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POVZETEK 

 

V magistrskem delu se ukvarjamo z vprašanjem, kako se koučingkot proces sistematičnega 

dela, usmerjenega v prepoznavanje in postopno izgrajevanje sistema samonačrtovanja, 

samokontrole in samoorganizacije, odraža na izboljšanju kompetenc mladostnikov z učnimi 

težavami in prispeva k boljšemu učnemu procesu. Van Kessel (2010:16) pravi: »Koučing je 

individualizirana, sodelovalna aktivnost, usmerjena v spodbujanje stalnega samo-

usmerjajočega in samoreflektivnega učenja in v podpiranje napredka, s katerim klient 

(koučirani) sam upravlja, da bi dosegel stabilno spremembo in soočanje z odgovornostjo. 

Kouč (tisti, ki proces vodi
1
) je ekspert v pospeševanju oblikovanja aktivnosti, ki bodo vodile k 

doseganju ciljev in v ozaveščanju klienta (koučiranega) pri izboljševanju njegovega učenja in 

razvoja.«  

Magistrsko delo izhaja iz teoretičnih izhodišč stopenj narativnega pristopa v koučingu, 

usmerjenega v samospoznavanje, motivacijo, načrtovanje in aktiven pristop vseh udeležencev 

v procesu. Dodatni teoretski okviri izhajajo iz vsebin modelov pomoči učencem z učnimi 

težavami ter modela soustvarjalnega dela avtorjev Harris in Graham (1997), Zimmerman 

(2002), Dawsonon in Guere (2004) ter Čačinovič Vogrinčič (2011). Navedene vire smo 

integrirali v nov model pomoči mladim z učnimi težavami, ki smo ga poimenovali KLIK 

(koučing lista individualnih kompetenc).  

Model zajema spodbujanje kompetenc mladih z učnimi težavami v procesu učenja 

učinkovitejše samoorganizacije različnih aktivnosti in veščin ter učenja ustreznejših čustvenih 

odzivov. Namen empiričnega dela je bilo ugotoviti uporabnost novega modela pri delu z 

mladimi z učnimi težavami. V raziskovanje je bil zajet vzorec mladih v starosti od petnajst do 

osemnajst let. Uporabljen je bil pristop akcijske raziskave ter kvalitativna metoda analize: v 

procesu izvajanja koučing srečanj zbranega gradiva, sprotnega evalviranja s strani 

udeležencev in izvajalca omenjenega procesa ter analize zapisov kratkih refleksij (na 

zastavljena vprašanja) posameznih srečanj. Zbrani podatki omogočajo analizo procesa 

posameznikovega razvoja (ŠP – študijo primera) ter vpogled v ustreznost vsebin, tematiko in 

strukturo srečanj ter razvoj modela KLIK. Dobljeni rezultati potrjujejo smiselnost njegove 

uporabe za celostno sistematično delo z mladimi z učnimi težavami.  

 

KLJUČNE BESEDE: koučing, mladi z učnimi težavami, pomoč in podpora, 

samoorganizacija, učne strategije  

 

 

 

                                                           
1
Coaching (koučing): vodenje, spremljanje, poslušanje ter usmerjanje in podpiranje posameznika na 

poti k zastavljenem cilju 
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SUMMARY 

The master thesis addresses the question of coaching as a process of systematic work aimed at 

recognising and gradually developing self-management, self-control and self-organisation, as 

seen in improved competences of young people with learning challenges and, therefore, 

supports the improvement of the educational process. Van Kessel (2010:16) says: »Coaching 

is an individualised, cooperative activity aimed at encouraging permanent self guided and 

self reflective learning as well as at supporting the clients's (the coachess') progress, which is 

in turn self-managed in order to achieve stable changes and secured responsibility. The coach 

(the person leadingthe process ˡ) is an expert in accelerating the formation of activities which 

will lead to achieving the goals and guiding the client towards better learning and 

development.«  

The master thesis is based on the theoretical basis and degrees of narrative coaching which 

address self-discovery, motivation, planning and action approach; and elements of assistance 

models for co-creating youth programmes as discussed by Harris and Graham (1997), 

Zimmerman (2002), Dawsonon and Guere (2004); and ČačinovičVogrinčič (2011) integrated 

in KLIK (as a coaching list of individual competences), our own assistance model.  

The model combines the competence integration of young people with challenges in the 

learning process, a more effective self-management of activities and learning as well as a 

more suitable emotional functioning. The purpose of the empirical section was to determine 

its applicability for working with young people with learning challenges. The study group 

included a group of young people between the ages of fifteen and eighteen. We used the 

action research approach, the quantitative analysis of collected materials (within the process 

of implementing the coaching meetings), immediate evaluation of the above mentioned 

process (conducted both by the counsellor and the participants) and short written reflections 

(guided by questions) on individual sessions. Collected data gave us the opportunity to 

analyse the process of each individual's development (Case study) and an insight into the 

appropriateness of contents, themes and the structure of sessions as well as the development 

of the KLIK model. Results confirm the reasonableness of its use for a complete and 

systematic approach to working with youngsters with learning difficulties.  

 

Key words: coaching, young people with learning difficulties, help and support, self-

organisation, learning strategies 
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UVOD 

 

Iz teoretskega in izkustvenega učenja koučinga v okviru podiplomskega študija je nastala 

želja, da bi pridobljeno znanje iz tega področja integrirali v delo z mladimi (v našem 

magistrskem delu uporabljamo zanje tudi termin:mladostnik) z učnimi težavami. Dodatna 

strokovna pomoč in podpora učencem z učnimi težavami in primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja sta na osnovi usmerjanja zakonsko določeni in potekata individualno 

prilagojeno. Ugotavljamo, da je v praksi to pogosto individualna učna inštrukcija za 

predmete, kjer imajo učenci največ težav. Organizira se tako individualno kot skupinsko, v 

okviru učnih predmetov, kjer se pojavlja problem težjega in počasnejšega usvajanja novega 

znanja.  

Ponavadi učenca dodatno poučuje/inštruira učitelj, ki uči predmet, pri katerem ima učenec 

učne težave. Podrobneje in postopno ga vodi skozi učno snov, ki jo praviloma razdeli na 

manjše učne enote. Učencu, ki ima odobreno dodatno strokovno (učno) pomoč, v prvi vrsti 

učno pomaga strokovnjak, ki izvaja specifično podporo (specialni pedagog, socialni pedagog, 

psiholog, učitelj), proces pomoči pa koordinira ali spremlja tudi svetovalni delavec na šoli. 

Individualna učna podpora je namenjena pomoči pri usvajanju učne snovi z različnimi učnimi 

tehnikami in pripomočki, ki so prilagojeni posameznikovim učnim težavam. Če je na šoli 

strokovno podkovan in usklajen delovni tim, ki dela s posameznikom ter redno sodeluje z 

njegovimi starši, se učni uspeh učenca zagotovo izboljša ali se vsaj ne zniža. Posamezniku je 

tako ponujena predvsem pomoč »od zunaj«. Opisana oblika organizirane pomoči učencem z 

učnimi težavami je v osnovni šoli še ustrezna. Sprašujemo se, kaj se zgodi z njimi na prehodu 

v obdobje mladostništva oziroma na drugo stopnjo izobraževanja, ko se ponovno sooči z 

učnimi problemi. 

Brodnjak (2012:57) v svoji diplomski nalogi Prehod mladostnikov s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja iz osnovne v srednjo šolo primerja učni uspeh posameznika v 

devetem razredu osnovne šole in v prvem letniku srednje šole. Pridobljeni rezultati kažejo, da 

se je učni uspeh obeh opazovanih skupin dijakov, predvsem tistih z odločbo poslabšal. Vzroki 

so v neosebnemu in tekmovalnemu šolskemu okolju, ki daje velik poudarek na dosežene 

ocene. Srednja šola ni več tako usmerjena na posameznika, manj je tudi medsebojne vrstniške 

pomoči. 

Predvsem dijaki s predhodnimi učnimi težavami, ki niso uspeli razviti vseh potrebnih veščin 

za čim manj stresno prilagajanje in delovanje v novem učnem okolju, se počutijo izgubljeno 

in osamljeno. Posledično tako pride do namernih izostankov od pouka ter neažurnega 

izpolnjevanja šolskih in domačih obveznosti, kasneje lahko pride tudi do ponavljanja letnika 

ali celo opustitve šolanja. 
 
Ugotavljamo, da pri delu z otroki z učnimi težavami tako v osnovni kot kasneje v srednji šoli 

izostane podpora v smislu namernega in vodenega reflektiranja lastnega delovanja učenca, kar 

bi mu omogočilo vpogled v svoje moči, potenciale, ovire in probleme ter dotedanje načine 

spoprijemanja z njimi. Odrasli (podporne osebe) mu pomagamo pri učenju, deloma tudi pri 

organizaciji učenja, izvedemo evalvacijo in izdelamo individualni učni načrt. Pri vsem tem pa 

mladih ne učimo poglabljanja vase, usmerjanja v iskanje lastnih virov moči za boljše 

delovanje ter v ozaveščanje obstoja notranje motivacije. Pišemo in posredujemo jim 

prilagojena gradiva in teste, navadijo se na pomoč tretje osebe... Naša želja je, da bi to tretjo 

osebo razvil v sebi, zato smo oblikovali integriran model pomoči mladim z učnimi težavami, 

ki smo ga poimenovali KLIK. 
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Model pomoči KLIK temelji na delu v skupini, a s posameznikom (dijakom). Usmerjen je na 

izboljšanje posameznikovih veščin/kompetenc na različnih področjih delovanja, tudi učenja. 

Aktivno sodelovanje na delavnicah KLIK mladim pomaga pri prepoznavanju, poimenovanju 

in odstranjevanju ovir na poti do večje osebne učinkovitosti. Pri tem pridobivajo kompetence, 

ki jim pomagajo pri razumevanju in načrtovanju lastnega učenja/delovanja. Model se 

osredotoča predvsem na podporni in nedirektivni način pomoči mladim, za razliko od 

poučevanja in prilagajanja učenja oz. učne snovi in preverjanja le-te. Delovanje kouča z 

mladimi z učnimi težavami na delavnicah, zasnovanih po modelu pomoči KLIK, se poleg 

posameznikove sedanjosti, dotika tudi njegove preteklosti in prihodnosti. Pri tem zajema 

učinke čustev ter osvetljuje dojemanje lastnega delovanja do sedaj, z namenom boljšega oz. 

učinkovitejšega načrtovanja za prihodnost. Skupina mladih z učnimi težavami predstavlja 

vrstniško socialno okolje, kjer si pridobivajo izkušnje pri sprejemanju in razumevanju s strani 

ostalih. Nudi jim takojšnjo povratno informacijo, jih spodbuja k izražanju lastnega mnenja ter 

posledično motivira, saj mladi z učnimi težavami skozi lastno izkušnjo pridejo do novih, a 

lastnih ugotovitev. Naša edina naloga je, da jih pri tem *spremljamo, opazujemo, poslušamo, 

podpiramo in po potrebi usmerjamo (*naloge kouča). 

 

 

1 MODELI REFLEKSIJE IZKUŠENJ IN USMERJENEGA 

VODENJA V DOSEGANJE CILJEV 

 
V prvem poglavju teoretičnega dela magistrskega dela podrobneje predstavljamo spoznanja in 

intervencije refleksije izkušenj in usmerjenega vodenja v doseganju zastavljenih ciljev 

posameznika, ki smo jih integrirali v model KLIK. V spodnji shemi prikazujemo vsebine 

posameznih modelov podpore, vključene v krog koučinga modela KLIK. 

 

Slika 1:Stopnje modela KLIK 
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KLIK kot model pomoči mladim z učnimi težavami zajema delovanje mladostnika, skupine 

in kouča (stopnje koučinga). Mladostnik se nahaja v procesu izkustvenega učenja v skupini z 

drugimi mladostniki ter se poskuša prepoznati in osamosvojiti. Je del skupine, sodeluje z njo, 

a skupina upošteva in spoštuje njegov individuum. Model spodbuja posameznika k refleksiji 

izkušnje o lastnem delovanju in ozavešča pomen zavedanja obstoja razmišljanja o tem. 

Delovanje v skupini mu omogoča takojšnjo povratno informacijo o dogajanju. Kouč je 

podpora mladostniku pri ozaveščanju razumevanja njegovega dosedanjega in trenutnega 

delovanja. Evalvacija spoznanj med in ob zaključku procesa ga vodi k iskanju novih strategij 

za načrtovanje in realiziranje prihodnosti (metakognicija). 

 

 

1.1 IZKUSTVENO UČENJE SKOZI SUPERVIZIJO IN KOUČING 

 

Kaj je učenje? 

Po avtorici Marentič Požarnik (2003) učenje ni zgolj pridobivanje znanj, spretnosti in navad, 

ampak je mnogo širši pojem. Učenje je vsako napredujoče spreminjanje posameznika pod 

vplivom interakcije z okoljem. Učinki na posameznikovo učenje so odvisni tudi od vplivov 

notranjih procesov biološkega dozorevanja in rasti organizma. Pomembne so tudi izkušnje, ki 

spreminjajo posameznikovo aktivno spremljanje sebe in okolice. Pri mladih so te izkušnje 

praviloma drugačne kot pri odrasli osebi. Prav tako je dojemanje pojma učenje mladim z 

učnimi težavami pogosto odbijajoče, frustrirajoče. 

»Zavedati se moramo, da izkustvo ni isto kot praksa,« poudarja Kranjc (1979:69) in dodaja, 

da je izkustvo potrebno razmejiti od predznanja. V slednjem se kopičijo praktična znanja, 

razvite veščine, spretnosti in navade. Z izkušnjami si pridobivamo tiste dodatne informacije in 

kompleksno znanje, ki nam ga šola ne more dati. Andragoški proces ga deli na predhodno, 

vzporedno in poznejše izkustvo. Predhodne izkušnje so nekaj, kar v proces učenjaposameznik 

prinaša s seboj in je vsebinsko polno ustreznih ali neustreznih navad, stališč, znanj. Nanje 

težje vplivamo, saj zahtevajo določen čas in energijo za učenje boljših strategij za reševanje 

trenutnih problemov. Do vzporednih izkušenj smo bolj odprti, vidimo medsebojne povezave, 

sproti jih razvijamo in kontroliramo, kar nam koristi pri dojemanju lastnega delovanja. 

Izobraževanje in delovanje posameznika v okolju sta vzporedna procesa, ki se prepletata in 

skrbita za boljšo funkcionalno usposobljenost posameznika. Poznejše izkustvo se odvija pri 

preizkušanju pridobljenega znanja v praksi, ki ga je potrebno udejaniti in preveriti njegovo 

ustreznost delovanja.  

Za osnovne značilnosti izkustvenega učenja velja (po Walter in Marks, 1981, v Žorga, 

2000:110), da se učimo samo takrat, kadar nas to zanima oziroma imamo motivacijo za 

učenje. Učenje je integralno, celovito in pomeni spreminjati in spremeniti se. Vsakdo se uči 

na sebi lasten način, zato je učenje v veliki meri individualna čustvena izkušnja. Slavin (2004, 

v Kuščer in Pučko, 2005:100) navaja tri različne vidike sodelovanja v procesu učenja; 

motivacijski, socialni in kognitivni vidik. Menimo, da koučing združuje vse tri vidike učenja, 

zato smo ga vpeli v model pomoči KLIK. 
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Kaj je koučing? 

 

Koučing je metoda dela s posameznikom z namenom izboljšanja kompetenc na različnih 

področjih delovanja (poznamo poslovni, osebni in karierni koučing). Van Kessel (2010:14) z 

besedo kouč opisuje zasebnega tutorja iz 19. stoletja, ki je študente na univerzi Oxford 

pripravljal in vodil skozi različna področja študija in učenja za bolj učinkovito pripravo na 

izpit. Rogers (2004, v Van Kessel, 2010:15) vidi koučing kot proces učenja klienta z 

namenom, da bi se pospešila/povečala učinkovitost v njegovem zasebnem/poslovnem 

življenju s pomočjo usmerjenega učenja. Whitmore (2002, v Van Kessel, 2010:15) o 

koučingu razmišlja kot o »odklepanju potencialov posameznika za maksimalizacijo njegove 

učinkovitosti. To je način pomoči klientom, da se učijo, namesto da jih poučujemo.«  

Koučing se lahko izvaja v različnih oblikah. Van Kessel (2010:29) ga opredeljuje kot odnos 

med dvema osebama, čeprav to ne pomeni izključno delo s posameznikom. Med drugimi  

obstaja tudi koučing timov in skupinski koučing. V slednjem kouč dela v skupini, kjer se člani 

skupine lahko učijo drug od drugega. Značilnost koučinga je uporaba specifičnih načinov 

vodenja; kouč posamezniku prepušča, da sam najde ključ do odgovorov. Intervencije v 

procesu so prodorna vprašanja in smiselne vsebine in ne dajanje nasvetov. »Kouč zagotavlja 

strukturo, vodenje in podporo, da bi pomagal koučirancem pregledati njihovo trenutno 

stanje; da sebi zastavijo ustrezne in dosegljive cilje, ki temeljijo na lastni naravi in potrebi; 

da sprejemajo ustrezne in realistične postopke za dosego teh ciljev; da se naučijo neprestane 

refleksije svojega delovanja in izmenjave povratnih informacij z drugimi. Kouč uporablja 

jezik, ki nudi opolnomočenje« (v Van Kessel, 2010:31–32). 

Pri koučingu (po Grant, 2001:114) gre torej za proces pomoči, ki posamezniku pomaga 

poiskati ustreznejše načine za postavljanje in doseganje ciljev. Pri tem se zviša njegova 

sposobnost samoregulacije vedenja in delovanja, kar vodi k sistematičnemu premiku k 

izpolnitvi zastavljenih ciljev. Krog koučinga se prične s postavljanjem ciljev, temu sledi 

usmerjeno delovanje kouča z namenom, da vodeni te cilje doseže. Zastavljeni cilji so del 

posameznikove vizije prihodnosti, na prehodu iz trenutne situacije, ki je posledica preteklosti. 

Ko se doseže pozitivna sprememba, je nujno, da jo slednji vzdržuje. Pri tem se izgradi novo 

ogrodje za njegovo konstruktivno delovanje, ki mu nudi oporo in podaja povratno informacijo 

iz okolja o njegovem novem delovanju. 
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Slika 2:Odnosi med štirimi dimenzijami človekovih izkušenj in cilji (po Grant, 2001:128) 

 

 
 

 

Grant (2001, prav tam) ugotavlja, da morajo biti intervencije v procesu koučinga, ki vplivajo 

na samoregulacijo delovanja posameznika na vseh področjih, bolj učinkovite od tistih, ki 

vplivajo le na posamezna področja, saj so soodvisne med seboj. To razumemo kot 

posameznikovo celostno delovanje. Ko je med navedenimi področji kohezivna povezava, 

vključujoč vsa področja, pride do sposobnosti posameznikovega samoreflektiranja in razvoja 

notranjega vpogleda v situacijo. Koučing je proces usmerjen v posameznikovo izboljšanje 

samozavedanja, samosprejemanja in prispeva k boljšemu poznavanju samega sebe in svojega 

delovanja. Pri tem pride do učinkovitejšega sprejemanja in uporabe povratnih informacij, 

praktičnih veščin reševanja problemov ter globljega doživljanja sebe.  

Withmore (2009) navaja, da kouč deluje predvsem na dveh področjih posameznikovega 

delovanja, na zavedanju in odgovornosti. Pri tem mora znati vzpostaviti ravnotežje med 

posameznikovimi občutki krivde ter lastnim priznavanjem uspeha pri napredku. Kouč je pri 

tem podporni partner. Posameznikov napredek se izraža v izbiranju in sprejemanju trenutnih 

dejstev, zavedajoč se dogajanja okoli sebe. Koučing vpliva na proces napredka v 

posameznikovem samozavedanju izkustva ter pomaga pri prepoznavanju/ozaveščanju vpliva 

čustev in želja na »izkrivljenost« zaznavanja. 

A delo z mladostniki z učnimi težavami znotraj modela pomoči KLIK deluje tudi po 

supervizijskih načelih predstavljanja problema skupini. 
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Kaj je supervizija? 
 

Supervizija je način učenja na podlagi refleksije lastnih izkušenj, v našem primeru 

mladostnikovega dosedanjega šolanja. »Namen supervizije je omogočiti strokovnemu delavcu 

(beri: dijaku) učni proces, mu pomagati na poti do njegovih lastnih rešitev problemov, s 

katerim se srečuje pri delu (beri: učenju), in mu omogočiti učinkovitejše soočanje s stresom. 

Pomaga mu integrirati praktične izkušnje s teoretičnem znanjem, prenašati teorijo v 

prakso...« (v Kobolt in Žorga, 2000:20).  

Proces supervizije zajema tri splošne funkcije: edukativno, podporno in vodstveno. V naše 

delo z mladimi z učnimi težavami znotraj modela KLIK poleg osnovnih elementov 

edukativne funkcije vnašamo tudi elemente podporne funkcije. Edukativna funkcija vsebuje 

elemente za spoznavanje, razvoj ter zviševanje spretnosti in znanj znotraj področja 

posameznikovega delovanja. Mednje sodijo: refleksija, spoznavanje svojih osebnih 

značilnosti, usklajevanje svojega delovanja z okolico ter oblikovanje temeljne komunikacije 

med člani skupine. Podporna funkcija se nanaša na čustva, ki se pojavljajo ob podoživljanju 

situacije, ki jo v supervizijskem procesu predstavlja supervizant (beri: dijak). Zaradi 

zahtevnosti supervizorjeve (beri: koučove) vloge v procesu je pomembno, da pri posamezniku 

in v skupini zna ustvariti pozitivno klimo in občutek varnosti, kar pripomore k reflektivnemu 

ozaveščanju dogajanja v skupini in v njem samem. Kobolt in Žorga (2000:156) ugotavljata, 

da podporni element supervizije posamezniku omogoča evalvacijo tako kognitivnega kot 

emotivnega odzivanja na njegove težave. Pri tem je pomembno, da je supervizor (kouč) 

podporna odrasla oseba, ki zna poslušati ter dopusti, da so člani supervizijske (naše) skupine 

»slišani« ter tako s svojimi vprašanji ne ostanejo sami oz. prezrti.  

Odprti in fleksibilni način dela z mladimi z učnimi težavami je podporna funkcija modela 

pomoči KLIK. Model učenja posameznikom znotraj skupine omogoča proces ozaveščanja 

pojma učenja. Vpliva na dvig samozavedanja odgovornosti za napredek oz. na izboljšanje 

posameznikovih učnih strategij in uspehov, saj po mnenju Presselsena (po Askew in Carnell, 

1998, v Kuščer in Perger, 2005:101) »sodelovanje v učenju pri učencih pospešuje tudi razvoj 

metakognicije, saj se morajo učenci naučiti, kako drugim razložiti, kako so prišli do rešitve, to 

pa zahteva refleksijo lastnega razmišljanja.« 

 

 

1.2 KOGNITIVNO IN METAKOGNITIVNO ZNANJE 

 

Za vsa posameznikova znanja in prepričanja na področju kognicije uporabljamo pojem 

kognitivna struktura. Kognitivna struktura vključuje tri komponente: kognitivno znanje, 

metakognitivno znanje in subjektivna oz. implicitna pojmovanja. Ločimo deklarativno, 

proceduralno in pogojno kognitivno znanje. 

