstu modernosti in 

postmodernosti; 

 - Raziščite genezo in razvoj koncepta demokratičnega državljanstva; 

 - prepoznavanje ovir za pedagoške odnose: predsodki, diskriminacija, rasizem; 
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 - razumevanje dinamike socialnega vključevanja in marginalizacije, krivde in viktimizacije 

ter odkrivanje ovir za enake možnosti in enakost. 

Na ravni komunikacije/empatije med posredniki in ciljno populacijo: 

 - Spoznajte sebe, spoznajte svoj slog in prepoznajte ovire v komunikaciji; 

 - Poskrbite za komunikacijo z drugim, pri čemer se zavedajte, da govorjenje istega jezika 

samo po sebi ne zadostuje; 

 - Zavedajte se, kako lahko drugi zazna naše vedenje; 

 - Bodite pozorni in razumite učinke neverbalne komunikacije; 

 - Razvijajte dobre komunikacijske spretnosti - izberite sporočilo glede na klicatelja, 

predstavite strukturirano in organizirano sporočilo, naučite se uporabljati glas in 

intonacijo, zavedajte se vpliva sporočila. 

Na ravni pedagoškega odnosa med posredniki: 

 - Zagotovite si čas za komunikacijo; spoštujte ritem in način učenja drugega; 

 - z vsakodnevno prakso pokažejo in razvijajo socialne spretnosti svojih učencev ali 

dijakov: znajo poslušati, znajo sodelovati, rešujejo konflikte in druge teme; 

 - Spodbujajte občutek lastne učinkovitosti. 

Glede pedagoških praks se morajo moderatorji dogovoriti o: 

 - Povečati (ker je avtonomna) raven avtonomije učencev in dijakov z uporabo 

neformalnih izobraževalnih orodij, kot so igranje vlog, dinamika skupin, igre, 

brainstorming, "ledolomilec", umetniška orodja. 

 - Spodbujanje pobude in odgovornosti, sposobnosti razmišljanja in organiziranja lastnega 

učenja; 

 - Vzpostavite zaupne odnose; 

 - spodbujanje sodelovanja učencev in dijakov; 

 - izboljšati samoocenjevanje svojih dejanj in samoocenjevanje. 

Popolnega učnega modela ni, tako kot ni popolnih spodbujevalcev. Obstajajo le Pospeševalci, ki so 

pripravljeni razmišljati in raziskovati, so hkrati nezadovoljni in samozavestni, sposobni motiviranja in 

samomotiviranja. 

Skratka, namen modela izobraževalnega trikotnika ni vključevanje "drugih učnih pristopov" v 

programske teme ali uporaba novih dejavnosti zunaj programskih tem; namen izobraževanja ni "dati 

glas" manjšinam kot način za ublažitev ali odložitev konflikta, ko se te "učijo" vključevanja. 

Govorjenje v modelu izobraževalnega stativa je, ne glede na kontekst, učenje in spoznavanje 

kompleksnosti različnih točk videnja v prisotnosti, preoblikovanje in preoblikovanje z njimi. V modelu 
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Izobraževalna trojica je sodelovati ob popolni enakosti možnosti in pravic pri gradnji družbe, ki temelji 

na raznolikosti. 

Govorite o razlikah, ki nas združujejo, namesto o razlikah, ki nas ločujejo. S Sokratom je treba 

napovedati: Sokratom: "Nisem ne Atenec ne Grk, sem državljan sveta. 

5. Spodbujevalci izobraževalnega stativa - stališča 

Vzgojno-izobraževalni model Tripod predlaga, da se kot moderator zavedate naslednjih nalog, razmislite 

o vsaki od njih in se pripravite s kulturno-izobraževalnimi orodji, da bi jih lahko izpolnili. 

i.             Motivirati in usmerjati - to je eden od velikih izzivov dejavnosti moderatorjev: 

radovednost učencev ali dijakov, širjenje njihovih interesov, prebujanje njihovega 

potenciala za ustvarjanje in ohranjanje učnega vzdušja. Ohranjanje visoke stopnje 

motivacije in zavzetosti pri nalogah še vedno ne želi nadomestiti učencev ali dijakov, 

ne postavljati vprašanj ali dajati zaključenih odgovorov, Naj postavljajo vprašanja in 

si upajo dati odgovore. 