Deklarativno znanje (dejstva in besedne informacije) je integriranje novih idej v obstoječe 

znanje (v kognitivni zemljevid/mrežo posameznika) in konstrukturiranje novega razumevanja 

(nadgradnja znanja). Woolfolk (2002:215-216) piše, »da nastaja elaborirana in 

reorganizirana mreža znanja, ki poleg lastnih konstrukcij in interference vključuje 

posameznikove interpretacije novih informacij, ki so jih pridobili.« Avtorica ugotavlja (prav 

tam, 2002:216), da je novo gradivo bolj smiselno ob dobro elaboliranih shemah in skriptih, 
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saj za povezavo oz. izgradnjo kognitivne mreže obstaja mnogo možnih mrež povezave starega 

znanja z novim. 

Proceduralno znanje (po Woolfolk, 2002:221) je deklarativno znanje, ki je vdelano v rutino 

in ga uporabljamo avtomatično. Zajema spretnosti, ki jih uporabljamo  brez zavestne kontrole, 

saj so že utečene. Iste vrste znanja najdemo tudi na metakognitivnem nivoju. O 

metakognitivnem znanju govorimo, kadar posameznik razmišlja in se sprašuje o vsebini 

lastnega kognitivnega znanja. Metakognitivno znanje olajšuje učenje, ni pa samo po sebi 

dovolj za ustrezno učenje ali reševanja problemov. 

Tomec, Pečjak, Peklaj (2006:77) ugotavljajo, da kognitivna struktura posameznika poleg 

kognitivnega in metakognitivnega znanja vključuje tudi subjektivna (osebna) oz. implicitna 

pojmovanja/zavedanja(znanja) o nekem pojmu, pojavu, dejstvu. Pojmovanja izhajajo iz nas 

samih, zato so čustveno obarvana in nam nekaj pomenijo. Četudi niso vedno jasna in logična, 

nam pomagajo pri razlagi sveta in razumevanju  naše vloge v njem. Razumevanje in uporaba 

kognitivnih procesov je del metakognitivne sposobnosti posameznika. 

Metakognicija (po Bakračević Vukman, 2004) spada med višje miselne procese, s katerimi 

posameznik uravnava in kontrolira lastno miselno aktivnost in kognitivne dosežke. Zajema 

naslednje procese: selekcioniranje, evalvacija kognitivnih nalog, ugotavljanje in popravljanje 

napak, izbira ustreznih ciljev in strategij, ter nas uči presoje lastnih zmožnosti v odnosu do 

naloge. Metakognicija nam omogoča, da se uspešno učimo in rešujemo probleme. Avtorica 

Tancig (2002:93) pojasnjuje, da je metakognicija v svojem bistvu višje nivojsko učenje, ki 

vključuje nadzorovanje kognitivnih (spoznavnih) procesov med učenjem. Sem sodijo 

načrtovanje (kako pristopiti k učenju), nadzor razumevanja (tistega, kar se učimo) ter 

evalvacija napredka pri izbiri strategij za reševanje določenega problema. Weinstein in Mayer 

(1986, po Hofer in dr., 1998, v Tomec, Pečjak, Peklaj, 2006:78) navajata, da so za šolsko 

uspešnost pomembni trije sklopi kognitivnih strategij: strategije ponavljanja, elaboracijske 

strategije in organizacijske strategije.  

Model pomoči KLIK mlade z učnimi težavami skozi izkustvo »uči« oz. jim omogoča 

spoznavanje z zgornjimi tremi sklopi kognitivnih strategij: s strategijami ponavljanja; saj 

mladi redno, na vsaki delavnici (srečanju), prehajajo skozi shemo lastnega razmišljanja o sebi 

in o svojem delovanju; z elaboracijskimi strategijami; skozi povezavo novih informacij, 

pridobljenih z vodenjem znotraj skupine, s tistimi strategijami, ki jih že uporabljajo oz. 

poznajo; z organizacijskimi strategijami; ko se mladi (na)učijo zapisa svojega akcijskega 

delovnega načrta, ki ga nato na vsakem naslednjem srečanju preverijo in ovrednotijo 

(evalvacija lastnega delovanja in realizacija zastavljenih ciljev). Menimo, da med kognitivne 

strategije spada tudi razumevanje refleksije in evalvacije učnega procesa oz. delovanja 

posameznika, zato smo refleksijo in evalvacijo vključili med modele izkušenj in usmerjenega 

vodenja v doseganje ciljev. 

 

 

 

1.3 REFLEKSIJA IN EVALVACIJA 
 

Refleksija je proces razglabljanja, premišljevanja in presojanja posameznika o lastnem 

razmišljanju in delovanju, torej tudi o učenju. Jarvis (1998, v Cvetek, 2003:108) pojasnjuje, 

»da so na začetku vsakega učenja (in tudi nekaterih elementov ne-učenja) situacije, kjer 

obstaja disharmonija med biografijo oz. minulimi izkušnjami učečega se in njegovo 
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konstrukcijo trenutnega izkustva. Pri nereflektivnem učenju gre zgolj za proces sprejemanja 

in memoriranja tega, kar se podaja, ali sprejemanja situacije, v kateri se zgodi izkustvo in 

učenja iz te situacije. V nasprotju s tem gre pri refleksivnem učenju za proces, ko postane 

nekdo kritičen. To lahko pomeni premislek o situaciji (in/ali tem, kaj se podaja), čemur sledi 

odločitev o tem, ali situacijo sprejmem, ali si jo prizadevam spremeniti. Sem lahko sodi tudi 

sprejemanje ali prizadevanje za spremembo informacije, ki je bila podana.« Avtorica Žorga 

(2000:93) refleksijo, ki jo omogoča supervizijski proces, omenja kot možnost soočenja 

posameznika z lastnim razumevanjem sveta, ki ga je oblikoval skozi svoje izkušnje in ga 

znotraj supervizije še enkrat kritično prevetri. Rogers (2002, v Erčulj idr., 2008:57) meni, da 

se »mora refleksija dogajati v sodelovanju z drugimi. To je bistveno, saj šele v razpravi z 

drugimi lahko odkrijemo prednosti in slabosti svojega razmišljanja. Zavedati se moramo 

svojih čustev in stališč, kar je bistvena sestavina refleksije. To pa ni dovolj, zavedati se 

moramo tudi stališč sogovornikov in jih znati ovrednotiti.« 

Refleksija učenja skozi posameznikovo dojemanje samega sebe oz. njegove izkušnje ostane 

brez pomena, če ji v bok ne postavimo evalvacijo kot metodo dela z ljudmi. Evalvacija se 

danes uporablja v vseh vejah človekovega dela, saj se tako gospodarstvo kot negospodarstvo 

zavedata, da je v času hitrega tehnološkega napredka okoli nas pomembno, da smo 

konkurenčni. Znanje vrednotenja lastnega dela je dobrodošlo, če ne že nujno, saj tako lahko 

po potrebi spremenimo oz. prilagodimo tehnike in metode dela. Refleksija in evalvacija sta 

del učnega procesa, ki se ju moramo zavedati, poznati in ju uporabljati. 

Evalvacija pri delu z mladimi z učnimi težavami nam omogoča (tako posamezniku kot vsem 

članom ter vodji skupine) pogled v dogajanje ter nam osvetljuje trenutno stanje. Ker poteka 

vodenje posameznika znotraj skupine, ki deluje po supervizijskem modelu – s poudarkom na 

podporni funkciji – je evalvacija opravljenega dela in napredka bistvenega pomena. Ponovno 

se preverijo načrtovani cilji in njihova realizacija. S pomočjo evalvacijskih trditev, 

pripravljenih posebej za posamezna evalvacijska srečanja, pridobimo oceno sodelovanja in 

napredka posameznika znotraj skupine in njegovega zavedanja so-odgovornosti za dosego 

zastavljenih ciljev. Proces učenja se tu ovrednoti trikrat; tako pridobimo možnost za 

spremembo tehnik oz. metod dela že med izvajanjem procesa samega, kar ocenjujemo za 

veliko prednost.  

Strinjamo se z avtorico Pelc (2004:244), ki pravi »da skrbno in strokovno načrtovan proces 

evalvacije predstavlja prostor za osvajanje in preizkušanje novih veščin, ponuja pa tudi niz 

povratnih informacij in zrcalo... Za dosego navedenega se tudi pri evalvaciji poslužujemo 

različnih metod in tehnik, ki hkrati spodbujajo delovanje obeh možganskih polovic.« Odprt 

učni prostor, fleksibilnost v dogajanju in prilagajanje trenutnim potrebam skupine in 

posameznikov v njej so ključni dejavniki, ki vodji skupine (kouču) omogočijo vzpostavitev 

spodbudnega delovnega/učnega polja in možnost za preizkušanje novih metod dela. Pri tem je 

nujno poznavanje zakonitosti delovanja skupin in njene dinamike, saj delo z mladimi z učnimi 

težavami po modelu pomoči KLIK poteka znotraj skupine. 
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      1.4 SKUPINA IN NJENO DELOVANJE 

 

Skupino sestavljajo vsaj trije posamezniki ali več. V skupini, ki jo tvorijo, delujejo določeni 

odnosi, ki njene člane med seboj povezujejo in vplivajo eden na drugega (interakcija), bodisi 

za krajši čas ali vse življenje. Čas skupnega delovanja je odvisno od ciljev skupine, ki morajo 

biti jasno izpostavljeni in zasledovani. Avtorica Kobolt (2009:361) meni, da skupine vplivajo 

na človekovo socialno življenje in da jih potrebujemo v svojem življenju. 

Glede na temo in področje raziskovanja naše naloge se strinjamo z njo (Kobolt, 2009:363), da 

so »za socialno pedagogiko poleg družine zelo pomembne vrstniške skupine, ki prispevajo k 

nadaljnjemu socialnemu učenju, preizkušanju in primerjanju norm ter vrednostnih usmeritev. 

Vrstniške skupine v času odraščanja pomembno dopolnjujejo socializacijo primarne skupine 

in prispevajo k razširjanju posameznikovega izkustvenega polja in socialnega učenja.« V 

našem primeru ne gre za tipično in naključno nastalo vrstniško skupino. A ker v njej poteka 

medvrstniška interakcija, se nam zdi ustrezna definiciji izkustvenega in socialnega učnega 

polja.  

Model TCI avtorice Cohn (1976, po Klein, 1998, v Kobolt, 2009, 376-377) je model tematsko 

usmerjene interakcije v skupini in ustreza definiciji dela v skupini po modelu pomoči KLIK. 

Avtorica Kobolt (2009:376) opisuje, da model TCI »združuje posameznike, ki se srečujejo ob 

isti temi/nalogi, so torej usmerjeni v temo, ki jih združuje, pri tem pa med njimi poteka 

interakcija in izmenjavanje, ter tkejo odnose med seboj.« Ugotavlja (Kobolt, 2009: prav tam), 

da v vsaki skupini potekajo odnosi med posameznikom (jaz), skupino (mi) ter  vsebino 

(tema), ki njene člane povezuje oz. jim je skupna. V skupini posameznik (jaz) ocenjuje svoj 

trenutni položaj, ozavešča svoja pričakovanja in kompetence. Skupina (mi) pa je skupna 

energija vseh članov skupine, njihova skupna komunikacija, ki jo tisti hip ustvarjajo in 

odnosi, ki jih »tu in zdaj« določena tema povezuje. 

 

Slika 3: Upoštevanje treh ravni/polov pri delu s skupinami – TCI model (povzeto po Cohn, 

1976, v Kobolt, 2009:337) 
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Delovanje vsake skupine se med seboj razlikuje, tako s strani vključevanja različnih 

posameznikov (individuumov) vanjo kot tudi s stališča zastavljenih ciljev in pravil. Znotraj 

vsake skupine (tudi naše mladostniške) se prepletajo individualni cilji posameznika s 

skupinskim ciljem, ki pa ni nujno skupen, a je kljub temu pomemben in mora biti 

prepoznaven in zasledovan.  

Skupina gre skozi svoj razvoj iz začetne faze spoznavanja in formuliranja osnov in pravil 

delovanja postopoma do osrednje, t.i. intenzivne oz. delovne faze. Nato preide v fazo 

zaključevanja s poslavljanjem ob koncu srečevanja/delovanja skupine. Vse omenjene faze so 

bile zajete v naš raziskovalni model pomoči. 

V skupini imajo njeni člani več priložnosti za povratno informacijo (v našem primeru od 

vrstnikov), pomoč in podporo. Vidnejše je prevzemanje odgovornosti za svoje učenje/delo, 

hkrati pa veliko priložnosti za spoznavanje, razumevanje in sprejemanje razlik med 

posamezniki. Vse zgoraj omenjeno se upošteva v procesu koučinga in supervizije. Učenje v 

modelu KLIK je usmerjeno na posameznika, ki predstavlja gradivo (Imam vprašanje?), in 

njegove izkušnje, ki jih podeli z ostalimi člani skupine (supervizanti/dijaki). Ti tako pridobijo 

možnost vzporednega učenja z opazovanjem. 
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2 MLADI Z UČNIMI TEŽAVAMI 

 

V tem poglavju se dotaknemo definicije otrok (učencev) s posebnimi potrebami. Ko 

opisujemo učence, mislimo pri tem dijake (mlade, mladostnike), ki so bili zajeti v naš 

raziskovalni proces. Različne motnje, ki vplivajo na delovanje mladostnika v šoli, 

poimenujemo in podrobneje opisujemo v empiričnem delu, v študiji primerov posameznih 

dijakov, ki so bili vključeni v naš model pomoči KLIK. Prav tako osvetlimo morebitne vzroke 

za nastanek učnih težav mladih, z zavedanjem, da pri svojem delu z njimi (tako oni kot mi, 

odrasle podporne osebe) potrebujemo izdelan sistem pomoči in podpore, ki jim omogoča 

razvijanje lastnih potencialov. Pri tem razdelamo elemente podpore in pomoči, ki nakazujejo 

smiselnost vključitve koučinga kot  podporne intervencije pri delu z njimi. 

 

 

2.1 DEFINICIJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI PRI NAS 

 

Magajna (2005:12) nam podaja definicijo otrok s posebnimi potrebami pri nas: »V slovenskem 

Zakonu o osnovni šoli (1996) je naštetih 9 podskupin OPP, če pa prištejemo še skupino otrok 

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki je dodana v Zakonu o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2000), imamo 10 podskupin OPP. V Zakonu o OŠ so v skupino otrok s 

posebnimi potrebami vključeni tudi otroci z učnimi težavami, v Zakonu o usmerjanju OPP pa 

je vključen le manjši del otrok z učnimi težavami, in sicer otroci z izrazitimi specifičnimi 

učnimi težavami ali primanjkljaji na posameznih področjih učenja.« 

Vsi otroci s posebnimi potrebami so šoloobvezni. V času šolanja v osnovni šoli, redni ali s 

prilagojenim učnim programom, imajo možnost pridobiti dodatno strokovno pomoč. 

Preverjanje usvojenega znanja v šoli poteka na različne načine, a še vedno je najbolj 

pomemben rezultat procesa učenja, ki ga ponazarjajo ocene. Za dosego pozitivnih ocen se 

danes poleg učenčevega znanja ocenjuje tudi njegova aktivnost in pripravljenost na šolsko in 

domače učno delo. Otroci s posebnimi potrebami, ki imajo učne težave, imajo težave ravno z 

motivacijo za učenje in doslednostjo pri dokončevanju nalog. Nemotiviranost vpliva tudi na 

njihovo ne/sodelovanje pri pouku. Vzroki ne-motivacije so številni:težave v družini, 

nesprejemanje posameznika v razredu, nezmožnost sledenja razlagi pri pouku, neustrezno 

podajanje nove snovi s strani učitelja ... Akerman (2011:18) navaja mnenja več avtorjev, da 

je učenec v šoli le redkokdaj v vlogi soustvarjalca, kar ga postavlja v pasivno vlogo. Še 

posebno je to problematično pri učencih z učnimi težavami, saj pogosto potrebujejo 

individualiziran učni načrt. A to se lahko zgodi šele takrat, ko se učenca prepozna kot otroka s 

posebnimi potrebami, za kar starši in šola skupaj sprožijo postopek o njegovem usmerjanju.  

Po zakonsko izdani odločbi o usmerjanju otroka in natančni definiciji otrokovih učnih težav 

in predlaganih prilagoditev je šola dolžna pripraviti individualiziran učni načrt. Ta vključuje 

usklajeno delo vseh članov strokovnega tima. Pri tem sodelujejo tudi otrokovi starši in otrok 

sam, če je dovolj star in pripravljen oz. sposoben sodelovanja na taki ravni. Pomembno se 

nam zdi, da posameznik postane dejaven pri načrtovanju in izvajanju svojega učenja. 
Potrebno mu je ponuditi priložnost za sodelovanje in soustvarjanje svojega načrta učenja. 

Smiselno se nam zdi njegovo postopno prevzemanje soodgovornosti pri nastajanju le-tega. 

Sprva na osnovi evalvacije dela učitelja in ostalih članov tima ter v upoštevanju mnenja 
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učenca o tehnikah in metodah učenja oz. dela z njim, ki mu ustrezajo in prinašajo napredek. Z 

odraščanjem pa z vse večjim prevzemanjem odgovornosti in poseganjem v svoj učni načrt. 

Dodatna učna pomoč in dijakovo sodelovanje v modelu pomoči KLIK tako opravičita svojo 

podporno (vseživljenjsko) in ne le edukativno vlogo pri pomoči otroku s posebnimi 

potrebami. 

 

 

2.2 UČNE TEŽAVE IN MLADI 

 

Lerner (2003, v Magajna, Kavkler in Košir, 2011:9) definira otroke in mladostnike z učnimi 

težavami »kot raznoliko skupino otrok in mladostnikov z različnimi kognitivnimi, socialnimi, 

čustvenimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot večina 

njihovih vrstnikov«. Mednje spadajo tudi otroci s specifičnimi učnimi težavami, ki se kažejo v 

učnih težavah na posameznih področjih učenja. Zaradi razsežnosti omenjenih težav bomo od 

tu dalje uporabljali enotni izraz: učne težave. Učne težave vplivajo na šolski uspeh 

posameznika in kasneje na njegovo poklicno pot. Avtorica Magajna (2005) navaja ugotovitve 

s strokovnega posveta UNICEFA (2002, v Magajna, 2005:10) z naslovom Šolska neuspešnost 

med otroki in mladostniki, ki opozarjajo, da je v Sloveniji pojav šolske neuspešnosti 

zaskrbljujoče velik. Mnogo mladih zaradi nedokončane srednje šole ostane brez poklicne 

izobrazbe. V veliki meri imajo dijaki poklicnih in srednjih šol hude učne težave, katerih 

vzroki so dostikrat neodkriti, dijaki pa posledično ne obravnavani. 

Jereb (2011) povzema predloge ukrepov Evropske komisije (2011, v Jereb, 2011:62) za 

zmanjševanje osipa pri šolanju mladih. Kot preventivne ukrepe vidi visoko vključenost 

predšolskih otrok v vrtce, ki so pri nas v Sloveniji kakovostni. Prvim rizičnim skupinam otrok 

omogočajo okolje za ustvarjalno in bogato igro, ki je bistvena za zgodnje učenje. Sledijo 

intervencijski ukrepi na ravni okolja, ki v osnovnih šolah spodbujajo ustvarjanje pozitivnega 

učnega okolja. Za uvajanje pedagoških inovacij v didaktiko pouka ter podpiranje strategije 

programov proti nasilju med vrstniki je nujen dvig in ozaveščanje kompetenc učiteljev. Med 

priporočene ukrepe spadajo tudi intervencije na ravni posameznika, kar mladim omogoča 

sodelovanje z mentorji/tutorji, ki jim zagotavljajo učno podporo. Kompenzacijske ukrepe 

priporoča za tiste, ki so opustili šolanje, npr. obiskovanje delavnic, vključenost v projektno 

učenje (PUM)... Slednje mladim pomaga prebroditi vmesni prehodni čas in jim omogoča 

pridobitev kompetenc, ki jim omogočijo dokončanje šolanja, pridobitev poklica in kasneje 

zaposlitve. 

 

 

2.3 RAZVIJANJE POTENCIALOV MLADIH Z UČNIMI TEŽAVAMI 
 

Kavkler (2002:55) piše: »Mladi z učnimi težavami imajo posebne potrebe, ki terjajo v 

izobraževanju drugačne pristope in oblike pomoči, kot so jih deležni vrstniki, da lahko 

optimalno razvijajo svoje potenciale. Praviloma imajo težave na področju branja, pisanja in 

računanja, čeprav je njihova inteligentnost povprečna ali nadpovprečna. Sposobni so se učiti, 

vendar na drugačen način kot njihovi vrstniki in nekateri so celo posebej nadarjeni na 

področjih, kot so glasba, likovna umetnost, ples, šport, računalništvo, arhitektura, praktične 

spretnosti...« 
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V Sloveniji se zadnja leta uvaja program inkluzivne vzgoje in izobraževanja kot sistematičen 

pristop dela z učenci s posebnimi potrebami. Program je odvisen od politike države, izdanih 

zakonov za pomoč pri izobraževanju otrok s posebnimi potrebami ter podpore širše javnosti. 

Od naših pedagogov, staršev in ostalih zunanjih inštitucij, ki pomagajo pri diagnosticiranju in 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, zahteva ogromno znanja in fleksibilnosti. Temelji na 

dobrem poznavanju delovanja posameznika doma, v šoli in širšem okolju. Posameznika se 

obravnava kot individuuma in hkrati kot del širše skupnosti. Pomaga mu pri vključitvi v 

šolanje in življenje s prilagoditvami. Omogoča mu razvijanje potencialov tam, kjer jih lahko. 

Pri tem je nujno dobro poznavanje in razumevanje njegovih učnih težav. Učitelj, ki to zmore 

in zna, verjame, da imajo posamezniki z učnimi težavami sposobnosti, spretnosti in znanja za 

učenje in uspešno delovanje v družbi. Država bi se morala zavedati, da zgoraj opisani 

posamezniki niso breme, temveč potencial naše družbe. Mladi z učnimi težavami se »učijo« 

prilagajanja že v vrtcu in v prvih razredih osnovne šole. Pri tem sprva nezavedno, kasneje pa 

zavestno, razvijajo edinstvene strategije, ki jim omogočajo »preživetje s svojo drugačnostjo«.  