ii.            Organiziranje - Za predloge orodij neformalnega izobraževanja ali umetnosti je v 

glavnem odgovoren moderator, ne glede na večjo ali manjšo stopnjo sodelovanja 

učencev ali študentov - Cilj moderatorja je doseči z njimi visoko stopnjo sodelovanja, 

ki spodbuja avtonomijo. Prav tako bo moderator odgovoren za skupine in 

porazdelitev funkcij, tj. da določi, kdo bo pri delu moderator, poročevalec itd., in 

ohrani načelo izmenjave. Zelo pomembno bo, da se zavedate organizacijskih 

podrobnosti in ste realistični pri predlaganih rokih za dejavnosti. Če so naloge 

večkrat nerealne, se lahko pojavi splošno neupoštevanje kakršnega koli roka. 

iii.           Opazovanje - z opazovanjem skupine moderator zagotovi, da učenci ali dijaki 

učinkovito igrajo različne vloge, ki se nanašajo na samo dejavnost in na delovanje 

skupine. Izjemno pomembno je, da je spodbujevalec dosleden pri načinu, ki ga 

namenja vsakemu članu skupine. 

iv.           Zagotavljanje asertivnih povratnih informacij - predlagane dejavnosti poudarjajo 

regulativno ocenjevanje, ki spremlja napredek učencev in študentov ter jim daje 

priložnosti in orodja za samoocenjevanje. Skrb izvajalca je, kolikor je to mogoče, 

zagotoviti povratne informacije in pravočasno nakazati, kaj lahko vsak izvajalec 

naredi za izboljšanje, mu pomagati, da prepozna svoje prednosti in slabosti. 

Povratne informacije temeljijo na objektivnem opisu opaženega in poskušajo 

uravnotežiti pozitivne vidike in težave, ne da bi izpustili priložnosti za večjo zavzetost 

in uspehe. Izogibanje vedno vrednostnim sodbam o osebi, ki, tudi če so pozitivne, 

pogojujejo in povzročajo zunanjo in odvisno motivacijo. 
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v.            Raziskovanje in kritično razmišljanje - Pospeševalec ostaja ne le znanstveno, temveč 

tudi strokovno posodobljen. Le tako lahko oblikuje učinkovite predloge za svoje 

vzgojno-izobraževalne dejavnosti, da je občutljiv za težave, s katerimi se srečujejo 

učenci ali dijaki". Po drugi strani pa je spodbujevalec tisti, ki kritično razmišlja o tem, 

kako sporočiti, kakšen je vpliv metodologij, ki jih uporablja ali predlaga, na 

zadovoljstvo in pričakovanja učencev ali dijakov. In končno, vključi učence in dijake v 

ustvarjalni proces, da si izmenjajo izobraževalna orodja iz svojega kulturnega okolja 

in med seboj delijo poglobljeno znanje.  
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Izobraževalni model stativa - izvajanje  

Izobraževalni model stativa - načrtovanje seje 

Ta predlog načrta seje je zgolj okviren, vsaka skupina moderatorjev lahko najde druge načrte seje, ki 

najbolje ustrezajo njihovim projektom izobraževalnih modelov stativov. Pomembno je, da so svoje 

projekte zasnovali na podlagi tega, kar je omenjeno v prejšnjem poglavju "Nosilci vzgojno-

izobraževalnega stativa - veščine in stališča". 

Pred začetkom usposabljanja je treba oblikovati načrt srečanj po modelu izobraževalne statve. 

Načrt usposabljanja je v okolju participativnega učenja zelo koristen načrt, vendar nikoli ne more biti 

ovira za odprtost moderatorjev za spremembe, ki izhajajo iz pričakovanj in/ali potreb učencev in dijakov. 

Poleg tega ta vodnik predlaga, da morajo biti izobraževalne dejavnosti orodja neformalnega 

izobraževanja ter umetnosti in kulture, torej aktivna in participativna orodja s končnim trenutkom 

poročanja ali ocenjevanja. 

Po korakih smo poudarili različne faze načrta seje. Ta načrt je razdeljen na 5 različnih delov: 

i.             Zbiranje informacij - ta korak temelji na odgovorih na navedena vprašanja: 

a.   Kakšen je kontekst seje? - Informacije o seji, njenih ciljih, programu, dejavnostih, 

ciljni populaciji in organizacijah, vključenih v sejo; 

b.  Zakaj? Kakšna so pričakovanja moderatorjev? - To pomeni, da imate jasno predstavo 

o tem, kaj pričakujejo moderatorji, da bi jim pomagali opredeliti cilje seje; 

c.   Kakšna so pričakovanja učencev ali dijakov? - To pomeni, da imajo jasno predstavo o 

tem, kaj od njih pričakujejo in kako ta pričakovanja zbrati (lahko je to cilj prve seje), 

da bi dosegli visoko raven sodelovanja na seji; 