Inkluzivnost v vzgoji in izobraževanju razumemo kot podporno pomoč otrokom z učnimi 

težavami, njihovim staršem in pedagogom ter zunanjim strokovnjakom ali laikom, ki jih 

problematika posebnih potreb in učnih težav zanima. V svoje delo za učinkovitejše delovanje 

so pripravljeni posredovati nova znanja in veščine, pridobljene skozi različna teoretična in 

praktična izobraževanja. Ocenjujemo, da je zavedanje lastnih potencialov odrasle podporne 

osebe, ki dela z otrokom z učnimi težavami nujno potrebno, če želimo v njem spodbuditi 

samozavedanje lastnih potencialov. Mladi posamezniki z učnimi težavami z vnašanjem 

ustreznih elementov podpore in pomoči s strani odrasle podporne osebe v delo z njimi, 

odkrivajo svoje potenciale in ne le pomanjkljivosti.  

 

 

2.4 ELEMENTI PODPORE IN POMOČI 

 

Mitchell (2008, v Magajna, Kavkler in Košir, 2011:19) priporoča, da »razvijamo in v praksi 

uporabljamo repertoar strategij, ki jih ob pomoči naše pedagoške filozofije, osebnosti, 

spretnosti, profesionalnih izkušenj, znanja o značilnostih in potrebah učencev ter znanja o 

okoliščinah učenja primerno umestimo«. Hudoklin (2011:177) ugotavlja, da je za učence z 

učnimi težavami pomembno učiteljevo ozaveščanje strategij poučevanja ter bogato strokovno 

znanje na področju samoregulacije in izvršilnih funkcij posameznika. Slednje nam pomagajo 

pri načrtovanju, organizaciji, uravnavanju časa, metakogniciji in samoregulaciji čustev, 

iniciativnosti pri zadanih nalogah in višajo našo vztrajnost za dosego ciljev. Model podpore in 

pomoči naj bi vseboval sposobnost razumevanja pedagoga, starša in posameznika z učnimi 

težavami, kaj predstavlja za slednje njihova »neprožnost«. Avtorica temu pravi »poučevanje 

veščin« (prav tam, 2011). Šele z ustreznim in strokovnim osredotočanjem na posameznika z 

učnimi težavami se lahko začne njegovo učenje prepoznavanja občutkov v fazi, ko niso 

fleksibilni. Tu smo odrasli posamezniku (mlademu) podporne osebe (kouč), ki ga 

spremljamo, razumemo in podpiramo. Ozaveščanje mladostnika o »trenutnem dogajanju« mu 

kasneje omogoča zavestno sprejemanje nepredvidljivih situacij, katere ga ne spravljajo več v 

jezo, vznemirjenje oz. v frustracijo. Hkrati se v njem v takih situacijah sprožijo procesi, ki mu 

z uporabo ustreznih kompetenc oz. znanjem o načrtovanju strategij za rešitev omogočajo, da 

vztrajno in uspešno pride do zadanega cilja. 
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Slika 4:Elementi podpore in pomoči modela KLIK 

 

 

 

Model podpore in pomoči za mlade z učnimi težavami mora vsebovati elemente razumevanja 

in spodbujanja posameznika ob učenju skozi izkušnjo ter mu nuditi podporo pri spremljanju 

njegovega načrta za izboljšanje delovanja/učenja. Smiselni in pomembni se nam zdita pomoč 

in podpora mladim z učnimi težavami na področjih samoorganizacije in izvršilnih funkcij. 

Strinjamo se z avtorico Hudoklin (2011:194), ki meni, da je pri načrtovanju strategij pomoči 

pomembno »upoštevanje posameznih značilnosti učenca in glede na to prilagajati ter 

načrtovati obliko oz. posamezne strategije pomoči«.  

Kot smo do sedaj že večkrat omenili, smo v našem magistrskem delu raziskali eno izmed 

možnih strategij pomoči mladim z učnimi težavami – ponudili smo jim sodelovanje na 

delavnicah KLIK. Oblika vodenja posameznika znotraj skupine je prvi podporni element 

modela. Izhajali smo iz želje mladih po druženju in potrebi po sprejemanju med sovrstniki. 

Same delavnice so bile izkustveno naravnane in mladi so na njih spoznavali, ozaveščali ter se 

učili razumevanja sebe kot posameznika in kot dela skupine. Skupina je tu poleg kouča drugi 

podporni element našega modela pomoči. 

 

 

2.5 KOUČING – PODPORNA INTERVENCIJA MLADIM Z UČNIM 

TEŽAVAMI 
 

Wehrle(2010:38) v koučing procesu vidi napredek posameznika na področju strukturiranja 

potreb in želja, kar mu omogoča razmejevanje med glavnimi in postranskimi temami, ki ga 

trenutno zaposlujejo. Za usmerjanje so dovzetni tisti, ki so v učno situacijo vpeti na čustveni 

in kognitivni ravni. Navidezno nedosegljivi cilji postanejo dostopnejši zaradi 

prestrukturiranja v etapne cilje, kar je značilno za vsako učenje, tako mladih kot odraslih. 

Krall (2010) vidi koučing kot prostor, kjer se omogoča oblikovanje refleksije ravnanja in 

odzivanja na delovnem/učnem področju posameznika. Ugotavlja, da »... refleksija, bodisi 

individualna ali skupinska, vodi k procesom različnih oblik analize, opisov potekov in 

doživljanja... in s tem omogoča bolj diferencialne opise in razumevanja socialnih situacij in 

iskanje novih opcij posameznikovega ravnanja« (prav tam, 2010:294). 
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Poudarja, da je značilnost koučinga tudi uporaba specifičnih načinov vodenja, ki se 

razlikujejo od navidezno podobnih pristopov in pomoči. Med seboj jih povezujejo naslednji 

principi (povzeto po Van Kessel, 2010:31-32, Rogers, 2004:7ff, ICF, 2004):  

 

o Delovni odnos med koučem in koučirancem je sodelovalen in enakopraven. Kouč se 

omejuje pri vrednotenju vedenja. 

 

o Vloga kouča je v pomoči pri razvoju koučirančeve učinkovitosti, s prepuščanjem 

koučirancu, da sam najde ključ do odgovorov. 

 

o Kouč pomaga koučirancu pri ozaveščanju, kaj izboljšuje učenje in razvoj, in na koncu 

spodbuja samousmerjanje in samoupravljanje napredovanja koučiranca tako, da 

spremlja njegov napredek. 

 

o Koučing je usmerjen v celotno osebnost: preteklost, sedanjost in prihodnost, torej v 

osebo kot takšno (kdo smo, notranjost osebnosti, celostnost izkušenj iz preteklosti) ter 

osebo, ki deluje (ki je usmerjena navzven, z nalogami, ki jih mora izpolniti, in ki ima 

veščine, s katerimi bo to dosegla). 

 

 

Slika 5:Krog elementov in krog učinkov koučing procesa (povzeto in prirejeno po Grant, 

2001, v Van Kessel, 2010) 

 

Krog elementov koučing procesa                               Krog učinkov koučing procesa 

 

 
 

 

Skupni elementi, ki vodijo v učinkovite rezultate koučinga, vključujejo (po Grant, 2001, v 

Van Kessel, 2010:32): »moč, zaupanje, zaupnost in komunikacijo v odnosu v koučingu; 

koučeva zmožnost postavljanja podpornih vprašanj; dajanje povratnih informacij...; razvoj 

tehnik reševanja problemov; zagotavljanje podpornega sistema za konkretno delovanje in 



Marja Čad (2013). Magistrsko delo: »KLIK« kot model pomoči mladim z učnimi težavami 

 

16 
 

prakso ... Krog koučinga se prične s postavljanjem ciljev, čemur sledi obvezno načrtno 

delovanje, da bi se ti cilji dosegli. Za to se uporabljajo različne metode opazovanja, 

ocenjevanja in analize, ki služijo temu, da se zazna in ovrednotijo različni vidiki koučirančeve 

situacije. Nato se koučirančeva realnost širi k viziji prihodnosti. Končno se z vzdrževanjem 

doseženega, s strukturiranjem podpore ter konstruktivno oceno in s povratnimi informacijami, 

zaključuje krog.« 

 

Številni avtorji se strinjajo (Creane, 2002, Duff, 2002 in Hurd, 2002, v Van Kessel,2010:36), 

da učinki, ki jih posameznik pridobi skozi proceskoučinga, povečajo njegovo samozavedanje 

in samosprejemanje. Bolje postavljajo in dosegajo cilje ter poznajo samega sebe, so boljši v 

komunikaciji in reševanju problemov. Pri tem pride tudi do globljega razumevanja posledic 

lastnega ravnanja ter razvoja bolj učinkovitih miselnih strategij. »Rezultat koučinga je 

povečana čustvena stabilnost posameznikov, ojačajo se njihove norme in vrednote, postanejo 

pa tudi bolj odprti za nove izkušnje« (po Norlander in dr. , 2002, v Van Kessel, 2010:36). 

Koučing vidimo kot ustrezno podporno intervencijsko metodo, ki s svojim delovanjem 

mladim z učnimi težavami znotraj modela KLIK nudi možnost sprememb, če si tega želijo. 

»Z oblikovanjem primernega odnosa z uporabnikom in ob uporabi problemu in življenjski 

situaciji posamezniku prilagojenega intervencijskega programa, lahko prispevamo k rešitvi in 

pomagamo posamezniku,« meni avtorica Kobolt (2006:69). A če posegamo v posameznikovo 

delovanje, nujno posežemo v njegovo kognicijo in čustvovanje. Adey in Shayer (1997:60) sta 

opredelila seznam dejavnikov, ki vplivajo na kognitivno stimulacijo posameznika. Temelj 

vsakega kognitivnega intervencijskega programa je sklenjen krog (v našem primeru) 

koučinga, ki zajema: trajanje in gostoto intervencij, konkretno pripravo, kognitivni konflikt 

ter konstrukcijo, metakognicijoin integracijo novih spoznanj. Posameznika seznanimo z 

načrtovanimi intervencijami, da jih razume in pričakuje, kar poveča njegovo motivacijo za 

delovno in učno učinkovitost. 

 

Mladi z učnimi težavami so se na delavnice, organizirane znotraj modela KLIK, vključili 

prostovoljno, kar je ugoden motivacijski dejavnik. Možnost/pot za vnos novih učnih strategij 

v njihovo metakognicijo je odprta. Strmšek Turk (2012:122) namreč ugotavlja, »da 

intervencije na področju učnih strategij na eni strani spodbujajo samoregulacijo in učno 

motivacijo, na drugi strani pa napredek posameznika na področju motivacijskih prepričanj 

vpliva ne le na učno motivacijo, temveč tudi na kvaliteto samoregulacije učenja.«  

 

 

2.6 KOMPETENCE MLADIH Z UČNIMI TEŽAVAMI 
 

»Kompetence vključujejo specifična znanja, veščine, sposobnosti, osebnostne značilnosti in 

motiviranost posameznika, kar lahko zaznamo v obliki uspešno opravljenega konkretnega 

dela. Kompetence obsegajo tako znanja kot tudi veščine, spretnosti, osebnostne in vedenjske 

značilnosti, prepričanja, motive, vrednote, samopodobo ipd. Poleg zmogljivosti (sposobnosti, 

spretnosti in znanj) pojem kompetenc zajema tudi motiviranost in odgovornost za neko 

nalogo, osebni stil in relacijo do koncepta samega sebe« (po Železnik, 2008:165-166). 

Jereb (2011) ugotavlja, da imajo učenci z učnimi težavami izrazitejše težave ob prehodih med 

stopnjami šolanja (npr. iz osnovne v srednjo šolo). Težave so pri samostojnosti, 

samozaupanju, občutku kompetentnosti, iznajdljivosti, komunikativnosti ... Mladi z učnimi 

težavami imajo probleme tudi pri samoorganizaciji svojega učenja in življenja nasploh. 
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Primanjkujejo jim veščine oz. kompetence za prepoznavanje in načrtovanje pomembnih 

korakov, da bi v procesu učenja napredovali k cilju. Ne poznajo pojma kompetence in se ne 

zavedajo njihovega pomena za vsakdanje življenje. 

Mladi se v obdobju srednješolskega izobraževanja soočajo z novo okolico, novimi sošolci, 

zahtevnejšimi pričakovanji do njih, od profesorjev in staršev. Posledično postanejo zelo 

kritični do svoje podobe. Močno si želijo biti sprejeti med ostale sovrstnike. Zaradi zgoraj 

omenjenih primanjkljajev kompetenc imajo mnogi težave z vzpostavitvijo stikov z okolico. 

Zaradi svojih učnih težav pa se počutijo tudi zelo drugačni od drugih. Pogosto so osamljeni in 

nerazumljeni, ali pa sprejeti v skupino sovrstnikov, ki je vedenjsko problematična. Na podlagi 

teh stikov si gradijo socialno identiteto in iščejo svoje mesto v družbi. Ti mladi z učnimi 

težavami so pogosto spregledani v svoji stiski, za njihovo vedenje se ne išče izvora njihovih 

težav. Poskuša se jih obvladovati z izrečenimi vzgojnimi ukrepi znotraj šole, kar redko doseže 

svoj namen. 

Na mnogih srednjih šolah so svetovalni delavci pri  svojem poklicu ustrezno izobraženi za 

delo z mladimi s specifično problematiko, a nemalokrat nemočni pri tistih zelo 

problematičnih. Navajajo, da so ti mladostniki ne-sodelovalni, ne-komunikativni in ne-

zaupljivi. Težko sledijo pouku in se izogibajo opravljanju šolskih zahtev. Pogosto imajo hude 

učne težave, ki se kažejo z učnim neuspehom. Lazarus (1981, v Kobolt, 2010:122) pravi, da je 

šolska neuspešnost za posameznika stres in kritična obremenitev. Če se ta ponavlja, je to 

dolgotrajen stres, katerega posledice so lahko usodne za posameznikovo ravnotežje v 

življenju. Kobolt (2010:124) piše, da neuspešni učenci doživljajo strah, se počutijo 

manjvredne, manj zaupajo vase in zase menijo, da so v vedenju kratkostični in impulzivni... 

So bolj ne-sigurni, bolj zadržani. Njihovo zadržanost in slabšo socialno promocijo avtorica 

interpretira kot posledico obrobnega položaja, ki ga imajo v šolskem prostoru. Znanje 

oziroma obvladovanje socialnih veščin posamezniku omogočata sprejetost in funkcionalno 

delovanje v družbi. 

 

 

2.6.1 SOCIALNE VEŠČINE IN KOMUNIKACIJA MLADIH 
 

Osrednje vprašanje mladostnikov je razvoj lastne identitete. Temu v obdobju adolescence 

posveti največ svojega časa. Razmišlja o sebi, svoji vlogi v družbi, svojih ciljih in načrtuje oz. 

»sanjari« o svoji prihodnosti. Njegovo znanje/obvladovanje socialnih veščin je bistvenega 

pomena, da lažje vstopa v interakcijo z drugimi sovrstniki. Tako utrjuje svoj položaj v družbi 

in se uči vzorcev obnašanja, komuniciranja, sprejemanja in spoštovanja sebe ter postaja 

odgovoren za svoja dejanja. »Socialno uspešen mladostnik je torej tisti mladostnik, ki se 

zaveda samega sebe, ljudi okoli sebe in družbe v širšem smislu. Ima postavljen neki osnovni 

sistem vrednot, ki jih je sčasoma privzel za sebi lastne in pomembne in se jih v svojem 

življenju tudi skuša držati. Zna si zastavljati kratkoročne in dolgoročne cilje; zanje se je 

pripravljen potruditi, zna pa se tudi odrekati stvarem, ki bi ga pri tem ovirale. Zna se spopasti 

s problemi, ki mu prihajajo na pot; zaveda se, da so rešljivi, da je vedno mogoče izbirati med 

več rešitvami in zna se odločiti za ustrezno« (Metelko Lisec, 2004:106). 

Mladostnik v interakcijo s sovrstniki vstopa največkrat skozi komunikacijo, danes v veliki 

meri sicer preko interneta. Za razumevanje samega sebe potrebuje tudi dodatno verbalno 

potrditev za svoja dejanja iz okolice, predvsem od sovrstnikov. V šoli, kjer preživi največ 



Marja Čad (2013). Magistrsko delo: »KLIK« kot model pomoči mladim z učnimi težavami 

 

18 
 

svojega časa, je ustrezen in ne-konflikten vzorec komunikacije z drugimi; tudi s profesorji, ki 

ga učijo; velikega pomena. Mladi z učnimi težavami so občutljivi na tem področju, saj imajo 

poleg težav z usvajanjem učne snovi pogosto težave tudi pri komuniciranju z okolico, kot tudi  

v prilagajanju in obvladovanju svojega konfliktnega vedenja. 

Kobolt (2010:120) ugotavlja, »da učno neuspešni učenci dobivajo manj socialnih spodbud, 

manj ponudb za socialno sodelovanje, več negativnih informacij, do njih se pričnejo utrjevati 

negativna pričakovanja, ki se ne nanašajo le na storilnostno temveč tudi na vedenjsko 

področje.« Posledica tega je lahko odklonilno vedenje na vseh področjih njegovega 

delovanja, ne samo v komunikaciji. A vendar je ravno slednja prvi pokazatelj, da se v 

mladostnikovi notranjosti marsikaj dogaja. 

Bistvena sestavina procesa koučinga v skupini po modelu pomoči KLIK je komunikacija 

med vsemi udeleženci v njej (možnost izraziti svoje mnenje). Znanje ubeseditve ciljev in želja 

po napredku v posamezniku sprožita notranjo motivacijo za sodelovanje in pripravljenost na 

izkustveno učenje. Tako lažje prepoznavajo (slišijo) lastne in tuje komunikacijske vzorce, se 

jih učijo razumeti in sprejemati. Poslušanje in usmerjanje v dekodiranje oz. dojemanje 

pomena (vsebine) vseh vrst sporočil je nujno, saj uravnavajo komunikacijo v skupini. 

Empatija in aktivno poslušanje sta prav tako pomembni veščini, ki se ju  morajo zavedati in 

naučiti ter truditi spoštovati (kot udeleženci v komunikaciji v katerem koli procesu, tudi v 

našem). 

 

 

2.6.2 MLADOSTNIK IN ČUSTVA 
 

Vse bolj se zavedamo pomena prepoznavanja in obvladovanja svojih čustev. Različni 

raziskovalci čustvenih procesov jih glede na izvor in sestavo delijo v več skupin. Fiziološka 

teorija vidi izvor in sestavo čustev v fizioloških in nevroloških spremembah ter v povezavah v 

možganih človeka. Funkcionalna teorija pravi, da so nam čustva prirojena in so nastala že 

med evolucijo. Kognitivna teorija opredeljuje čustva kot kompleksen psihofiziološki pojav, 

saj se čustva spreminjajo s spreminjanjem odnosa med posameznikom in okoljem. Socialna 

teorija poudarja družbeno pogojenost čustev, ki se oblikujejo pod vplivom družbenih pravil o 

izkazovanju čustev (po Smrtnik Vitulić, 2004:9). 

Med družbene spretnosti, ki odločajo, kako obvladujemo medosebne odnose, sodi veščina 

zavedanja čustev, potreb in skrbi drugih – empatija. Gre za razumevanje drugih ljudi, 

izkazovanje zanimanja za njihove zadrege, prepoznavanje njihovih potreb po napredovanju, 

ustvarjanje priložnosti za sodelovanje različnih ljudi ter ozaveščanje skupinskih čustvenih 

tokov. Zajema obvladovanje učinkovitih taktik prepričevanja, pozornega poslušanja in 

prepričljivosti pri oddajanju sporočil; znanje pogajanja in reševanja nesporazumov, zmožnost 

uvajanja in obvladovanja sprememb ter gojenje koristnih odnosov znotraj usklajenosti v 

medsebojnih odnosih. 

Pačnik (1984:245) opisuje, da so m1adostnikova čustva pogosto zelo močna, nekontrolirana v 

izrazu in iracionalna. Z vsakim letom njegovega odraščanja in dozorevanja se blažijo in 

postajajo v izrazu bolj kontrolirana in stabilnejša. Čustvena doživljanja so v zgodnji 

adolescenci podobna tistim iz otroštva. Od njih se razlikujejo le v tem, da jih vzburjajo 

drugačni dražljaji in da so drugačna v izrazu. Čustveno reagiranje na stresne situacije je 
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odvisno od posameznikovih čustvenih spretnosti, ki si jih pridobi skozi odraščanje, v svoji 

družini, v šoli in širši okolici. Čustvene spretnosti delimo na osebne in družbene. Osebne 

odločajo, kako dobro obvladujemo sebe. Sem spada zavedanje sebe, prepoznavanje svojih 

čustev, zmogljivosti in omejitev ter zaupanje vase, ki se kaže z močno razvitim čutom za 

lastne vrednote in sposobnosti. Pri obvladovanju samega sebe gre za brzdanje svojega 

notranjega doživljanja, vzgibov in virov, ohranjanje meril za odkritost in poštenost, 

odgovornost za osebno storilnost, prilagodljivost oz. prožnost pri obvladovanju sprememb in 

dojemljivost za novosti ter zadovoljstvo ob novih zamislih, spoznanjih in pristopih. 

Mladostniki radi povedo, da pogosto ne zmorejo prekiniti svojih čustev, čeprav si to želijo. 

Čutijo, da jih nimajo pod nadzorom. Smrtnik Vitulić (2007:35) ugotavlja, »da otroci šele z 

odraščanjem in dozorevanjem vedno bolj razumejo kompleksnost čustev in pomen nadzora 

nad njimi«. 

Razumevanje lastnih čustev in z njimi pogojeno čustveno odzivanje je poleg pridobljenih 

izkušenj in osebnih čustvenih spretnosti  odvisno tudi od posameznikove osebnosti,  njegove 

inteligence in njegovih družbenih čustvenih spretnosti. Goleman (2010:63) ugotavlja, da 

čustvena inteligentnost močno vpliva na kvaliteto človekovega življenja, saj zahteva 

spretnosti za prepoznavanje in obvladovanje svojih čustev in čustev drugih (zrelost našega 

ravnanja v določeni situaciji). Čustvena inteligentnost določa našo zmogljivost učenja 

praktičnih spretnosti, kot so zavedanje in obvladovanje sebe, motivacija, empatija in spretnost 

v medosebnih odnosih. Goleman (2001:39-41) govori tudi o težavah, ki jih imamo, »če nam 

primanjkuje npr. samozavedanja, se ne menimo za svoje slabosti ali ne premoremo 

samozaupanja, ki izvira iz trdnega zaupanja v svojo moč.« »Pri tem imata pomembno vlogo 

naša samopodoba in samospoštovanje, ki med našim razvojem postaja bolj kompleksna, 

diferencirana in abstraktna« (Woolfolk, 2002:99). Mladi z učnimi težavami naj bi zato imeli 

možnost spoznavanja in ozaveščanja lastnih čustev. Pri tem si pridobijo kompetence, ki 

vplivajo na dvig pozitivnega mišljenja o sebi oz. izboljšajo svojo samopodobo. 

 

 

2.6.3 SAMOPODOBA IN SAMOOCENJEVANJE MLADOSTNIKA 
 

V obdobju mladostništva gre posameznik skozi prilagajanje na telesne spremembe in 

čustveno osamosvajanje od družine in ostalih odraslih. Izoblikuje si socialno spolno vlogo ter 

odnose s sovrstniki. Z razvojem socialno odgovornega vedenja ter oblikovanjem vrednot se 

pripravlja na poklicno življenje, na partnerstvo in družino (Havighurst, 1979, po Zupančič, 

2004, v Marčič, 2006). Trudi se razumeti sebe in svoje delovanje v okolici in si razložiti 

odzive okolice na svoja dejanja. Pri tem se razvija njegova samopodoba, ki je »skupek idej, 

občutkov in stališč, ki jih imajo ljudje o sebi« (po Hilgard, Atkinson in Atkinson, 1979, v 

Woolfolk, 2002:71). 

Samoocenjevanje mladostnika vključuje njegovo razmišljanje in občutenje lastne osebnosti in 

»vrednosti« med vrstniki. Temelji na odzivu okolice na njegovo delovanje. Mladostnikovo 

samospoštovanje odraža njegov čustven odziv na zgornje dejavnike. Za realno 

samoocenjevanje mora v času svojega dozorevanja pridobiti zadosti različnih/bogatih 

izkušenj. Tako si pridobi predstavo o sebi in se lahko začne primerjati z drugimi. To sicer 

počne že ves čas svojega odraščanja, a v obdobju srednje šole to postane še posebej izrazito in 

pomembno zanj. Mladi, predvsem tisti z učnimi težavami, imajo pogosto nizko samopodobo. 

Ne prepoznavajo svojih kompetenc in težko izražajo svoja stališča oz. jih pogosto podajajo 
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neustrezno, kar v njihovi okolici porodi neugodje in nerazumevanje. Zato se počutijo 

izpostavljene, nepripravljene in nemočne, saj še nimajo dovolj izkušenj in znanja o tem, kako 

in zakaj je pomembno znati tisto, za kar se zavzemaš, tudi zagovarjati. Konflikti in čustveni 

pretresi zaradi nesprejetosti sovrstnikov in nerazumevanja odraslih so v veliki meri 

nerazrešeni, zato jim v svoji stiski dostikrat pripisujejo prevelik pomen. Zaradi tega težko 

napredujejo in se še težje soočajo s samoocenjevanjem. 

Mladim v obdobju mladostništva je smiselno predstaviti in ponuditi okvir modela pomoči, ki  

jim omogoča vpogled v lastno delovanje. Zagotavljal bi jim refleksijo lastnega delovanja in 

občutkov, spoštoval njihov individuum in jim nudil podporo. Pri tem bi poleg dviga 

samopodobe mladi z učnimi težavami pridobili tudi kompetence za samoocenjevanje. Znanje 

samoocenjevanja je spretnost in vrlina, ki posamezniku nudi povratno informacijo o njem in 

o možnih spremembah, ki jih mora znati načrtovati in uresničiti, če želi v svojem življenju 

napredovati. 

 

 

2.6.4 SAMOURAVNAVANJE  - NAČRTOVANJE, KONTROLA IN 

ORGANIZACIJA MLADOSTNIKA 
 

Kaj je samouravnavanje? 

Ščuka (2007:53) samouravnavanje opisuje kot proces, ki označuje vsa živa bitja, še posebej 

človeka. Zakaj? 

Vsa živa bitja si iz okolice jemljejo tisto, kar potrebujejo za rast in razvoj, in vanjo izločajo 

tisto, česar ne potrebujejo. Dokler je krivulja v ravnovesju, težav ni. Vse stopnje procesa 

potekajo samodejno, a ko pride do zastoja – do neravnovesja – se aktivira nov proces 

samouravnavanja. »Samouravnavanje je torej trajno in omogoča nenehno izmenjavanje snovi, 

energije in podatkov (znanj) ter nenehno spreminjanje« (Ščuka, 2007:53). Krivuljo 

samouravnavanja avtor Ščuka opisuje kot dejavnost, ki ponazarja pomembno življenjsko 

celoto. Krivulja pod črto izraža posameznikovo čustveno nelagodje, nad črto pa ugodje. 

Poenostavljeno, prav vsako učenje v procesu samouravnavanja se začne z neugodjem in 

konča z ugodjem. Pri tem gre posameznik preko osmih stopenj, ki ga pripravijo, da občuti in 

razume lastno delovanje/učenje.  

Na začetku procesa posameznik občuti napetost in negotovost. V ospredje stopita 

discipliniranost in priprava na samonačrtovanje dejavnosti (prenos v model KLIK). Zaradi 

zavedanja trenutne situacije nastopi višek neugodja, kar posameznika (beri: mladostnika) 

prisili k iskanju poti do rešitve in ugodja. Takrat je v fazi največjega spoznanja o sebi in 

svojem delovanju/učenju. Samokontrola lastnega delovanja mu omogoča ozaveščanje 

dogajanja, da začne prevzemati odgovornost za reševanje problema. Ko pride po krivulji 

navzgor do viška ugodja, občuti zadovoljstvo ob uspehu. Ko se prva čustva zanosa umirijo, 

dobi vpogled v novo znanje, ki ga je pridobil z lastno rešitvijo problema. Lahko se dokončno 

sprosti/umiri in po potrebi (načrtuje) vstopi v nov krog samouravnavanja učenja/delovanja, 

tokrat z več znanja in že z določenimi izkušnjami (s pridobljenimi kompetencami s pomočjo 

modela KLIK). 
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Slika 6:Krivulja samouravnavanja (po Ščuka, 2007:55) 
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                                    3       
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         PRIPRAVA                                            STIK                                  ODMIK 

        discipliniranje                              prevzem odgovornosti                rešitev problema 

          frustracije                                    reševanje problema                      novo znanje 

           napetost                                         delo (učenje)                             sprostitev 

 

Ljudje se procesa samouravavanja večinoma ne zavedamo, čeprav ga poznamo in 

sprejemamo, živimo. Je del našega vsakodnevnega življenja in razvoja. Uči nas strategij 

prilagajanja, funkcioniranja, iskanja rešitev in doseganja ciljev. Ko pride do zastoja/problema 

je dobro, da se procesa samouravnavanja zavedamo in ga poznamo. Tako se lahko primerno 

pripravimo in soočimo s težavo ter začnemo z iskanjem strategij za reševanje problema. Pri 

tem skozi proces lastnega razumevanja težav, ki se ga tokrat zavedamo in razumemo, pridemo 

do novih spoznanj/znanj ter do rešitve problema, kar naše življenje zopet umiri in uravna. 

Samonačrtovanje, samokontrola in samoorganizacija so kompetence, ki nam v vsakdanjem 

življenju omogočajo polnejše in učinkovitejše delovanje. Zaradi svoje soodvisnosti in vpetosti 

v samouravnalno krivuljo so bistvene tudi za razumevanje lastnega učenja/delovanja. 

Ozaveščanje obstoja in znanje zgornjih kompetenc nam gradita samozavest. Večja 

samokontrola in pregled nad lastnim delovanjem posamezniku namreč olajša načrtovanje in 

izvedbo določenega učenja oz. dejavnosti. Pri tem se poveča tudi njegova samoučinkovitost. 

Woolfolkova (2002:340) navaja, da si »posledice v prihodnosti zamišljamo glede na pretekle 

izkušnje in opazovanje drugih. Na ta predvidevanja vpliva samoučinkovitost – prepričanja o 

lastni kompetentnosti in učinkovitosti na določenem področju.«  

Bandura (1997, v Woolfolk, 2002:340) je določil štiri vire pričakovanj glede 

samoučinkovitosti. Izkušnje obvladovanja so naše izkušnje in vir informacij o naši 

učinkovitosti. Pri izkušnjah opazovanja so dosežki odvisni od stopnje identificiranosti 

posameznika z modelom, ki vpliva nanj. Bolj kot je izrazita povezava med njima, višja je 

posameznikova samoučinkovitost. Fiziološko in čustveno vzburjenje kot vir za povečanje 

samoučinkovitosti na posameznika deluje stimulativno. Samoučinkovitost dviguje pravilno 

podana in sprejeta povratna informacija iz okolja, t.i. socialno prepričevanje, ki je zadnji vir 

pričakovanja. Zaradi občutka za visoko samoučinkovitost na določenem področju si tu 

posledično zastavimo težje cilje. Samoučinkovitost je vsota našega truda in razumevanja 

lastnega delovanja v svetu, ki zajema našo samonačrtovanje, samokontrolo in 

samoorganizacijo ter tako vpliva na našo motivacijo. Pomembno se nam zdi, da s temi pojmi 

skozi izkustveno učenje seznanimo mlade z učnimi težavami. 
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2.6.5 MOTIVACIJA MLADOSTNIKA 
 

Mladi z učnimi težavami se v skupini spoprijemajo z novimi spoznanji, zahtevami in 

vprašanji, nanje iščejo odgovore ter jih medsebojno primerjajo. Kobolt in Zupančič Pelc 

(2010:66) navajata koncept spoprijemanja po Frydenbergovi (1997, prav tam), kjer sodelujejo 

motivacijska in vedenjska komponenta ter komponenta posameznikovih stališč. 

Spoprijemanje razumemo kot posameznikovo pripravljenost na obvladovanje zahtevnih 

življenjskih situacij, v katerem sodelujejo kognitivni, emotivni ter vedenjski odzivi. 

Eden ključnih elementov opolnomočenja je posameznikova motivacija za delo/učenje. »Učna 

motivacija je skupen pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji« (Doria, 2011:52). Če 

govorimo o notranje motiviranem delovanju/učenju menimo, da je pomembno, ko je le-to 

spodbujeno, ker je privlačno, hoteno in ni pogojeno z nagrado od zunaj. Pri vodenju in 

procesu učenja/delovanja mladih z učnimi težavami se v štirih fazah prepoznavanja vzorcev 

svojega lastnega delovanja osredotočamo na vidike notranje motivacije. Požarnik Barentič 

(2003) o notranji motivaciji pove, da je njen cilj v samem delovanju, vir podkrepitve pa je v 

posamezniku. Vsi sledimo svoji želji po razvijanju novih sposobnosti, spoznanj, znanj in 

razumevanj. Prednost notranje motivacije je v zadovoljstvu in v njeni trajnosti. Nanjo vpliva 

več dejavnikov, ki jih tu vzporejamo z delovanjem mladih z učnimi težavami. Doria (2011) 

namreč ugotavlja, da smo ljudje bolj notranje motivirani v situacijah, ki so za nas optimalno 

izzivalne in nam ponujajo priložnost za učenje, rast, razvoj ter stimulirajo naše čute, fizične 

sposobnosti in miselne procese. Ponudi se nam priložnost, da občutimo lastno vodenje ter se 

naučimo sprejemati nova spoznanja o sebi in svojem delovanju. Ovrednotiti znamo odzive iz 

okolice ter pri tem začnemo zaupati v svoje sposobnosti/kompetence. 

Z opolnomočenjem (v Zaviršek in dr., 2002:60) posameznika spodbujamo in mu pomagamo 

razviti sposobnosti, s katerimi lahko razširi svoj vpliv ter aktivira vire za uporabo moči. 

Podpora asertivnega kouča, ki posameznika pri iskanju lastnih potencialov hkrati vodi tudi 

skozi proces opolnomočenja, si je zaslužila našo pozornost in raziskavo, kar smo storili s 

pomočjo integriranega modela pomoči mladim KLIK. 
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3 MODELI UČENJA IN POMOČI MLADIM Z UČNIMI 

TEŽAVAMI 

 

V sodobni strokovni literaturi, ki se ukvarja s problematiko učnih težav otrok, se vedno 

pogosteje opisuje sodelovanje med učencem, ki ima težave, in učitelji, ki ga poučujejo. 

Vzpostavitev delovnega odnosa je po Grah (2010) prva in temeljna naloga vsakega pedagoga. 

Avtorica zagovarja dejstvo, da mora biti »učitelj učencu spoštljiv in odgovoren zaveznik, ga 

spodbujati k razvoju njegovih kompetenc, sposobnosti in virov moči ter odpornosti... 

Potrebno je, da učitelj razvija učenčev občutek lastne vrednosti in da mu odpira prostor, v 

katerem učenec pridobi izkušnje« (Grah, 2010:132). 

Ne smemo pozabiti na otrokove starše in njegove ostale podporne (odrasle) osebe v življenju, 

ki ga spremljajo in razumejo. Učenci (mladi) z učnimi težavami imajo veliko potrebo po 

čustveni bližini odraslih, ki jim zaupajo. Brez zavedanja vsega tega jim težko ponujamo 

različne oblike/modele učenja in pomoči. Udeleženci procesa skupaj tvorijo celoto, so 

medsebojno soodvisni in zato morajo biti vsi vključeni v proces podpore in pomoči, ki jim ga 

ponuja socialno-pedagoška stroka. »V sodobni raziskovalni literaturi so se kot obetavne 

izkazale predvsem naslednje strategije: vključenost staršev v izobraževanje, zgodnje bralne 

intervence, direktno poučevanje, kognitivna vedenjska modifikacija in sistematična 

formativna evalvacija. Pomembno je, da upoštevamo široko, celovito zasnovane programe 

preprečevanja in intervence, ki spodbujajo tako emocionalno kot tudi kognitivno 

kompetentnost, saj vplivajo na učenčevo prilagajanje in šolske dosežke številni raznoliki 

dejavniki« (po Magajna, 2005:27).  

Šugman Bohinc (2010) meni, da je za udejanjanje delovnega odnosa soustvarjanja potrebno 

poznati osnovne koncepte in postopke za razvoj primarne stabilnosti, ki so: »minimalna 

motivacija za sodelovanje; uresničevanje delovnega odnosa soustvarjanja v izvirnem 

delovnem projektu učenja in pomoči; odnosni koncept, v katerem se sogovornik počuti 

varnega; zaupanje v kompetence druge osebe; krepitev sogovornikovega občutka o lastni 

vrednosti, zaupanje v lastne kompetence; veselje do učenja iz napak, do eksperimentiranja; 

strokovna disciplina delovnega odnosa; pričakovanje, da se bo sodelovanje razvijalo v smeri 

želenega razpleta in motivirajoča in osmišljajoča usmerjenost na želeno prihodnost« (prav 

tam, 2010:52). 

 

 

3.1 MODEL SOUSTVARJANJA DELOVNEGA ODNOSA (Čačinovič 

Vogrinčič, 2008) 
 

Različni modeli pomoči temeljijo na dobrem poznavanju stisk in težav otrok z učnimi 

težavami. Najnovejši izvirni delovni projekti učenja in pomoči so uspešni (po Vogrinčič 

Čačinovič, 2011:34), če »imajo zelo konkretne in jasno zastavljene naloge. Učenec naj bi 

vsakokrat sam oblikoval instrumentalno definicijo problema. Učitelji dodajo svoj vidik in nato 

skupaj raziščejo možne vire in soustvarjajo rešitev. Za učenca z učnimi težavami je 

pomembno, da znamo slišati njegov glas in mu ostati pridruženi v skupnem odnosu ter aktivno 

usmerjati udeleženost njemu v podporo« (prav tam, 2011:34).V svoji praksi pomoči in v 

pogovorih s starši in učitelji je Čačinovič Vogrinčič (2008:58) ugotavljala, »kako zelo je 
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uspešna pomoč odvisna od udeleženosti učenca, od tega, da se sliši njegov glas tako, da bo 

resnično soustvarjalec v procesu pomoči.«  

Slika 7: V soustvarjanje rešitev usmerjeno ravnanje (po Čačinovič Vogrinčič, 2008:55) 

 

 
 

 

Model soustvarjanja delovnega odnosa razumemo kot sodelovanje vseh vpletenih v 

»problem«, torej otroka (mladostnika) z učnimi težavami, njegovih staršev in pedagogov, ki 

ga učijo oz. sodelujejo z njim. Pomembna je jasna definicija problema, ki otroka bremeni in 

mu onemogoča napredek pri učenju. Ko si otrok želi pomoči in aktivno sodeluje, se pokaže 

rešitev in pot na boljše. Odprt prostor za pogovor, ki omogoča komunikacijo sprejetosti in 

razumevanja situacije z vseh vidikov, vodi v izboljšanje odnosov med vsemi vpletenimi in 

posledično tudi v izboljšanje medsebojne komunikacije.  

 

Delovanje je usmerjeno v iskanje rešitev, vendar ne za vsako ceno in mimo otroka s težavami, 

temveč skupaj z njim in zanj. Vsi udeleženci v modelu pomoči skupaj soustvarjajo delovni 

odnos, ki teži k napredku posameznika. Ta s podporo in z razumevanjem pozicije 

»brezizhodnosti«, kjer uporablja predvsem strategije preživetja, preide v vpogled na situacijo 

iz nove perspektive. Le tako občuti in dojame svoje težave. Z vzpostavljanjem in 

vzdrževanjem odprtega prostora za pogovor nastaja nova zgodba, ki je posameznikova nova 

izkušnja. Omogoča mu napredek pri razumevanju in reševanju njegovih težav. 

 

Slika 8: V vzpostavljanje in vzdrževanje pogovora usmerjeno ravnanje (po Čačinovič 

Vogrinčič, 2008:55) 
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Občutek enakovrednosti in spoštovanje s strani odrasle osebe sta ključna elementa za 

aktivizacijo (motivacijo) mladih z učnimi težavami k bolj sodelujočemu odnosu. Odrasli pri 

delu z njimi to pogosto pogrešamo. Vzroke za njihovo nesodelovanje pogosto iščemo povsod 

drugod, razen v dejstvu, da je morebitni vzrok nesoglasij pri delu z njimi v tem, ker nismo 

uspeli vzpostaviti medsebojnega odnosa. Vzpostavitev odnosa med ljudmi zajema njihova 

čustva, misli, vedenje in ravnanje. Uravnava njihovo medsebojno interakcijo – kako ljudje 

vplivamo drug na drugega, se učimo drug od drugega. Za sobivanje ljudje potrebujemo 

druženje in pogovor ter potrpljenje drug z drugim, predvsem pa pripravljenost na sprejemanje 

in razumevanje drugačnosti. 

 

 

3.2 MODEL SAMOREGULACIJE UČENJA (Zimmerman, 1986) 
 

Zimmerman (1986, v Pečjak in Košir, 2003:50) definira »samoregulacijsko učenje kot proces, 

v katerem so učenci metakognitivno, motivacijsko in vedenjsko aktivno udeleženi. Tovrstno 

učenje torej vključuje učenčeve misli, občutja, situacije in vedenja, ki so usmerjena k 

doseganju njegovih ciljev.« Model vključuje uporabo specifičnih procesov, strategij in 

odgovorov učencev, s ciljem doseganja posameznikove boljše učne uspešnosti in zavedanja 

uporabnosti le-teh za lasten napredek. Učenec med procesom išče povratne informacije o 

svojem napredku. To omogoča ciklični proces, kjer slednji spremlja sam sebe; svoj napredek 

ter uporabnost uporabljenih strategij. Pri tem pride do spremembe v dojemanju sebe in v 

občutku lastne učinkovitosti (prav tam, 2003:50).  

 

Slika 9:Zimmermanov tristopenjski model cikličnih faz in podprocesov samoregulacijskega 

učenja  (v Vesel, 2010:10) 

 

1. PRED UČENJEM - faza predhodnega razmišljanja: 
 

Analiza naloge 

o postavljanje ciljev (koliko, čas, ...) 

o načrtovanje za nalogo specifičnih učnih strategij 

 

Samomotivacijska prepričanja 

o prepričanja o lastni učinkovitosti 

o pričakovanja o rezultatu učenja: posledice učenja 

o notranja motivacija: interes 

o vrednost naloge 

o orientacija učnih ciljev (splošno) 

 

2. MED UČENJEM - faza izvedbe in zavestnega nadzora:   
 

Samokontrola (lastnega učenja) 

o  predstavljanje (učnih vsebin) 

o samopoučevanje (samogovor med učenjem) 
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o  osredotočenost pozornosti (koncentracija) 

o  za nalogo specifične strategije (prilagajanje) 

 

Samoopazovanje 

o  beleženje lastnega učenja (časa, kvalitete, ...) 

o  eksperimentiranje z lastnim učenjem (novi načini učenja) 

 

 

3. PO UČENJU - faza samorefleksije: 

 

Presojanje samega sebe 

o samovrednotenje (primerjava s standardom) 

o  kavzalna atribucija (pripisovanje vzrokov neuspehu ali uspehu) 

Reakcije na lastno učenje 
o čustvene reakcije (zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s seboj) 

o adaptivne reakcije (spreminjanje učenja)  

o defenzivne reakcije (zaščita samopodobe) 

 

Zimmermanov(2002:67) tristopenjski model cikličnih faz in podprocesov samoregulacijskega 

učenja osvetljuje predhodno mišljenje (organiziranje znanj, vsebin), nadzor izvedbe in volje 

(proces uporabe znanja) ter samorefleksijo (metakognicija, samoregulacija). V fazi pred 

učenjem si posameznik postavi cilj in načrtuje strategije, s pomočjo katerih bo dosegel 

zastavljeni cilj. Samomotivacijska prepričanja zajemajo področje njegovih kompetenc, 

njihovo poznavanje in uporaba. Na prehodu v stopnjo med učenjem sta bistveni kompetenci 

samokontrola in samoopazovanje posameznika pri lastnem učenju/delu in napredku. Na 

podlagi opažanj posameznik preide v stopnjo po učenju, ki je samorefleksivna. S pomočjo v 

procesu pridobljenih izkušenj lahko ovrednoti sam sebe in opravljeno delo.  

Reakcije na učenje so čustvene reakcije, ki so spremljale njegovo spreminjanje učenja in 

obrambne reakcije ob tem. Posameznik se nauči svojim uspehom ali neuspehom pripisati 

vzroke, jih čustveno obogati in se ob tem zaveda uporabe samoregulacijskij strategij.» 

Pojmovno se samoregulacija nanaša na posameznikovo uporabo kontrole nad samim seboj, 

skozi dva različna, a kompatibilna procesa: opazovanje lastnega stanja v smeri doseganja 

lastnih ciljev in postopkov za spreminjanje oz. izboljšanje trenutnega stanja« (Lončarič in 

Peklaj, 20208, v Strmšek Turk, 2012:69). 