d.  Za koga? - Opredelite ciljno populacijo, da bo program primernejši zanje, pri tem pa 

ne pozabite na prilagodljivost v kontekstu usposabljanja; 

e.  Kateri so talenti in potrebe ciljne populacije? - Ta odgovor se lahko oblikuje na 

podlagi predhodne ocene glede na participativni model; 

ii.            Oblikovanje specifičnih ciljev, vsebin in vrednotenja - ta korak, ki predstavlja "srce" 

procesa načrtovanja, je ključnega pomena za model izobraževalnega stativa. Gradi z 

relativno avtonomijo, prilagojeno pričakovanjem, talentom, interesom in ritmu 

učencev ali dijakov. Ta korak temelji na odgovorih na navedena vprašanja: 

a.   Za kaj? - Odgovor bi nam lahko dal sejo Specifični cilji. 

b.  Kakšno vsebino? - Opredelitev vsebine je pomembno orodje tako za moderatorja 

kot za učence ali dijake (predvsem za formalnega moderatorja). To pomaga 

moderatorjem, da postavljajo vprašanja, s katerimi se izogibajo podajanju 
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odgovorov ali posredovanju znanja, saj vedo, da se moramo pripraviti na 

sodelovanje v razpravi, ker je znanje eno znanje, ki je prisotno med sejo. 

c.   Kako vrednotiti? - Brez vrednotenja ni izobraževanja. Toda ta dejavnost bi lahko 

imela enake rezultate, če bi bila izvedena na participativen način. Vse akterje in 

načrt je treba avtoevalvirati heteroevalvirati. V 

iii.           Program seje - Ta korak temelji na odgovoru na ta vprašanja: 

a.   Kje? - Pri neformalnem izobraževanju in umetnosti je kraj usposabljanja zelo 

pomemben, prilagoditev je vedno mogoča, vendar je treba imeti jasno predstavo o 

kraju usposabljanja, da lahko izvajalci izberejo primerne dejavnosti ali druge 

prostore za dejavnosti; 

b.  Kdaj? - Časovni razpored je tudi pomembna pomoč pri izbiri pedagoških dejavnosti; 

c.   Časovna os - Opredelite vse elemente, ki so bili prikazani pred časom, da se vsebina 

razširi na časovno os. Program se lahko ob koncu naslednjega koraka popravi. 

iv.           Pedagoška orodja - ta korak temelji na odgovorih na ta vprašanja: 

a.   Kako? - V skladu z opredelitvijo vsebine morajo spodbujevalci zdaj opredeliti 

strategijo za izbiro pedagoških orodij. Nekatera od njih lahko predlagajo 

moderatorji, nekatera pa lahko določijo učenci in dijaki med sejami. 

b.  Kako začeti sejo - Po uvodnem delu je priporočljivo začeti s predstavitvijo in 

dejavnostjo, ki ji sledi zbiranje pričakovanj učencev in dijakov o seji. Ko moderator 

predstavi program usposabljanja, lahko ta trenutek izkoristi za odprtje programa za 

spremembe, ki prihajajo od učencev in dijakov. 

c.   Poglobite se v vsebino - sledite splošni dejavnosti, da bi v majhnih skupinah 

poskušali doseči skupno stališče. 

d.  Po predstavitvi rezultatov dela v majhnih skupinah vsem udeležencem sledi 

poročanje. Ta trenutek zahteva dobre komunikacijske spretnosti moderatorjev kot 

spodbujevalcev razprave. Na koncu, da bi lahko imeli trenutek za poudarjanje 

predlogov tem in priporočil, ki so bili izpostavljeni med debriefingom. 

v.            Vrednotenje - Prvi vidik, ki ga je treba pojasniti, ko govorimo o vrednotenju v 

neformalnem izobraževanju, je nujno nenehno vrednotenje in proces 

samoocenjevanja. Poudarek vsekakor ni na razvrščanju, temveč na povečevanju 

znanja in razvijanju kompetenc - mostu med znanjem in delovanjem. Ključno pa je 

spoznanje, da je za odločilen in neposreden odraz projekta na učenje pomembna 

strategija evalvacije, s katero se ocenjuje in samoocenjuje, ali so učenci in dijaki 

dosegli učne rezultate. Izbira orodij za samoevalvacijo v okoljih neformalnega 



30 

izobraževanja je ena od nalog spodbujevalcev. Evalvacijske dejavnosti so 

učinkovitejše bolj dajejo prostor samoevalvacijskim vložkom. 

 

 

[1] Izobraževalni model stativa, poimenovan za moderatorje (učitelje, mladinske delavce in umetnike) 

 