 

 

3.3  MODEL SAMOREGULACIJSKEGA RAZVOJA UČNIH  

STRATEGIJ (Harris in Graham, 1997) 
 

Model razvoja samoregulacijskih učnih strategij po Harris in Graham (1997, v Janželj, 

2011:107) združuje področja znanja, učenja ter vedenja. Upošteva čustva in stališča učečega 

ter poudarja aktivno vlogo učenca v postopnem prevzemanju odgovornosti pri 

samoorganizaciji. Čeprav se njun model nanaša na poučevanje različnih strategij za pisanje 

zgodb oz. metodi procesnega pristopa k pisanju, vidimo mnogo stičnih dejavnikov, ki 

vplivajo na posameznikovo izboljšanje splošnega delovanja, z modelom KLIK. Kot je za 

zapis zgodbe potrebno razmišljanje o zgodbi, o njeni vsebini in smiselnosti ter razumevanje 
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zapisa, je pri delu z mladimi z učnimi težavami pomembno oblikovanje, razumevanje in 

zapis načrta ter njegova realizacija. 

 

Slika 10:Model samoregulacijskega razvoja učnih strategij (povzeto in prirejeno po Harris in 

Graham, 1997, v Janželj, 2011) 

 

 
 

 

 
 

 

Menimo, da so elementi omenjenega modela pomoči primerni za integracijo v model KLIK, 

saj je prednost modela samoregulacijskega razvoja strategij (po Wong, 1996, v Janželj, 

2011:107): »združevanje področij znanja, učenja in vedenja, pri čemer je upoštevan tudi vpliv 

čustev in stališč. Poudarek je na aktivni vlogi učenca ter postopnem prevzemanjem 

odgovornosti za rabo strategij (pri pisanju)«.To želimo doseči tudi mi, pri postopnem 

prevzemanju odgovornosti mladih z učnimi težavami za lastno delo/učenje. 

Aktivno vlogo posameznika v procesu podpore znotraj modela pomoči ocenjujemo za 

odločilno pri delu z mladimi z učnimi težavami. Izvajalci pomoči težimo k cilju, da se učeči 

se posameznik nauči postopno prevzemati nase odgovornost za lastno delovanje. Kar lahko 

razume le, če gre sam skozi proces samoregulacijskega razvoja strategij; zna načrtovati in 

preverjati izvedeno. Avtorica Strmšek Turk (2012:95) ugotavlja, da »je v vzgojno-

izobraževalnem kontekstu nedvomno pomembno, da se kreira učinkovito učno okolje, ki 

omogoča trening učinkovitih kognitivnih in motivacijskih strategij oz. spreminjanje 

neučinkovitih strategij posameznika...« 
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3.4 MODEL POMOČI PRI TEŽAVAH Z IZVRŠILNIMI FUNKCIJAMI 

(Dawsonon in Guere, 2004) 

 

Ključno načelo v modelu pomoči Dawsononove in Guera (2004, v Hudoklin, 2011:180) je 

zavedanje, da »razvoj poteka od zunanjega k notranjem ter da posameznikove manj razvite 

izvršile funkcije lahko podpiramo na dva načina: s strategijami pomoči na ravni okolja ali na 

ravni osebe.« Prvi način je prilagajanje učnega/delovnega okolja posamezniku. Naslednji 

način vključuje dejavnike, ki spodbudijo spreminjanje njegovih veščin. Tu lahko npr. 

spreminjamo naravo naloge, način posredovanja namigov za spodbudo ter način interakcije s 

sošolci (prav tam, 2011:180–181). Model pomoči po Dawsononovi in Gueri (2004, v 

Hudoklin, 2011:181) med strategije pomoči na ravni okolja navaja primerno pomoč odrasle 

osebe. Ta posamezniku pomaga pri oblikovanju načrta, organizacijskih shem in specifičnega 

niza navodil, spremljanju izvedbe, spodbujanju in motiviranju, dajanju povratnih informacij o 

uspešnosti pristopa, reševanju problemov ter pomoči po določanju, kdaj je naloga končana. V 

eni od podpornih odraslih oseb mladim z učnimi težavami tu vidimo kouča, ki mladostnika 

spremlja/vodi na poti prehajanja od oblikovanja načrta do določevanja konca naloge. Nas 

zanimajo predvsem strategije pomoči na ravni osebe, ki jih zajema spodnja shema in jo 

opisujemo v nadaljevanju. 

 

Slika 11: Strategije pomoči na ravni osebe (povzeto in prirejeno po Dawsonon in Guere 2004, 

v Hudoklin, 2011:181) 

 

Pri svojem delu z učenci z učnimi težavami smo iskali učinkovito metodo dela z njimi, saj se 

zavedamo, da »učitelji težko motivirajo učence za učenje, čutijo pomanjkanje timskega 

sodelovanja in premalo strokovne podpore zunanjih ustanov itd. Razvidno je tudi, da je na 

nivoju šole potrebno poiskati vire pomoči, razvijati varovalne dejavnike za vsakega učenca, 

odpreti šole v okolje, izboljšati organizacijo, strategije evalvacije učinkovitosti pomoči 

učencem z učnimi težavami itd« (Kavkler, 2010:3). Podpiramo njeno idejo o vključevanju 

zunanjih strokovnjakov v delo z učenci z učnimi težavami, ki bi v svoje delo z njimi bolj 

pogumno vpletli svoje inovativne ideje oz. nove metode dela. Avtorica meni, da »so učenci z 

učnimi težavami zelo heterogena skupina, za katero ni nekega splošno veljavnega pristopa, 

zato ne moremo učiteljem priporočati ene same splošne strategije, saj ni nobena učinkovita za 

vse učence z učnimi težavami« (Kavkler, 2010:4). 
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3.5  MODEL NARATIVNEGA PRISTOPA PRI KOUČINGU (Drake, 

2009, 2011, 2012) 

 

Zgodbe, ki jih ljudje pripovedujemo o svojem življenju, so velikega pomena za strokovnjake, 

ki se ukvarjajo z iskanjem ustreznih pristopov pri ocenjevanju in razumevanju 

posameznikovih težav. Pomembno vlogo imajo  pri  oblikovanju učinkovite podpore in 

pomoči ljudem, ki ju  potrebujejo. Avtorji Bruner (1987), Mancuso in Sarbin (1983), Schrank 

(1990), Ochs and Capps (1996), Boje (1998), White (2000), Reissman (2002) in drugi 

zagovarjajo pomen razumevanja posameznikove zgodbe pri psihosocialnem in terapevtskem 

delu. Burke (1969, v Drake, 2009:120) v ospredje postavlja naslednje osrednje elemente v 

zgodbi (v posameznikovem pripovedovanju): dogajanje (Kaj se je zgodilo?), kraj dogajanja 

(Kje/kdaj se je zgodilo?), akterja dogajanja (Kdo je naredil kaj?), oris dogajanja (Kako je to 

naredil?) ter vzrok dogajanja (Zakaj je to naredil?). 

Na opisano teorijo se opira model narativnega pristopa v koučingu (Drake, 2009, 2011, 2012). 

Zgodbe posameznika so odlična pot za raziskovanje in razumevanje  posameznikovih 

povezav in videnj. Odkrivajo stvari, ki sprožajo priložnosti za notranje in zunanje spremembe 

v njegovem vedenju. Model sprejema spoznanje, da obstaja neka notranja povezava med 

načinom, kako ljudje doživljamo in vidimo sebe in tem, kako opisujemo svoje vsakodnevno 

življenje in se dejansko obnašamo (Drake, 2009).  

Model narativnega pristopa pri koučingu izhaja iz domneve, da je posameznikova osebnost 

determinirana, določena ter da je njena rast omejena, a vendar odprta za spremembe. Pogovor 

in odnos med koučem in vodenim posameznikom imata v narativnem procesu koučinga 

močan pomen, zato je nastanek nove zgodbe vsekakor vedno mogoč.  

Metoda se sprva osredotoča oz. nagiba na dinamiko sedanjosti, torej  – Kaj je sedaj?, in ne 

sledi splošni tendenci koučinga po hitrem prehodu na prihodnost – Kaj bi lahko bilo?, in na 

doseganje cilja za vsako ceno. To kouču daje čas za globlje razumevanje bistva 

posameznikove trenutne zgodbe. Ljudje namreč oblikujemo/pripovedujemo svojo zgodbo kot 

odgovor na razdvojenost lastnega pogleda na trenutni svet, v katerem se nahajamo/živimo. 

 

Slika 12: Faze prehajanja v narativnem koučingu (po Drake, 2012) 
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Narativni pristop pri koučingu omogoča kouču raziskovanje domnev glede resničnosti in 

vpletenosti koučiranega posameznika v zgodbo, drugačen vpogled vanjo. Če posameznik 

vzame novo videnje zgodbe za svoje ter želi pri tem doseči pozitivne rezultate v prihodnosti, 

ji mora dati novo obliko. Odprto se mora vprašati o tem, kako bi še naprej lahko krepil želeno 

obnašanje v njej. Tako pride do nastanka »nove zgodbe«, do njene izstrelitve v svet. To je 

proces nastajanja nove umestitve posameznikove identitete, zgodbe in vedenja z namenom,da 

postane drugačen in se tako tudi obnaša (po Drake, 2009). 

Drake (2012) meni, da mora kouč imeti svojo pozicijo v procesu razčiščeno, sicer ga čustva 

klienta potegnejo vase. Le tako posamezniku nudi ustrezno podporo in razumevanje.  Prav 

tako mora kouč imeti jasno definirano zavedanje lastnega osebnega znanja in sposobnosti. 

Znati mora povzemati in v proces vključevati posameznikova znanja  in mu pomagati na poti 

oblikovanja »nove zgodbe«. Da razume vso širino slike, mora kouč dojemati posameznika 

kot osebo, ki si resnično želi izboljšati trenutno stanje in ne kot nekoga v situaciji, ki se išče in 

se bo enkrat že našel. Ciljna funkcija koučinga je torej temeljna funkcija procesa, saj 

podpira vse delo in razumevanje kouča s posameznikom.  

Model narativnega pristopa v koučingu se v svojem bistvu ukvarja s poseganjem v 

posameznikovo delovno (v našem modelu pomoči KLIK bo to učno polje) ter se (po Drake, 

2012:8) dotika štirih stopenj/faz njegovega delovanja/razmišljanja: 

 

1. Zavedanja v konkretni situaciji: Kdo sem jaz? Kaj puščam za seboj? 

2. Razjasnjevanja v stopnji/fazi iskanja: Koliko sem cenjen? Kaj se mi odpira? 

 3. Sprejemanja v fazi odločitve: Kaj moram spremeniti? Kaj se od mene pričakuje? 

4. Utrjevanja v fazi ob/zaveze: Za kaj se zavzemam? Kaj bom najprej storil, spremenil? 

 

Slika 13: Posameznikovo delovno/učno polje (povzeto in prirejeno po Drake, 2012:8) 
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Slika 14: Funkcije supervizije in koučinga (povzeto po Drake, 2012:9, Čad, 2013) 

 

 

 

Kot lahko razberemo iz slik 13 in 14, se v fazi zavedanja po predstavljeni zgodbi vzpostavlja 

povezava s podporno funkcijo narativnega pristopa pri koučingu. V fazi razjasnjevanja se 

posameznikovo delovanje navezuje na oblikovno funkcijo modela. V fazi sprejemanja stopi 

v ospredje integrativna funkcija, ki od njega pričakuje prilagoditev in usmeritev v fazo 

utrjevanja, v ciljno funkcijo modela. Slednja od posameznika pričakuje, da v prihodnosti 

spremeni svoje razmišljanje oz. pogled na lastno zgodbo.  

Model narativnega pristopa v koučingu se nam zdi ustrezen za prilagojeno uporabo za delo z 

mladimi z učnimi težavami prav zaradi svojih faz delovanja/prehajanja. Avtor Drake 

(2011:141) nas opogumlja, da »koučing potrebuje nove okvirje, metode in vire pomoči, ki bi 

praktikom (beri: koučem) pomagali integrirati znanje, dokaze, znanost in umetnost na višji 

nivo z namenom bolj celostnega razvoja pri njihovem delu, da bi bili v tem kar se da dobri oz. 

uspešni.« 

 

 

3.6 OPIS SESTAVIN  INTEGRIRANEGA MODELA KLIK (Čad, 2013) 
 

Model pomoči mladim z učnimi težavami KLIK je nastal v želji po bolj poglobljeni pomoči 

mladostnikom pri procesu učenja v času šolanja na srednji šoli. Ugotavljali smo, da jim 

primanjkujejo kompetence za obvladovanje vsakodnevnih delovno-učnih situacij. Težave so 

izrazite predvsem na področju motivacije, pa tudi pri samooceni delovanja in v prevzemanju 

odgovornosti za lastni ne-/uspeh. Zato smo se odločili, da z vnašanjem nam pomembnih 

vsebin različnih modelov pomoči, ki temeljijo na spodbujanju in ozaveščanju posameznikovih 

kompetenc, vplivajo na razvoj metakognicije in na zavedanje pomena čustev pri učenju, 

razvijemo integrirani model pomoči, ki bo mladim z učnimi težavami v pomoč pri 

načrtovanju in realiziranju zastavljenih delovno-učnih ciljev. 
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Naš model temelji na: 

 

 delu v skupini, a s posameznikom, 

 izboljšanju posameznikovih veščin/kompetenc na različnih področjih delovanja, 

 odstranjevanju ovir za večjo osebno učinkovitost, 

 podporni pomoči mladim; namesto da jih poučujemo in jim prilagajamo učenje. 

 

 

Slika 15: Ogrodje modela pomoči KLIK 

 

 

 

KLIK kot model pomoči mladim z učnimi težavami zajema delovanje mladostnika, skupine 

in kouča. Mladostnik se nahaja v procesu izkustvenega učenja v skupini z drugimi 

mladostniki ter se poskuša prepoznati in osamosvojiti. Skupina je projekcija njegovega 

sedanjega in preteklega okolja. Naloga kouča je podpora mladostniku pri ozaveščanju 

njegovega dosedanjega delovanja ter usmerjanje v iskanje novih strategij za načrtovanje in 

realiziranje »prijaznejše« prihodnosti. Model vsebuje trditve, ki se nanašajo na mladostnikova 

čustva, vedenje in (meta)kognicijo, in so vpete v evalvacijsko (trikratno) samoocenjevanje v 

treh fazah: samoprepoznavanje, samonačrtovanje in samoregulacija lastnega 

učenja/delovanja. Samoocenjevanje mladim z učnimi težavami pomaga ozavestiti že 

obstoječe kompetence ter spoznati pomen prepoznavanja, izoblikovanja in poimenovanja 

novih, ki jih potrebujejo za razvoj učinkovitejših strategij pri učenju/delovanju. 
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Slika 16: Usmerjenost modela pomoči KLIK 

 

 

 

Mladostnik na poti k novemu, drugačnemu delovanju najprej pride v fazo 

samoprepoznavanja, kjer  poimenuje svoje kompetence. Za prehod na naslednjo fazo mora 

svoje dotedanje učenje/delovanje reflektirati, analizirati in ozavestiti. Tako spoznava lastno 

razmišljanje/delovanje/učenje/vedenje. V fazi samonačrtovanja poskuša novo pridobljene 

kompetence vpeti v samoorganizacijo svojega življenje. Tu ga spremlja podpora skupine in 

kouča, kar v njem prebudi motivacijo za nadaljnje delo. V fazi samoregulacije sledi uporaba 

novih kompetenc, saj mladostnik zaradi izkustvenega učenja med procesom teži k realizaciji 

svojih ciljev ter k evalviranju svojega delovanja. 

 

Slika 17: Prehodi znotraj modela pomoči KLIK 
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Slika 18: Vsebina notranjosti modela pomoči KLIK 

 

 

 

Opisana modela (narativni pristop v koučingu in KLIK) imata stična izhodišča v zavedanju 

mladostnika v konkretni situaciji, kjer se celostno spoznava in prepoznava. Na prvi stopnji v 

modelu KLIK, stopnji sedanjosti, se spominja sebe in svojih občutkov»tu in zdaj« ter izrazi 

lastno mnenje o sebi, ozirajoč se na vprašanje (težavo), ki ga/jo rešuje. Šele nato posameznik 

nadaljuje svojo pot na stopnjo preteklosti in se poskuša spomniti razlogov, ki so privedli do 

občutkov v sedanjosti.  

Na podlagi preteklih izkušenj v zvezi s predstavljeno težavo si odgovori na vprašanje, kaj je 

takrat mislil o sebi, svojem delovanju. Posameznik nato preide na tretjo stopnjo, na stopnjo 

sprememb. Tu izrazi svoje želje in potrebe po konkretni spremembi, jih ubesedi ter poskuša 

oceniti, ali so realne in izvedljive. Na zadnji stopnji, na podlagi ugotovitev iz prejšnje, izdela 

oz. zapiše svoj delovni načrt in poišče vire moči, ki jih premore, ter vse skupaj poskuša vpeti 

vanj. Tu se dokončno odloči, kaj bo najprej spremenil oz. katere akcijske korake bo izvedel, 

da bo realiziral svoj zapisani načrt. Pri tem je pomembno, da natanko ve, za kaj se zavzema 

(realnost) in kaj ga motivira (viri moči). 

KLIK – Koučing Lista Individualnih kompetenc – je vzporedni cilj našega modela pomoči 

(poleg razvoja le-tega), saj na podlagi samoraziskovanja vsak mladostnik ob koncu procesa 

pridobi »listo« z zapisom njegovih individualnih kompetenc. Le-ta mladim z učnimi 

težavami kadarkoli v prihodnosti nudi možnost vpogleda v zapis »vira moči« in mu nudi 

občutek varnosti, ko/če ga bo potreboval. S svojim sodelovanjem v procesu delavnic KLIK 

mladi z učnimi težavami pridobijo znanje za samostojno izpolnitev predstavljenega 

delovno/učnega polja (sliki 17 in 18), ki jim služita kot pripomoček za »samokoučanje« v 

primeru potrebe po pomoči pri reševanju problema. 
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Mladostnik pri tem spozna: 

 »Za svoje učenje/delovanje sem odgovoren sam, drugi mi nudijo le podporo.«              

K  

 »Znam ubesediti in zapisati svoje cilje ter  jih razdeliti na etapne cilje.«                   

      L 

 »Cilje znam evalvirati in uresničiti. Vem, kdo sem in kako delujem.«                            

I 
 »Sem samostojen in zaupam vase, znam načrtovati. Sem samoorganiziran.«               

K  

 

K: koučing L: lista I: individualnih K: kompetenc (glej primer str. 103) 
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3.7 POVZETEK TEORETIČNEGA DELA 

 

Predstavljeni modeli pomoči imajo skupni imenovalec, to je intervencija oz. poseg v 

delovanje z namenom izboljšanja trenutnega stanja. Če posegamo v posameznikovo 

delovanje, nujno posežemo v njegovo kognicijo in čustvovanje. Proces prilagojenih vsebin 

narativnega koučinga, integriranih v nov model pomoči KLIK, je potekal v obliki koučinga 

posameznika znotraj skupine. Kot ugotavlja Vec (1997:71) »gre vsaka skupina v svojem 

razvoju skozi faze, ki jih zaznamujejo povsem določeni skupinsko-dinamični procesi ... V 

resnici bi lahko trdili, da vladajo prav v vsaki majhni skupini – ne glede na vsebino njenega 

dela - neke splošne zakonitosti in zaporedja glede razvoja komunikacije, izražanja čustev, 

vzpostavljanja strukture moči, razporejanja vlog.«  

Mladi z učnimi težavami so se v skupini spoprijemali z novimi spoznanji, zahtevami in 

vprašanji, nanje iskali odgovore ter jih medsebojno primerjali. Kobolt in Zupančič Pelc 

(2010:66) navajata koncept spoprijemanja po Frydenbergovi (1997, prav tam), kjer sodelujejo 

motivacijska in vedenjska komponenta ter komponenta posameznikovih stališč. 

Spoprijemanje razumemo kot posameznikovo pripravljenost na obvladovanje zahtevnih 

življenjskih situacij, ki je povezana s kompetenco obvladovanja lastnega življenjskega 

položaja, v katerem sodelujejo kognitivni, emotivni ter vedenjski odzivi.  

Model samoregulacijskega razvoja učnih strategij po Harris in Graham (1997, v Janželj, 

2011:107) združuje področja znanja, učenja ter vedenja in upošteva čustva in stališča učečega 

ter poudarja aktivno vlogo učenca v postopnem prevzemanju odgovornosti pri 

samoorganizaciji. Zgornje ugotovitve lahko primerjamo z Zimmermanovim (2002:67) 

tristopenjskim modelom cikličnih faz in podprocesov samoregulacijskega učenja, ki 

osvetljuje: stopnjo predhodnega mišljenja (organiziranje znanj, vsebin), stopnjo nadzora 

izvedbe in volje (proces uporabe znanja) ter stopnjo samorefleksije (metakognicija, 

samoregulacija).  

Mladi med stopnjami prehajajo glede na socialni kontekst, lastna prizadevanja po 

spremembah in zavedanja novih kompetenc. Podobnost z narativnim pristopom pri koučingu 

vidimo v prehajanju s stopnje postavljanja ciljev in strateškega načrtovanja preko 

posameznikovih predhodnih znanj/spoznanj, do stopnje usmerjanja pozornosti v delovanje in 

spremljanje samega sebe. Sledi stopnja samo-vrednotenja in utrditve novo pridobljenih 

znanj/spoznanj. V omenjeni proces dela z mladimi z učnimi težavami smo vpeli značilnosti 

delovnega soustvarjalnega odnosa. Čačinovič Vogrinčič (2011:17) se zavzema, da bi se 

opisani koncept vnesel v vsakodnevno delo z njimi, saj je v njem »poudarek na učenju v 

odnosu, ki omogoča pogovor, v katerem se zgodi vse: da se poslušamo, slišimo, si 

odgovorimo ..., ker gre za veliko več: za pogovor, v katerem se mladostniku pridružimo, da bi 

slišali njegov glas in skupaj raziskovali poti do želene spremembe«.  

Podporno vodenje (v Zaviršek in dr., 2002:60) posameznika namreč spodbuja in mu pomaga 

razviti sposobnosti, s katerimi lahko razširi svoj vpliv ter aktivira vire za uporabo moči. 

Podpora asertivnega kouča, ki posameznika pri iskanju lastnih potencialov vodi skozi proces 

samospoznavanja (model KLIK), si je zaslužila našo pozornost in poglobljeno raziskavo, ki jo 

bomo na osnovi pridobljenih podatkov predstavili v naslednjih poglavjih. Strinjamo se (Doria, 

2011:41), da so »študentje, ki verjamejo, da vplivajo na upravljanje svojega delovanja, 

običajno uspešnejši. Naučiti se morajo voditi svoje lastno življenje, si postaviti lastne cilje in 

poskrbeti za lastno okrepitev. Študent, ki samoregulira učenje, se začne sam učiti, vztraja pri 

učenju, zaupa vase, uporablja učinkovite strategije ter na koncu ovrednoti svoje delo.«  
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Slika 19: Integrirane vsebine v model pomoči KLIK 

 

 

 

Model KLIK integrira vse štiri faze narativnega pristopa v koučingu - skozi mladostnikovo 

prepoznavanje kompetenc, ki so njegovo učno oz. delovno polje. Pri tem v obliki intervenc v 

dogajanje na skupini (delavnice), vnaša elemente podpornih učnih modelov pomoči 

soustvarjanja odnosa, prilagojenih mladim z učnimi težavami. Delovanje kouča z mladimi z 

učnimi težavami se po »delu« na posameznikovi sedanjosti aktivno ukvarja tudi s preteklostjo 

in prihodnostjo; zajema učinke čustev in posameznikovega dojemanja lastnega delovanja. 

Glede na prehajanje skozi prikazane in opisane stopnje, je delovanje usmerjeno na 

mladostnikove uvide separacije od starega, neučinkovitega, k novemu, drugačnemu in bolj 

učinkovitemu delovanju. Osvetljuje prehajanje skozi stopnje delovanja in razmišljanja ter se 

poveže v celostno sliko integracije posameznikovih preteklih in sedanjih izkušenj s 

predvidevanjem prihodnjih. To naj bi mlade z učnimi težavami praviloma vodilo v bolj 

uspešno samoorganizacijo pri učenju/delovanju/življenju in prav slednje je tudi eden od ciljev 

empiričnega raziskovanja.  
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4 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 

 

Raziskovalni problem je usmerjen v preizkus in analizo uporabnosti integracije elementov 

narativnega pristopa v koučingu (po Drake, 2009, 2011, 2012) in prvin modelov naslednjih 

avtorjev podpore dijakom/mladostnikom z učnimi težavami; samoregulacije razvoja učnih 

strategij (Harris in Graham, 1997), samoregulacije učenja (Zimmerman, 2002), pomoči pri 

težavah z izvršilnimi funkcijami (Dawsonon in Guere, 2004) ter modela soustvarjanja 

delovnega odnosa (Čačinovič Vogrinčič, 2011); v enovit proces podpore imenovan model 

pomoči KLIK (Čad, 2013).Cilj oblikovanja in skozi akcijsko raziskavo preverjanja modela je 

omogočiti poglobljeno ter kvalitetno sodelovanje in delo z mladimi z učnimi težavami. Pri 

oblikovanju modela KLIK smo se opirali na spoznanja in intervencije, ki jih priporočajo v 

teoretičnem delu predstavljeni pristopi. Raziskovani model magistrskega dela je opisan na 44. 

strani magistrskega dela ter prikazan v slikah 17. in 18. RV6 

 

Osrednji cilj oblikovanja novega pristopa /modela KLIK/ pomoči mladim je preveriti: ali  

mladim z učnimi težavami omogoča individualizirano podporo v procesu učenja, ali prispeva 

k razvoju njihove motivacije za učenje, k sprejemanju večje odgovornosti zase ter ali 

pripomore k aktivaciji še neizkoriščenih virov moči posameznika. RV2, RV4  

 

Cilj našega raziskovanja je tudi, poleg preverjanja uporabnosti vsebin modela pomoči KLIK, 

pridobiti vpogled v dogajanje/razmišljanje udeleženih mladih. S študijo primerov 

/posameznikovega napredka/ želimo preveriti vplive in pomen sistematičnega izvajanja 

vsebin integriranega modela pomoči KLIK na delavnicah za mlade z učnimi težavami. RV3, 

RV5 

 

Vzporedni cilj je, iz različnih virov podatkov oz. samoocen mladih, pridobiti vpogled v 

mladostnikovo razumevanje in dojemanja sprememb na področju učenja ter na podlagi tega 

mladim ob zaključku procesa pomoči izročiti t.i. »Koučing Listo Individualnih Kompetenc«. 

RV1, RV2, RV3, RV4 in RV5 

 

Vidimo, da se raziskovalni cilji med seboj dopolnjujejo. Nismo se »omejili« le na 

raziskovanje primernosti in »so/ustvarjanje« tega modela pomoči. Ves čas razvijanja modela 

smo vzporedno spremljali samoocenjevanje mladostnikov na več stopnjah razmišljanja in 

delovanja v študiji primerov (ŠP) ter vključevali tudi druge vire podatkov, ki jih 

predstavljamo v nadaljevanju magistrskega dela. 
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5 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Iskali smo odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

RV1 - S kakšnimi samo(opisi) mladi z učnimi težavami vstopajo v proces pomoči 

modela KLIK ter kakšni so opisi njihovih podpornih oseb? 

 

RV2 - Kako skozi proces dela znotraj delovno/učnega polja mladi prepoznajo svoja 

čustva in kako razmišljajo o vzrokih in posledicah lastnega delovanja/učenja, kje 

iščejo vire moči, katerih sprememb si želijo ter kaj zapišejo v svoj akcijski načrt za 

učinkovitejše delovanje in vedenje? 

 

RV3 -Ali in kako se sistematično delo z vsebinami modela KLIK odraža v samooceni 

mladih z učnimi težavami na področjih kot so: motivacija za učenje, redno delo, 

potreba po pomoči, počutje, koncentracija ter samostojnost pri načrtovanju in 

doseganju ciljev ter ali in kako spreminja njihov pogled na razvoj odgovornosti za 

lasten prispevek pri učenju in osebnem razvoju? 

 

RV4 -Katere spremembe mladi z učnimi težavami po določenem času obiskovanja oz. 

sodelovanja na delavnicah KLIK opažajo pri načrtovanju in organizaciji svojega 

učenja ter kako se odražajo? 

 

RV5 -Kakšna je mladostnikova samoocena /med udeležbo v procesu koučinga v 

skupini/ pridobljenih kompetenc kot so: samozavest, samopodoba, 

samokontrola,motivacija, podpora in samoorganizacija učenja ter sposobnost 

reflektiranja, evalviranja in realiziranja zastavljenih ciljev? 

 

RV6 - Ali model narativnega pristopa v koučingu (Drake, 2009, 2011, 2012) ter 

modeli pomoči; samoregulacija razvoja učnih strategij (Harris in Graham, 1997), 

samoregulacija učenja (Zimmerman, 2002), pomoč pri težavah z izvršilnimi 

funkcijami (Dawsonon in Guere, 2004) ter soustvarjalni delovni odnos (Čačinovič 

Vogrinčič, 2011); vsebujejo elemente in vsebine, ki so primerne za integriranje v 

model pomoči KLIK?  
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6  METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 
 

6.1 POTEK AKCIJSKEGA DELA RAZISKAVE 
 

S skupino štirih mladostnikov (dijakov) z učnimi težavami v starosti od 15 do 18 let smo 

izvedli štiri mesece trajajočo akcijsko raziskavo, ki je vključevala študije primerov (ŠP) 

posameznikov v sklopu skupinskega podpornega dela. Celoten proces smo spremljali s 

pristopom kvalitativnega zbiranja in analize podatkov. Vsebine integriranega modela KLIK 

smo enkrat tedensko v sklopu 15 srečanj po 90 minut izvajali na skupinskih srečanjih. 

Srečanja so temeljila na osnovnih principih narativnega pristopa v koučingu, ki smo ga 

dopolnili z uporabo pristopov za izboljšanje posameznikove samopodobe, prepoznavanja 

vzorca komunikacije, sprejemanju odgovornosti za lasten napredek, iskanju motivacije za 

delo, prepoznavanju stisk, ozaveščanju vedenjskih vzorcev ter učenju načrtovanja in 

evalvacije majhnih ciljev. Za vse udeležence v procesu smo pred začetkom izvajanja modela 

pomoči izvedli predstavitev načrtovanega dela. Starše je s projektom pomoči seznanila šolska 

svetovalna delavka. S podpisom izjave o zaupnosti vseh udeležencev procesa na uvodnem 

srečanju smo poskrbeli za zasebnost in varovanje osebnih podatkov 

 

 

6.2 OPIS VZORCA 

 

Mladostnike, (v našem magistrskem delu zanje uporabljamo tudi termin: mladi) ki bi 

ustrezali našemu iskalnemu profilu (starost 15-19 let), smo za potrebe raziskave iskali na 

srednjih šolah na Gorenjskem ter na enem Centru za socialno delo. Ponudbo smo poslali po e-

pošti ter kasneje govorili z odgovornimi po telefonu. Mladi, vključeni preko Centra za 

socialno delo v Krizni center za mlade, so se na povabilo k sodelovanju zelo slabo odzvali. 

Prišel je le en fant, ki pa je star že preko dvajset let in je iskal delo. O rednem srečevanju in 

delu na sebi ter dokončanju srednje šole ni želel slišati niti besedice. Želel si je le čim preje 

poiskati službo ter si ustvariti skupno življenje z dekletom. 

Na eni izmed srednjih šol v domači občini je bila svetovalna delavka takoj zainteresirana za 

sodelovanje z nami. Zato smo v dogovoru z njo sredi meseca januarja 2013 skupini desetih 

dijakov z učnimi težavami (prišli so na njeno povabilo) predstavili svoj projekt in namen 

njegovega izvajanja ter mlade povabili k prijavi. Sprva je bilo prijavljenih osem dijakov, a se 

jih je pet takoj po informativnem srečanju premislilo. V opravičilo so dejali, da je enkrat 

tedensko srečevanje preveč za njih, da nimajo časa za to, da ne vidijo potrebe po delavnicah - 

težko da bi sploh razmišljali in pisali o sebi. K skupini treh dijakinj iz omenjene šole (ena od 

njih je udeleženka izobraževanja preko PUM-a, ki se izvaja na isti šoli), ki so se prijavili, je 

pristopil še dijak srednje šole iz sosednje občine (po našem  pogovoru z njegovo materjo). Vsi 

štirje so prvi teden februarja 2013 začeli z obiskovanjem delavnic KLIK. Dijake smo zaradi 

anonimnosti označili s črkami C, Č, G in F. Tako jih predstavljamo/imenujemo tudi v našem 

magistrskem delu. 
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Pri svoji raziskavi smo sodelovali tudi z odraslimi podpornimi osebami v projekt pomoči 

vključenih mladostnikov; v treh primerih je bila to že omenjena šolska svetovalna delavka ter 

mati fanta. Odrasle podporne osebe; ki so nam posredovale podatke o načinu učenja ter o 

so/delovanju dijaka v razredu in smo jih smo pridobili z izpolnjenimi evalvacijskimi 

trditvami; so bile tudi njihovi razredniki oz. v enem primeru, mentorica dijakinji v programu 

PUM. 

 

 

6.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV, VIRI 

PODATKOV TER UPORABLJENI INSTRUMENTI 

 
Štirje mladostniki - dijaki z učnimi težavami - so ob vstopu v proces pomoči opisali svoje 

trenutno stanje. Tako smo pridobili prvi vir podatkov o mladih, vključenih v skupino. 

Zapisali so svoje spretnosti ter področja, kjer imajo težave. Govorili so o svojem pogledu na 

življenje, poklicu in šolanju. Zaupali so nam, na kaj so ponosni pri sebi in ali se lahko 

zanesejo na pomoč družine, ko jo potrebujejo. Dovolil so nam vpogled v svoje počutje in 

odkrito spregovorili o svoji sprejetosti v razredu in podpori v šoli. Prav tako so opis na 

zgornje vsebine o njih podale njihove odrasle podporne osebe: razrednik, svetovalna delavka 

oz. mentor in starš.  RV1 

Mladi so osebni napredek spremljali z zapisom samoocene realizacij svojega delovnega 

načrtana vsakem naslednjem srečanju po izpostavitvi problema (Imam vprašanje?). Posebej 

za model pomoči KLIK izdelane evalvacijske trditve so spremljale individualne procese na 

štirih fazah: na zavedanju težav v konkretni situaciji,razjasnjevanju stanja v fazi iskanja 

vzrokov zanje v preteklosti,ugotavljanju virov moči v fazi želenih sprememb ter načrtovanju 

novega delovanja v fazi zapisa akcijskega načrta (akcijskih korakov) ter nam osvetlila 

mladostnikovo delovno oz. učno polje. Iskali smo individualne značilnosti posameznika in 

stične točke vseh samoocen. RV2 

Individualni napredek posameznika smo spremljali z samoocenjevanjem mladostnika glede 

na realizacijo njegovega zapisanega akcijskega načrta dela/učenja. Z njim so mladi začeli 

takoj po srečanju, na katerem so predstavljali problem (Imam ?) v učno/delovnem polju. 

Ocenjevali so: svojo motivacijo za delo, rednost dela, potrebo po pomoči, počutje, 

koncentracijo, samostojnost pri delu ter ocenili lastno odgovornost pri realizaciji ciljev. RV3 

Bogat vir podatkov so dopisi mladih v t.i. »Verižnem zapisu«, katerega so izpolnjevali 

vsakokrat ob koncu srečanja. Vprašanj je bilo pet, nanašala so se na vsebino in dojemanje 

mladih na dogajanje na delavnicah. Mladim smo tak način izražanja svojega razmišljanja 

ponudili z razlogom. Že takoj po prvem srečanju se je namreč pokazalo, da »klasičnega 

supervizijskega« zapisa refleksije niso zmožni, saj je zanje prezahteven. Pridobili smo stalen 

vir podatkov, ki nam je sproti odseval naše delo z mladimi in njihovo dojemanje sprememb, 

ki so se dogajale v njihovem razmišljanju in dojemanju dogajanja skozi celoten proces 

pomoči. RV4 

Pomemben vir podatkov so tri evalvacijska srečanja, kjer smo uporabili enotni vprašalnik v 

obliki nedokončanih trditev, sestavljen na osnovi predstavljenih vsebin in predvidenih 

elementov dogajanja v procesu akcijske raziskave. Mladi so ovrednotili trditve, ki so osvetlile 

njihov napredek na čustveni, kognitivni in vedenjski ravni. Trditve v fazi samoprepoznavanja 
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so bile namenjene prepoznavanju kompetenc kot so: samozavest, samopodoba in 

samokontrola. Trditve v fazi samonačrtovanja so namenjene ozaveščanju kompetenc kot so: 

motivacija, podpora in samoorganizacija. V zadnji fazi, fazi samoregulacije z namenom 

uporabe kompetenc, mladostnik ovrednoti trditve o: reflektiranju, evalviranju in realiziranju 

svojih zastavljenih ciljev. RV5 

Dobljene rezultate smo primerjali in jih kvalitativno analizirali: 

 evalvacijske samoocene pridobljenih kompetenc posameznika med seboj - 3x  

 samoocene trenutnega stanja mladih z ocenami odraslih podpornih oseb, ki so jih 

spremljali tekom sodelovanja v procesu - 1x.  

 napredek posameznih mladih pri realizaciji zapisanih akcijskih korakov – 5. oz. 7x. 

(glej pojasnilo str. 64)   

 reflektivne zapise mladih (zapisane po vsakem srečanju – ob koncu srečanj) med 

seboj ob zaključku izvajanja procesa pomoči. 

Zanimale so nas stične točke oz. razhajanja njihovih samoocen z ocenami odrasle podporne 

osebe ter med njimi samimi. 

Na podlagi vseh pridobljenih virov podatkov smo sproti prilagajali in oblikovali vsebino ter 

način dela z mladimi v modelu pomoči KLIK. Vanj smo vnašali elemente in vsebine modela 

narativnega pristopa v koučingu (po Drake, 2009, 2011, 2012)  in pristope  dela modelov 

pomoči kot so: samoregulacija razvoja učnih strategij (Harris in Graham, 1997), 

samoregulacija učenja (Zimmerman, 2002), pomoč pri težavah z izvršilnimi funkcijami 

(Dawsonon in Guere, 2004) ter soustvarjalni delovni odnos (Čačinovič Vogrinčič, 2011). 

Delali smo v skupini štirih mladostnikov, a s posameznikom, ki je bil individualno voden pri 

reševanju svojega problema. Srečali smo se na 15-ih srečanjih (supervizijski model), ki so 

trajala 90 minut. V delo z mladimi v njihovih delovno/učnih poljih, kakor tudi v redno 

samoocenjevanje napredka, smo integrirali večino vsebin in elementov omenjenih modelov. 

Ves čas dela z mladimi smo z njimi imeli vzpostavljen odprt, spoštljiv in soustvarjalni 

delovni odnos. RV6 

Prikaz rezultatov začenjamo s posameznimi opisi mladih. Le-ti so nastali na osnovi različnih 

virov podatkov, ki jih prikazujemo v shemi št. 21 na naslednji strani. Rezultati so urejeni tako, 

da samoocene mladih med seboj lahko primerjamo in interpretiramo. Tako smo spremljali 

podobnosti in razhajanja v njihovem mišljenju in delovanju, sledili njihovim ciljem in 

posameznim samoocenam napredka, kot tudi dogajanju v skupini; vse do zaključne 

interpretacije; kjer odgovarjamo na zastavljena raziskovalna vprašanja. Ko pišemo, da 

»opažamo, vidimo, razumemo ...«, povzemamo s tem videnje in razumevanje avtorice 

magistrskega dela, ki je bila ves čas izvajanja procesa v vlogi »kouča« in hkrati odrasla 

podporna oseba vsem štirim mladostnikom. 
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Slika 20:Prikaz pridobljenih rezultatov 

 

 

 

 AK: Akcijski koraki 

 

 

Podatke za oblikovanje študije primerov za vsakega od štirih udeležencev smo zajemali iz 

vseh v prejšnjem poglavju opisanih virov podatkov, ki jih v nadaljevanju  povzemamo v 

naslednji shemi.  
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Slika 21:Viri podatkov za študijo mladih, vključenih v proces dela 

 

 

 

*
1 

RV: raziskovalna vprašanja  *
2
AK: akcijski koraki 

 

 

Opisi štirih mladih z učnimi težavami v študiji primerov temeljijo tudi na podatkih, ki smo jih 

pridobili (beri: avtorica tega magistrskega dela) neposredno od njih, in sicer na podlagi 

pogovorov in našega opazovanja na delavnicah. Tako pridobljeni podatki so zapisani na 

podlagi našega razumevanja dogajanja na srečanjih; zapisanega, slišanega in opaženega. 

Posredne informacije so pridobljene od šolske svetovalne delavke ter od ostalih odraslih 

podpornih oseb mladih; dveh razrednikov, ene mentorice in enega starša dijaka (izpolnjene 

evalavcijske trditve za ugotavljanje trenutnega stanja mladostnika s strani odrasle podporne 

osebe). Vir podatkov za opis posameznika so še izpolnjene refleksije po srečanjih/delavnicah, 

t.i. »Verižni zapis«. Podatke od mladih /o poznavanju samega sebe/ smo pridobili na 

začetnem srečanju, ko so postavljali cilje in so udeleženci izrazili svoja pričakovanja glede 

dogajanja na srečanjih. O sebi so pisali ob izpolnjevanju »grbov«; tu so razmišljali o svojih 

sposobnostih, znanju, pogledu na svet (zapisana misel ob opisu posameznega mladostnika). 

Najbolj obsežen vir podatkov so evalvacijske trditve, ki so jih udeleženci dopolnili s svojimi 

razmišljanji o sebi, o svojem počutju, razmišljanju, delovanju, pogledu na druge, svojih ciljih 

in željah ter opaženih spremembah pri svojem delovanju/učenju (samoocena mladih). 
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7 REZULTATI 

 
V nadaljevanju predstavljamo strnjene opise štirih mladih z učnimi težavami, ki so bili 

vključeni v delavnice KLIK. Nastali so na podlagi podatkov, pridobljenih iz zapisanih trditev 

ter iz informacij, pridobljenih v našem pogovoru s šolsko svetovalno delavko. Dopolnjeni so 

tudi z našimi ugotovitvami (zapisano v 1. osebi množine!), pridobljenimi skozi izvajanje 

delavnic ter zapisanimi na podlagi kasneje predstavljenih samoocen posameznikovega 

individualnega napredka v procesu pomoči modela KLIK. Z njimi odgovarjamo na prvo 

zastavljeno raziskovalno vprašanje: 

 

 

RV1 -S kakšnimi samo(opisi) mladi z učnimi težavami vstopajo v proces pomoči modela 

KLIK ter kakšni so opisi njihovih podpornih oseb? 

 

 

 

7.1 OPISI UDELEŽENCEV -  ŠTUDIJE PRIMEROV – RV1 

 

DEKLE Č - »Verjemi tudi drugim, a ne vsega« 

 

16-letna dijakinja srednje šole je bila v šolskem letu 2012/13 vključena v 1. letnik poklicnega 

izobraževanja. Svetovalna delavka nam zaupa, da se je njihovo šolo vpisala z dobrim učnim 

uspehom, vendar že z odločbo o dodatni strokovni pomoči. V srednji šoli ji po novi odločbi o 

strokovni pomoči pripadajo le tri šolske ure dodatne strokovne pomoči na teden. Odločbo je 

sicer pridobila že v tretjem razredu osnovne šole. Dekle nam pri obravnavi problema znotraj 

delovno/učnega polja pove, da je imela učne težave predvsem pri branju in zapisu besedila 

ter v slabšem govornem izražanju. Stežka je sledila pouku, predvsem frontalnemu podajanju 

snovi, zaradi opaznega primanjkljaja na slušnem zaznavanju. Šolski zapiski so bili skromni 

ali pa jih sploh ni bilo. Starši so z dogovorom z razredničarko že pred pridobljeno odločbo o 

učni pomoči uredili prilagoditve pri podajanju učne snovi v šoli, kakor tudi pri njenem 

preverjanju. Dekle je imelo podaljšan čas pisanja pri vseh predmetih, saj ji je bila že na prvi 

odločbi ugotovljena bralno-napisovalna motnja, t.i. disleksija.   

Dekle nam razloži, da je s podporo domačih in zgoraj omenjenih prilagoditev v šoli (dodatne 

strokovne pomoči ji je v osnovni šoli pripadalo 5 šolskih ur tedensko) osnovno šolo izdelalo 

po pričakovanju - z dobrim učnim uspehom. Nadpovprečne sposobnosti (beri: talent) je 

pokazala na likovnem področju kot tudi pri tehničnem risanju, vendar jih tedaj ni znala 

izkoristiti oz. ji niso dosti pomenile. Zaveda se, da močno v nadpovprečje izstopa še v ročnih 

spretnostih. Prav zaradi slednjega se je odločila, da si za svoj poklic izbere kuharski poklic, 

smer gastronom hotelir (izobraževanje 3+2).  

Zaupa nam, da je do obiskovanja delavnic KLIK verjela, da je disleksija bolezen (in ne 

motnja). Jezi jo, da ima navedene težave. Praviloma so njena spraševanja vnaprej napovedana 
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(obseg snovi in datum). Pove, da sovraži branje, ker ne razume vsega prebranega oz. zapis 

prebere napačno in zato so ji besede neznane. Tudi z zapisom besed ima težave, črki m in n 

sta bili v refleksijah vedno zamenjani. Priznava, da pri svojem delu in organizaciji učenja 

potrebuje veliko pomoči od drugih, sicer se ne znajde. Ob polletju tega šolskega leta je imela 

nekaj večjih težav pri slovenskem in angleškem jeziku, kakor tudi pri nekaterih strokovnih 

predmetih. Preverjanja pri teh predmetih so temeljila na pripravi ideje, zapisu in podajanju le-

te naprej, za kar razrednik ugotavlja, da ima pri tem težave.  

Sama ugotavlja, da je uspešna pri praktičnem pouku, kjer nima težav z idejami, 

organizacijo in pripravo jedi. Priznava, da je počasnejša od ostalih sošolcev, a zato dela 

natančno in estetsko, kar v končni fazi dvigne oceno njenega izdelka. Rada se samoinciativno 

ali na predlog učitelja praktičnega pouka, udeležuje vseh dodatnih obveznostih, kjer se lahko 

dokaže. Zaveda se, da je ročno spretna in da se je odločila za pravi poklic - za katerega sama 

pove, da jo veseli, da se ji zdi ustvarjalen in da se v prihodnosti v njem vidi kot zelo uspešno. 

Dekle odlikuje velika radovednost in želja po spremembi. Opažamo, da je dekle previdno v 

medsebojnih odnosih, a lepo vzgojeno. Njena komunikacija je vljudna, a jezik izrazito 

revnejši. Stavki so večinoma kratki, zapisi v refleksijah so enobesedni in se ponavljajo. Je 

zelo pozitivna oseba, vedno pripravljena na delo. Delo na delavnicah KLIK je potekalo z 

razmišljanjem in zapisovanjem ugotovljenega na tablo, a ji to ni predstavljalo večjih težav. 

Prosila je le, da zaradi njene nerazločne pisave na tablo namesto nje piše nekdo drug; kadar je 

bila na vrsti za predstavljanje vprašanja. Na srečanja je hodila redno, manjkala je le dvakrat, 

zaradi bolezni in obvezne prakse.  

Iz zapisa samoocene v evalvacijskih trditvah razberemo (podrobnejša predstavitev na 

naslednjih straneh), da se hitro nauči učno snov, ki jo zanima in je lahko zapomljiva ter 

logična. Težave se pojavljajo pri vsebinsko bolj zgoščeni učni snovi, kjer se izgubi in se ne 

znajde, zato z učenjem odlaga do zadnjega. Tako nikoli povsem ne predela vse snovi oz. če 

že, jo površno preleti, saj nerada in s težavo bere. Pri branju pomena mnogih besed tudi ne 

pozna, zato se jih ne zapomni. Dobimo vtis, da dekle šele na delavnicah KLIK pride do 

pravega soočanja z disleksijo. Disleksija je (v Košak Babuder, 2010:11, po EDA, 2007): 

»različnost, ki otežuje usvajanje in rabo veščin branja, pravopisa in pisanja. Ta razlika je 

nevrološkega izvora. Kognitivne težave, ki spremljajo te nevrološko pogojene razlike, lahko 

vplivajo na organizacijske veščine, na sposobnost računanja ter druge spoznavne in čustvene 

sposobnosti ...«. 

Dekle je do sedaj v disleksiji iskalo le negativne stvari, a priznava, da jo je velikokrat 

izkoristilo kot izgovor za svojo neresnost in nedoslednost pri učenju. Na delavnicah  

ugotavlja, da je to napačno in slabo zanjo. V svojih primerih, ki ju je izpostavila v 

učno/delovnem polju (Imam ?), se njeni predstavitvi »problema« nanašata na težave v 

življenju (funkcioniranju) zaradi disleksije ter na iskanje učinkovitega načina 

učenja/življenja z njo. Zadržkov pred vrstniki v skupini ni imela. Svoje mnenje je rada 

posredovala drugim. Videli smo, da je sočutna in se zna postaviti v vlogo drugega človeka. 

Svoji sošolki /dekletu C/ je takoj ponudila pomoč pri spopadanju z njenimi težavami.  

V prihodnosti si želi dokončati šolo in postati dobra in uspešna kuharica. 
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FANT G - »Enkrat skavt, vedno skavt« 

 

Fant je dijak 2. letnika srednje šole, smer hortikulturni tehnik. 17-letnik ima diagnosticirano 

bralno-napisovalno motnjo (disleksija). Disleksijo opisujemo že v primeru dekleta Č. Fant 

ima težave še z usmerjeno pozornostjo in koncentracijo; opazno je nemiren. O motnji 

pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti avtorici Rotvejn Pajič in Pulec Lah (2011:162-

163, po APA, 1994) pišeta, da je to »razvojna motnja, ki jo opredeljujejo znaki pomanjkljive 

pozornosti, hiperaktivnost in impulzivnost, ki bistveno ovirajo posameznikovo funkcioniranje 

na učnem, socialnem in delovnem področju.« 

Njegova mati nam pove, da je odločbo o dodatni strokovni pomoči (3 ure tedensko) pridobil 

v petem razredu osnovne šole, ker so bile njegove ustno pridobljene ocene bistveno višje od 

pisnih, ki so bile pogosto negativne (narek, spis). Poleg tega so starši ugotavljali, da ima 

nasproti dobrim govornim sposobnostim in ustreznemu jezikovnemu izražanju, zelo skromen 

zapis, z ogromno pravopisnih napak. Njegov učni uspeh je kljub intenzivnemu delu doma /s 

pomočjo staršev/ komaj dosegal povprečje. Stanje pri ocenah se je v osnovni šoli po 

pridobljeni odločbi in doslednem izvajanju pomoči vidno izboljšalo. Fant nam na skupini 

zaupa, da je s podaljšanjem časom za reševanje testov izven razreda, pridobil pozitivne 

ocene. Ustno preverjanje je bilo vnaprej dogovorjeno, s točno določenim obsegom strani za 

učenje.  

S prehodom na srednjo šolo mu je bila dodeljena le še ena ura dodatne strokovne pomoči. 

Mati pove, da je fant v razredu dobro sprejet, saj je komunikativen in sproščen - izredno 

dobro se znajde v socialnih stikih. Njegovo močno področje je glasba: igra kitaro in se uči 

solo petja. Zanimajo ga narava, živali in rastline. Sodeluje v moškem pevskem zboru, aktiven 

je pri skavtih, je predsednik razreda. Ko ga spoznaš, ne daje vtisa, da ima učne težave. Z 

zapisom v verižnem zapisu je bil med vsemi mladimi z učnimi težavami najbolj skromen v 

zapisu, velikokrat tudi z napačnim zapisom besed. Med srečanji na delavnicah se je veliko 

gibal, sam od sebe brisal šolsko tablo ter vedno pripravil in pospravil vse stole.  

Opazili smo, da ga je dogajanje na delavnicah vidno zanimalo. Imel je veliko idej, predlogov 

zase, za druge. Rad in veliko je govoril, sicer ne vedno, imel je tudi tihe dneve. Redno je hodil 

na delavnice, manjkal je le enkrat, zaradi bolezni. Je zelo samozavesten. Ker je odprtega 

značaja, ni zamerljiv in v ljudeh vidi dobro. Odkrito pove, da mu nista všeč šolanje in pritisk 

pri preverjanju. Nedosleden je pri pisanju domačih nalog in težko sedi pri miru, zlasti pri 

pouku. Na delavnicah je bil poleg dekleta F, ki pa je dosti manjkalo, najbolj aktiven član 

skupine. Zato je tudi ves čas priganjal skupino oz. njene člane k delu ter želel, da vsi delajo 

enako kot on. Njegova nemirnost je posledica velike energijske zaloge. Kot pravi, ima veliko 

potrebo po gibanju in svežem zraku, zato smo se pred in med dogajanjem na delavnicah 

večkrat ustavili za minuto ali dve, izvedli nekaj gibalnih vaj z dihanjem, popili kozarec vode 

in šli dalje. Ostali mladi so to dogajanje pospremili z velikim razumevanjem, potem ko jim je 

na mojo pobudo sam razložil, da sicer postane moteč ali pa odsoten. Ko je dobil potrditev 

skupine, je glasno povedal, da mu je na delavnicah všeč in da se splača priti, ker izveš veliko 

novega. Vidimo ga kot motivatorja skupine; edini je komuniciral preko sms-ov z vsemi 

ostalimi, saj ostali dve dekleti z eno, najstarejšo, izven srečanj, kolikor vem, nista.  

V svojih primerih v procesu dela znotraj modela KLIK so se njegova vprašanja nanašala na 

njegovo ne/redno delo, ki je po njegovem mnenju posledica njegove slabe koncentracije. Pri 

vmesnem vprašanju, kako poteka uresničevanje načrta, je spoznal, da ima težave z 

razporejanjem časa in doslednim, rednim delom. Pri zadnjem delovno/učnem polju je 
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ponovno izpostavil težave oz. časovno stisko pri realizaciji zastavljenih učnih ciljev, saj je z 

učenjem kot vedno, začel dokaj pozno, tik pred kopico zadnjih preverjanj v šoli in je bil 

očitno pod stresom. Slabih in neučinkovitih načinov dela/učenja se je iz srečanja v srečanje 

vedno bolj zavedal in se trudil to ubesediti ter začeti z bolj rednim delom. 

Mati opaža, da je sodelujoč in redoljuben, razen pri pisanju domačih nalog in upoštevanju 

dogovorov glede šolskih obveznosti. Velikokrat prestavlja datume spraševanja, tik pred 

zdajci se pozanima za temo naloge, zapiski v zvezkih so zelo skromni ali pa jih sploh ni. Fant 

priznava, da jih prepisuje od sošolcev in občasno fotokopira, da nadoknadi zamujeno. Sicer 

si stvari, ki ga zanimajo, hitro zapomni. Tako nekako izdeluje letnik za letnikom. Letos se 

trudi, da bi izdelal brez popravnega izpita. Pohvali se, da od začetka obiskovanja delavnic 

KLIK bolj redno dela, se trudi. Zaveda se, da mora izdelati razred; zaradi sebe in ne zaradi 

staršev.  

V prihodnosti si želi dokončati šolo in uspeti na glasbeni sceni. 
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DEKLE C - »Zaupanje« 

 

16-letno dekle obiskuje 1. letnik SGTŠ Radovljica in je sošolka od dekleta Č. Nima odločbe 

in nobene učne pomoči ali prilagoditve pri preverjanju znanja. Na srečanjih izvemo, da ima 

sicer velike težave pri ustnem preverjanju znanja. Opažamo, da je zelo tiha in usmerjena 

vase. Sklepamo, da ima zaradi tega (zaradi treme pred nastopanjem pred drugimi) veliko 

težav, saj dobiva precej slabše ocene, kot je njeno realno znanje. Pove nam, da ji to izpodbija 

samozavest, ki je že tako nizka. Dekle se je skupini delno odprlo šele po predstavitvi svojega 

prvega problema skupini. Prej je bila tiha, vidno prisotna, a nevpadljiva s svojo sključeno 

držo ob robu kroga. Ni vzpostavljala očesnega stika z menoj in ostalimi, izjemoma le s svojo 

sošolko, ki je trenutno tudi njena najboljša prijateljica. Nismo je spregledali in pozabili, trudili 

smo jo vključiti v dogajanje. Povabilo je vedno sprejela, a minimalno sodelovala in nikoli ni 

šla globlje v pogovore ali v naštevanje/izražanje svojih misli. Skupini in nam je večinoma 

kazala strinjanje ali nestrinjanje.  

Nasprotno pa je bila v razmišljanjih pri evalvacijskem samoocenjevanju in »verižnih« zapisih 

hitra in odločna (ko ni bilo potrebno govoriti pred drugimi). Čeprav ni opredeljena kot učenka 

s posebnimi potrebami, jo glede na opisane vedenjske in funkcionalne znake uvrstimo med 

učence z učnimi težavami zaradi anksioznosti, saj so znaki razvidni iz njenega delovno 

učnega polja (v nadaljevanju). Učenci s socialno anksioznostjo so zelo sramežljivi in se težko 

vključujejo v družbo vrstnikov. Hribar in Magajna (2011:221-222) navajata, da se praviloma 

»bojijo situacij, v katerih bodo izpostavljeni in bodo objekt vrednotenja drugih ljudi, npr. 

odgovarjanja pred razredom ... Skrbi jih, da ne bodo osramotili drugih in sebe. Socialna 

anksioznost je tudi eden izmed razlogov za izostajanje od pouka. Pogosto je slabo 

prepoznana.« 

V procesu našega dela je vedno manjkala, kadar je bila na vrsti predstavitev njenega 

problema. Namesto nje je vskočil drug dijak. Delo z njo smo nadaljevali, ko je naslednjič 

prišla in je bila (že) pripravljena na izpostavitev pred drugimi.  Potrebovala je ogromno 

spodbude, razumevanja, toplih besed - z naše strani in s strani skupine. Pri predstavitvi 

problemov je izrazila željo po sedenju na stolu. »Stati pred tablo in pisati nanjo me slabi – 

postane mi slabo«, je s težavo povedala.  

Dekle je močnejše postave, zase na skupini pove, da nima posebnih talentov. Ostale vrstnike 

v skupini to priznanje šokira. Sošolka Č ji pove, da je »dobra v poslušanju njenih težav in da 

zna svetovati.« Dekle C se ob tem njenem priznanju vidno nelagodno počuti, odmika pogled 

in leze vase. Fant G ji pove, da je to »stvar vaje in nastopa, naj se več gleda v ogledalo in 

vadi pogovore. Pomaga tudi, če se ne oziraš na mnenja in opazke drugih o tebi in tvojem 

znanju, zunanjosti. Pomembna da je notranjost in on vidi, da je prav prijazna punca.« Ko se 

je oglasilo še dekle F, je bilo dekle C že čisto prestrašeno in je sključeno čakalo, kaj bo dekle, 

zelo glasno, gostobesedno in živahno, povedalo njej, njeni nasprotni podobi. A povedala ji je 

očitno; namreč da »sta si podobni, imata težave z ne sprejemanjem okolice in z razumevanjem 

njune drugačnosti.« Takrat se je obravnavano dekle vidno sprostilo in prvič nasmehnilo. 

Opazili smo, da se iz tedna v teden več oglaša, sicer ne veliko, a tokrat sama od sebe, brez 

dodatnega spodbujanja. Vzpostavila je tudi stik z nami in ostalimi mladimi v skupini, preko 

e-naslova, in bila v zapisih /po njihovih izjavah/ kar »gostobesedna«. Na sprostitveni 

delavnici nam je zaupala, da rada barva različne podobe in vzorce, najraje pa jih opisuje. 

Nekoč bi rada pisala pravljice za otroke. Poklic kuharice jo zanima, zelo rada okrašuje mize, 

dela pogrinjke, a ne mara, da se jo pri tem opazuje. Če dela sama in v tišini, pravi, da »je 
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srečna in zadovoljna.« Povedala nam je, da ima rada lepe, barvite predmete, da zbira kamne 

različnih barv in oblik ter da se dopisuje z veliko prijatelji po internetu. Počne vse tisto, kar 

počne danes vsak najstnik. A zaveda se, da ni spretna v socialnih stikih v živo, zato se boji 

nastopanja pred drugimi in pričakuje posmehovanje od drugih. Raje se umakne, kot da doživi 

neuspeh.  

Ob predstavljanju svojega prvega vprašanja na šestem srečanju je bila pred skupino v zadregi, 

a je sodelovala in kljub tresočemu glasu, počasi in odkrito povedala vse, kar ji je ležalo na 

duši. Ob zaključku delavnice je bila videti vidno olajšana in sproščena, take je še nismo 

videli. Priznala je, da jo je bilo srečanja na smrt strah in da je vesela, da ga je konec. A bilo ji 

je všeč in poučno. 

V prihodnosti si želi, da bi ji šlo v šoli povsod dobro, torej boljših ocen in manj treme pred 

ostalimi. 
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DEKLE F - »Živi in pusti živeti« 

 

18-letno dekle je vključeno v izobraževanje na srednji šoli preko učnega projekta za mlade 

PUM. Hodi na popoldanska izobraževanja in izpite, ki jih opravlja za posamezne predmete. 

Dojemali smo jo kot dinamično osebo, z barvito zunanjostjo, glasno in kot pravi sama, 

eksplozivno in direktno. Na vrstnike je s svojim načinom izražanja, mišljenjem in nastopom, 

naredila velik vtis. Njena razmišljanja so veliko zrelejša od ostalih, a tega jim ni dala vedeti. 

Sprva si je kakšnega »privoščila«, če je po njenem mnenju naivno razmišljal, a zelo spretno, 

tako da sva le midve vedeli, kaj se je pravkar zgodilo. Trudila se je narediti vtis na nas vse; 

rada se je izpostavljala pred nami in skupino. 

Svetovalna delavka nam zaupa, da je dekle šolanje po osnovni šoli začelo na srednji frizerski 

šoli v Ljubljani. Zaradi težav pri učenju, izostankov od pouka, sporov s sošolci in z učitelji, je 

že po prvem letu  ponavljala razred, a ga ni izdelala. Kasneje je šolanje opustila, saj ji oče ni 

več dovolil živeti v internatu, saj ni redno obiskovala pouka, temveč pohajkovala po mestu. 

Tako je eno leto hodila naokoli ali pa bila doma in kot odkrito pove, zapadla je v depresijo. 

Življenje ji je rešila poezija, pove ponosno, ter doda, da rada izliva svoje misli in čustva na 

papir, verzov pa za enkrat ne misli deliti z nikomur. Ko bo pripravljena, bo dokončala šolanje 

za maskerko/vizažistko in uspela v »šovbiznisu«. Drugi letnik poklicne šole, smer gastronom 

– hotelir obiskuje samo zato, da ima mir pred starši (oz. očetom, pri katerem živi) in da pride 

do papirja o izobrazbi (do poklica). 

Dekle je na srečanjih glasno in odkrito govorila o sebi. Je najmlajša od petih otrok. Ko je bila 

majhna, jih je zapustila mama, ki danes živi sama v drugem kraju. Dekle pove, da je tako ali 

tako večino časa v psihiatrični bolnici, kjer se zdravi »na živcih in zaradi drugih zadev«. S 

sorojenci se ne razume prav dobro. Oče jo ima po njenih besedah rad, a je že prestar, da bi jo 

razumel in podpiral pri njenih ambicijah. Zato se počuti osamljeno, neželeno in 

nerazumljeno. 

Na delavnice je hodila neredno, prisotna je bila najmanjkrat, bila je na vsega skupaj sedmih 

srečanjih, torej komaj na polovici srečanj. Kadar je prišla, se je od njenih (za)misli in idej kar 

iskrilo, tako da sem jo morala imeti kar malo na vajetih. Ker se je na delavnicah v skupini, 

počutila poslušano in sprejeto, je bila dokaj vodljiva, čeprav je sprva poudarjala, da za 

dosego svojih ciljev ne potrebuje nikogar. Ko je ugotovila, da je cilj delavnic v tem, da si 

sam odgovoren za svoja dejanja in življenje ter da se na njih spoznaš s strategijami, ki ti 

pomagajo načrtovati in organizirati se, če se sam za to odločiš, se je vidno sprostila. 

Kadarkoli je manjkala, se je vedno opravičila preko e-pošte. Vzroki so bili v njeni bolezni, v 

učenju za izpite, v nujni družinski situaciji, obvezni delovni praksi ... Nismo preverjali njenih 

opravičil, saj je bila udeležba na delavnicah  prostovoljna, a bili smo veseli, ker se je vračala. 

Pri predstavitvah problema je izpostavila svojo impulzivnost, kot se je sama izrazila. Glede na 

njeno zgodbo jo uvrstimo med učence z učnimi težavami, ki izhajajo iz manj spodbudnega 

okolja (zaradi revščine). Avtorica Košak Babuder (2011: 246) ugotavlja, da tak otrok 

»doživlja neugodne izkušnje iz otroštva. Te sprožijo poplavo negativnih življenjskih izkušenj, 

katerih posledica so socialni, emocionalni in kognitivni primanjkljaji. Zaradi prisotnosti 

primanjkljajev je večje tveganje za razvoj rizičnih vedenj. Posledice rizičnih vedenj pa so 

lahko primanjkljaji, ki vodijo v bolezni, motnje in socialne težave.« Mnogi učenci s temi 

težavami se spopadajo s čustveno in socialno nestabilnostjo. Brooks - Gunn in Duncan, 1997 

(v Košak Babuder, 2011: 249) razvrščata čustvene motnje vzdolž dveh dimenzij: 

eksternalizirana vedenja (agresija, pretepanje, ravnanje navzven) ter internalizirana vedenja 
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(tesnoba, socialni umik in depresija). Na delavnicah se je ukvarjala bolj z drugimi okoli sebe 

in se problemov, ki so jo osebno zadevala, sprva ni želela dotakniti. Na koncu so jo vprašanja 

pri delu v njenem delovno/učnem polju vodila v zapis načrta, ki ga predstavljamo kasneje.  

V prihodnosti si želi ostati s fantom, s katerim je trenutno v zvezi, ter uspešno zaključiti 

šolanje ter  priti do poklica, najti službo in imeti družino ter uspeti kot vizažistka in frizerka. 

 

Zgornjim opisom mladih dodajamo samoopise mladih o njihovem trenutnem stanju; torej ob 

njihovem vstopu v proces pomoči. V tabelah prikazujemo prvi sklop združenih samoocen 

vseh mladostnikov. Dobili smo vpogled v razmišljanja o njihovih sposobnostih, težavah pri 

učenju, pogledu na dogajanje v šoli ter o prijateljih in vlogi družine v njihovem življenju. V 

svojem delovanju so mladi prepoznavali svoja močna področja in uvideli šibkosti. Trditve 

mladostnikovega razmišljanja o delovanju in dojemanju samega sebe primerjamo z 

razmišljanji, ki so bila o njih podana s strani  razrednikov oz. mentorja ter iščemo podobnosti 

ali razhajanja. 

 

Legenda: Č, G, C in F so posamezni mladostniki 

 

Tabela 1: Mladostnikova samoocena trenutnega stanja 

Trditev 

 

Dokončaj stavek s svojim 

razmišljanjem 

Najbolje obvladam/spreten sem 

pri/v ... 

Č:Kuhanju, izdelovanju zapestnic. 

G:Petju, v iznajdljivosti. 

C:Ustvarjanju pri glasbi, petju. 

F:V plesu, pisanju besedil za pesmi, v 

frizerstvu. 

Težave imam pri/v ... Č:Strežbi in naravoslovju. 

G:Matematiki. 

C:Pri praksi v gostinstvu. 

F:Eksplozivnosti, komunikaciji. 

 

Svoje probleme zaupam drugim 

... 

Č:Ne vem, ne vsem. Zaupam le 

najbližjim. 

G:Jim zaupam, ker mi mogoče lahko 

pomagajo. 

C:Težko, ker sem zaprta vase. 

F: Jim ne zaupam! Nihče se mi ne zdi 

vreden zaupanja. 

Nerodno mi je ... Č:Če naredim kaj narobe in se tega 

zavedam. 

G:Ne, mi ni. 

C:V situacijah, ko moram nastopati. 

F:Niti ne. 

Življenje se mi zdi izziv ... Č:Ker bi rada imela popolno družino. 

G:Zdaj. 
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C:Sploh ne. 

F:Ko uresničuješ cilje v težkih situacijah. 

Spoštujem ljudi okoli sebe ... Č:Če oni spoštujejo mene. 

G:Če tudi oni mene. 

C:Tiste, ki tudi mene. 

F:Ki imajo za seboj podobno zgodbo kot 

jaz. 

Okoli sebe potrebujem prijatelje 

... 

Č:Niti ne.  

G:Da se družimo. 

C:Le enega najboljšega. 

F:Imam mentorice, ki mi svetujejo in me 

razumejo. 

Prijatelji me razumejo in 

podpirajo ... 

Č:Pri učenju. 

G:Vedno in povsod. 

C:V vsem. 

F:Nimam pravih prijateljev. Le znance. 

V šoli sem priljubljen ... Č:Kaj pa vem, ne povsod. 

G:Pri prijateljih. 

C:Včasih, redko. 

F:V šoli nisem priljubljena iz neznanega 

razloga. 

V šolo hodim ... Č:Ker se želim naučiti čim več. 

G:Da se kaj naučim. Da bom lahko dobil 

službo. 

C:Zaradi staršev in  

zaradi poklica. 

F:Samo na izpite, ostalo sem na PUM-u. 

Na pomoč družine se lahko 

zanesem ... 

Č:Kadarkoli. Ker mi veliko pomeni. 

G:Moja družina mi pomeni vse. 

C:V hujših primerih. Ne vedno. 

F:Pomeni mi toliko kot jaz njej! 

Najraje sem sam in ... Č:Berem kar me zanima. Se učim. 

G:Takrat veliko razmišljam in 

poslušam glasbo. 

C:Takrat berem, poslušam glasbo... 

F:Razmišljam o tem, kako si izboljšati 

življenje. 

Potrebujem nekoga za poslušanje 

mojega razmišljanja ... 

Č:Včasih. 

G:Da mi pove svoje mnenje, 

razmišljanje. 

C:Kadar ne vem, kaj storiti. 

F:Ne. O svojih težavah in razmišljanjih 

se pogovarjam le redko. 

Ponosen sem nase ... Č:Ker verjamem vase.  

G:Ker sem dober v nečem. 

C:Kadar naredim kaj dobrega. 

F:Ker sem to, kar sem, ker sem čisto 

iskrena. 
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Tabela 2: Vpogled v oceno mladih s strani odraslih podpornih oseb 
 

Trditev 

 

Dokončajte stavek s svojim razmišljanjem 

Najbolje obvlada/spreten je pri/v 

... 

Č:Komunikaciji, socialnih stikih, praksi in motiviranju 

drugih. 

G:Reševanju srednje težkih nalog. 

C:Pri strežbi in dekoraciji jedi. 

F:Pisanju svojih razmišljanj.  

Težave ima pri/v ... Č:Zapisu in pisnem izražanju, reševanju sestavljenih 

nalog. 

G:Umirjenosti in reševanju težjih nalog. 

C:Komunikaciji in spraševanju pred razredom. 

F:Odnosu do dela in včasih do profesorjev. 

Svoje probleme zaupa drugim ... Č: Sošolkam. 

G:Mogoče najboljšim prijateljem, tudi dekletom. 

C:Prijateljici v šoli. 

F:Redko komu. 

Nerodno mu je ... Č:Pri pogovoru s sošolci. 

G:Mu ni, včasih je preveč glasen in želi biti opažen. 

C:Pri izpostavljanju pred razredom. 

F:Ne vem, če sploh kdaj. 

Življenje se mu zdi izziv ... Č: / 

G:Ker je rad v središču pozornosti in je družaben. 

C: / 

F: / 

Spoštuje ljudi okoli sebe ... Č:Vedno in vzgojeno. 

G:Ker je tako vzgojen, a včasih ni taktičen. 

C:Seveda. 

F:Ne bi rekla da vedno. 

Okoli sebe potrebuje prijatelje ... Č:Ima sošolke, zaupajo si in pomagajo. 

G:Da ga poslušajo, da jih vodi, da ni sam. 

C:Tega ne vem. 

F: / 

Prijatelji ga razumejo in 

podpirajo ... 

Č:Se trudijo. 

G:Tisti najbližji, ostalim se zdi naporen.  

C:Občasno. 

F: / 

V šoli je priljubljen ... Č:Je prijazna, rada pomaga drugim. 

G:Ja in ne. 

C:V svojem krogu sošolk. 

F:Ni preveč. 

V šolo hodi ... Č:Rada, je prizadevna in se veliko uči. 

G:Kar rad, predvsem zaradi družbe. 

C:Redno,vestno dekle je. 

F:Ne vem, mislim, da ne. 

Na pomoč družine se lahko 

zanese ... 

Č:Tega ne vem. 

G:Se mi zdi da ja, sodelujejo. 

C:Najbrž. 
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F:Dvomim. 

Najraje je sam in ... Č:Tega ne vem. 

G:Ni rad sam. 

C:Mogočeje. 

F:Ja. 

Potrebuje nekoga za poslušanje 

svojega razmišljanja ... 

Č:Prijateljico. 

G:Vedno in povsod, tudi nas, profesorje zna uporabiti 

za svoje poslušalce. 

C:Sošolko. 

F:Ne vedno. 

Ponosen je nase ... Č:Ne vem, če je. 

G:Ker je prijeten, čeden, lepo poje in to tudi glasno 

pove. 

C:Ne bi rekla. 

F:Dvomim. 

 

 

Iz zapisa mladih /vključenih v proces pomoči/ ugotavljamo, da le-ti dobro poznajo svoja 

močna področja delovanja. Ravno tako se zavedajo področij, kjer imajo težave in jih tudi 

naštejejo. V tem se, kot lahko preberemo, močno razlikujejo med seboj. Ocenjujejo, da v šoli 

niso med najbolj priljubljenimi dijaki v razredu. Radi so sami ali se družijo le z enim 

prijateljem, ki jih razume in posluša ter podpira. Ponosni so nase, ker verjamejo vase, kadar 

kaj dosežejo oz. storijo kaj dobrega. Ko so sami,nekateri razmišljajo, kako si izboljšati 

življenje. Drugi berejo in poslušajo glasbo.  

 

Vsi niso radi v središču pozornosti. V šolo hodijo, ker se želijo naučiti čim več in dobiti 

službo (2 dijaka). Ostala dva hodita v šolo samo zaradi staršev in pridobitve izobrazbe 

(poklica) oz. eden hodi samo na izpite, da zaključi šolanje - zaradi pričakovanj družine in ne 

zaradi lastne želje. Družina dvema mladima veliko pomeni, nudi jima oporo in varnost, a 

ostala dva mlada ne delita istega mnenja.  

 

Njihovi razredniki in mentorica (odrasle podporne osebe) ugotavljajo, da sta dva od njih 

nesamozavestna ter da ima ena dijakinja težave pri izpostavljanju pred drugimi, en dijak pa 

nima omenjenih težav. Odrasle podporne osebe opažajo njihov trud pri učenju ter soočanje s 

težavami, ki jih imajo pri reševanju nalog ter pri komunikaciji z drugimi sovrstniki. Za dva 

dijaka zapišejo, da sta spoštljiva do svoje okolice, za preostala dva tega ne morejo trditi (vsaj 

ne vedno). Pri trditvah, ki se nanašajo na globlje poznavanje posameznega mladostnika 

ugotavljamo, da odrasle podporne osebe ne vedo dobro, ali se lahko v težavah osebne in 

učne narave mladi zanesejo na podporo družine, torej sklepamo, da jih ne poznajo dovolj 

dobro.  

 

SKLEP RV1:  

 

Po predstavitvi posameznih mladih vključenih v model pomoči KLIK, ki temelji na viru 

podatkov, pridobljenim iz njihovih samoopisov trenutnega stanja ter opisom njihovih odraslih 

podpornih oseb, odgovarjamo na prvo zastavljeno raziskovalno vprašanje. Ugotavljamo, da 

opisani mladi z učnimi težavami v proces pomoči vstopajo z zavedanjem, ali se lahko 
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zanesejo na pomoč svoje družine ali ne. Opažamo, da se razlikujejo v svojih spretnostih in v 

težavah. Vsi ne izražajo potrebe po nekom, ki bi jih poslušal in razumel. Različno dojemajo 

pomen šolanja in pridobitev izobrazbe. Iz obeh tabel razberemo, da njihove odrasle podporne 

osebe dobro poznajo funkcioniranje mladih v razredu, njihove težave z učenjem in s 

sprejetostjo v razredu, a ne poznajo podrobnosti iz mladostnikovega družinskega okolja, na 

kaj so mladi ponosni pri sebi ter njihovih želja in načrtov za prihodnost.  

Zaključujemo, da štirje mladi z učnimi težavami, ki so vključeni v naš proces pomoči, vanj 

vstopajo z različnimi (a realnimi) opisi svojega trenutnega stanja ter z odkritim zavedanjem 

svojih šibkih in močnih področij delovanja, lastnih pričakovanj in pričakovanj okolice. 

 

 

7.2 INTERPRETACIJA DELOVNO UČNIH/ POLJ MLADIH – RV2 

 

Delovno/učno polje mladih je shema, ki nam pri delu z mladimi z učnimi težavami pomaga 

usmeriti k boljši predstavitvi dejavnikov, ki zadevajo problem mladih (Imam?). Shema 

delovno/učnega polja je prikazana v prilogah magistrskemu delu (priloga št. 2). Nastala je iz 

elementov narativnega koučinga (Drake, 2008, 2009, 2011), prirejena je posebej za delo z 

mladimi z učnimi težavami. Mladi so na delavnicah imeli možnost dvakrat izpostaviti 

problem, ki je povezan z njihovimi učnimi težavami. Podatki so pridobljeni iz dobesednih 

prepisov njihovih razmišljanj in ugotovitev pri predstavljanju problema, iskanju virov moči za 

spremembo delovanja ter zapisov akcijskih korakov svojega delovno/učnega načrta.  

Za boljšo predstavljanje poteka dela in napredka posameznega mladostnika, ki smo jih 

opisali na prejšnjih straneh, kot tudi zaradi kasnejše medsebojne primerjave, tu razkrivamo 

vsebino delovno/učnih polj vseh mladih, vključenih v proces. Dodajamo še zapisa preverjanja 

realizacije akcijskega načrta, ki sta nastala ob obravnavi težav, ki so se pojavljala v času 

izvajanja akcijskih korakov. Namen preverjanja je podpora in spremljanje mladostnikovega 

dela, da ostane osredotočen na zastavljeni cilj. S soočanjem s težavami ter z možnostjo 

spreminjanja/dopolnjevanja/preverjanja svojega delovanja/učenja smo mladim omogočili, 

da so ubesedili svoje občutke. Mladi so lahko ugotavljali, kje se zatika ter kaj potrebujejo, da 

vztrajajo še naprej. Ponovno so pregledali akcijski načrt ter ga dopolnili z novimi akcijskimi 

koraki, ki so se konkretno nanašala na prvega (glej sliko št.  26 na str. 78). 

 

V tem poglavju odgovarjamo na drugo zastavljeno raziskovalno vprašanje:  

 

RV2 -Kako skozi proces dela znotraj delovno/učnega polja mladi prepoznajo svoja čustva in 

kako razmišljajo o vzrokih in posledicah lastnega delovanja/učenja, kje iščejo vire moči, 

katerih sprememb si želijo ter kaj zapišejo v svoj akcijski načrt za učinkovitejše delovanje in 

vedenje? 
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Slika 22: Prvo in drugo delovno/učno polje dekleta Č 
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Slika 23: Prvo in drugo delovno/učno polje fanta G 
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Slika 24: Prvo in drugo delovno/učno polje dekleta C 
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Slika 25: Delovno/učno polje dekleta F 
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Slika 26: Preverjanje izvajanja akcijskega načrta 

 

Primerjava mladostnikov G in Č 

 

 

Primerjava mladostnikov C in F 
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7.2.1  POVZEMALNO RAZUMEVANJE DELOVNO/UČNIH POLJ – 

RV2 

 

Ko primerjamo zapise štirih mladih znotraj delovno/učnega polja ugotavljamo, da imajo 

zaradi svojega slabega stanja v sedanjosti (še pred začetkom izpolnjevanja sheme in 

oblikovanja akcijskega načrta za izboljšavo) zelo podobne občutke. Izjavljajo, da občutijo 

jezo, strah, bes, živčnost, so brez energije, niso motivirani za delo. Počutijo se krive, 

sprašujejo se, zakaj se to dogaja ravno njim. Zaradi mešanih občutkov imajo strah pred 

neuspehom. Navajajo, da so odsotni, izogibajo se delu oz. učenju. Iščejo izgovore, sprašujejo 

se, zakaj potrebujejo pomoč staršev. Iz zapisov zasledimo, da se nekateri zavedajo, da če bodo 

takoj poprijeli za delo in vztrajali do konca, možnost za uspeh obstaja. Težko jim je narediti 

začetni korak, ker ne vedo, kaj naj najprej storijo. 

Ko pogledamo njihovo razmišljanje o preteklosti vidimo, da se posameznikom njihova 

»zgodba« ponavlja. Nekateri imajo slabe izkušnje z okolico in z ne sprejemanjem in 

nerazumevanjem njihovih težav. Občutke ob tem so držali v sebi, izkušenj se spomnijo kot 

zelo stresne. Tega ne želijo več občutiti, kakor tudi ne ponovitev neugodnih situacij 

(negativne ocene, popravni izpiti, zasmehovanje ...). Spet drugi se zavedajo, da so bili 

izpostavljeni in da to ni pozitivno vplivalo na njihovo motivacijo za delo/učenje. Ugotavljajo, 

da so pogosto utrujeni in da morajo izboljšati učenje. Nekateri se že zavedajo, da morajo v 

šoli bolj sodelovati in učiteljem zaupati, da potrebujejo pomoč. V preteklosti tega niso storili, 

saj si niso želeli biti še dodatno izpostavljati. Starši so eni dijakinji ves čas stali ob strani, a o 

njenih težavah se ni govorilo. Krivdo za neuspeh v šoli so posamezniki iskali v svojih 

»boleznih« (beri: diagnosticiranih motnjah oz. primanjkljajih na področju učenja). Nekateri so 

to dejstvo v šoli izkoristili, da so se izognili težavam zaradi nerednega dela ali preverjanju. 

Razloge za nastale težave nekateri mladi vidijo v svoji drugačnosti, nedružabnosti. Ena 

dijakinja jasno zapiše, da ne želi, da drugi vedo, kaj razmišlja in kako se počuti. To izraža 

mladostnikovo nezaupanje v okolico zaradi negativnih izkušenj iz preteklosti.  Trije mladi se 

zavedajo, da premalo in neredno delajo (se učijo) in da je to eden izmed vzrokov za njihove 

učne težave.  

Med želene spremembe v prihodnosti opazimo potrebo po bolj rednem delu/učenju. Tako bo 

učna snov bolj utrjena in bolje razumljiva. Prišle bi pozitivne ocene in pokazali bi se rezultati 

njihovega dela. Mladostnica, ki ima težave z obvladovanjem jeze, želi pridobiti zaupanje v 

sočloveka, da bi v stresnih situacijah zdržala in ustrezno reagirala, saj se zaveda, da je to 

dobro zanjo. Kar trije mladi od štirih ugotavljajo, da potrebujejo več volje, energije in 

motivacije za delo ter boljšo organiziranost pri učenju. Ena dijakinja si želi večjo 

samozavest, da bi pri preverjanju imela manj treme, se spomnila snovi in dobila boljšo oceno. 

Ostali trije vsak na svoj način ugotavljajo, da potrebujejo več vaj ter bolj »pravilno« učenje – 

da se morajo učiti z razumevanjem. Pri učenju želijo zdržati dalj časa. Dobro vedo, da morajo 

spremeniti navade, če želijo izgubiti odpor do učenja. Ocenjujejo, da je že čas, da se s svojimi 

primanjkljaji, ki vplivajo na različna področja njihovega delovanja, sprijaznijo in ne obupajo. 

Odločiti se morajo in  spremeniti svoje delovanje ter vztrajati ter doseči zastavljeni/e cilj/e. 

To si želijo narediti sami, kar kaže njihovo željo in potrebo po samostojnosti. 

Med vire moči, ki jih potrebujejo za podporo pri izvajanju sprememb v svojem delovanju, 

mladi z učnimi težavami/vključeni v naš projekt pomoči/ prištevajo: pogovor z družino, 

prijateljem, razrednikom, socialno (svetovalno) delavko. Iščejo jih v dejavnostih, ki jih 

sproščajo in umirjajo (glasba, risanje, pisanje pesmi ...). Naštevajo, da bodo v primeru 

uspešno zaključenega letnika: videli zadovoljne starše, imeli brezskrbne počitnice in več časa 
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za zabavo. Kot vir moči dva mladostnika od štirih zapišeta tudi obiskovanje delavnic KLIK. 

Mladostnica razmišlja, da ji bo uspeh prinesel boljše življenje, kar dojemamo kot temelj 

motivacije za izvajanje in dosego načrtovanega. Ena dijakinja ugotavlja, da potrebuje 

pozitivno izkušnjo; da si dokaže, da zmore sama. 

V fazi načrtovanja delovno/učnega načrta mladi razmišljajo o sebi. Štirje mladostniki 

zapišejo: da se bodo trudili in zaupali vase,  z delom (uvajanjem sprememb) bodo začeli takoj 

(že danes), naredili bodo več vaj, boljše zapiske, se začeli pravilno učiti (beri: z 

razumevanjem), stresne situacije bodo obrnili sebi v prid (brez konfliktov). Pri tem bodo 

zaupali vase in se trudili zase (trije mladi). Iz zapisov vidimo, da so njihovi načrtovani 

akcijski koraki  konkretni in realni, dosegljivi. Vsi štirje mladi si določijo časovni okvir 

novega delovanja, termine si zapišejo in odločeni so, da se jih bodo držali. Uvidijo, da morajo 

učno snov razdeliti in razporediti čas učenja in se pri tem preverjati ter držati načrtovanega - 

kar razumemo kot začetek samoorganizacije. Posamezniki uvidijo, da sovrstnike potrebujejo 

za podporo in morebitno pomoč, zato se bodo trudili, da jih razumejo in sprejemajo. Ena 

mladostnica ugotavlja, da ima pravico stati za svojim mnenjem, a na miren in sprejemljiv 

način. Pri zapisu o preverjanju izvajanja zastavljenih akcijskih korakov vidimo, da so štirje 

mladi odločeni: da bodo delali redno, se držali zastavljenega načrta, se pri tem preverjali in 

zaupali vase. 

 

SKLEP RV2: 

 

Če strnemo zgornje ugotovitev, lahko zapišemo, da mladi z učnimi težavami /vključeni v 

model pomoči KLIK/ skozi proces dela v delovno/učnem polju dobro prepoznajo in 

ubesedijo svoja čustva in posledice nepravilnega delovanja/učenja v preteklosti in danes. 

Pogosto vzroke zanje vidijo: v samem sebi, svojih »napakah« in primanjkljajih. Vire moči 

iščejo v svoji bližnji okolici; doma in med sošolci, ki so jim hkrati tudi prijatelji. Želijo si 

sprememb pri svojem učenju; pridobiti si motivacijo za učinkovitejše učenje ter vztrajati pri 

rednem delu. V svojih akcijskih načrtih natančno opredelijo akcijske korake. Ti odražajo 

njihovo odločnost, da spremenijo svoje neustrezne učne navade ter dosežejo želene 

spremembe k učinkovitejšemu delovanju/učenju. Pri preverjanju realizacije akcijskega 

načrta znajo ubesediti občutke, ki jih spremljajo ob sledenju svojemu cilju. Težave jasno 

opredelijo, ponovno poimenujejo svoje vire moči. Pri zapisu akcijskih korakov, ki jih bodo 

usmerjala k cilju, so odločeni, da se bodo med njihovim izvajanjem preverjali, držali 

zastavljenega in  dosegli želeni cilj. 

Z interpretacijo učno/delovnih polj, ki opisujejo mlade in so zapisana v 3. osebi množine, ne 

želimo posploševati zapisov oz. ugotovitev štirih mladih z učnimi težavami na vse mlade. Ti 

se nanašajo le na konkretne štiri dijake, vključene v našo akcijsko raziskavo.  

Primer koučinga mladostnika z učnimi težavami v skupini nam (vodji procesa) in hkrati tudi 

odraslim podpornim osebam) omogoča vpogled v njegov način dojemanja trenutnega 

problema. Skozi opisan proces oz. prehajanje po učno/delovnih fazah opažamo, da 

mladostnik, ki je vključen v naš model pomoči, bolje razume svoje delovanje/učenje in 

pomen načrtovanja prihodnosti. Prepozna svoje vire moči in postavi časovni okvir za 

dosego zastavljenih ciljev. Pri načrtovanju akcijskega načrta jasno opredeli svojo vlogo in 

tako postane aktiven izvajalec lastnega delovnega načrta, kar ga motivira, da vztraja do 

konca (do realizacije ciljev). 



Marja Čad (2013). Magistrsko delo: »KLIK« kot model pomoči mladim z učnimi težavami 

 

64 
 

7.2 PRIMERJAVA IN INTERPRETACIJA SISTEMATIČNEGA 

SAMOOCENJEVANJA MLADOSTNIKOV – RV3 

 

Z interpretacijo primerjave dogajanja, počutja in razmišljanja pri samoocenjevanju mladih na 

področju realizacije zastavljenih akcijskih korakov, odgovarjamo na tretje raziskovalno 

vprašanje:  

 

RV3 - Ali in kako se sistematično delo z vsebinami modela KLIK odraža v samooceni 

mladih z učnimi težavami na področjih kot so: motivacija za učenje, redno delo, potreba po 

pomoči, počutje, koncentracija ter samostojnost pri načrtovanju in doseganju ciljev ter ali 

in kako spreminja njihov pogled na razvoj odgovornosti za lasten prispevek pri učenju in 

osebnem razvoju? 

 

S primerjavo sistematičnega samoocenjevanja mladih smo želeli mlade podporno spremljati 

na njihovi poti sprememb. Naš cilj je bil v doslednem preverjanju posameznikovega 

napredka na začetku vsakega srečanja, po mladostnikovi predstavitvi problema (na prejšnji 

delavnici) znotraj njegovega delovno učnega polja. Prva predstavitev gradiva posameznega 

mladostnika (Imam ?) je bila na začetnih srečanjih, druga proti koncu srečanj (glej: poglavje 

o realizaciji srečanj, str. 85). 

Viden je zamik pri vstopu posameznikov v samoocenjevanje sprotnega napredka pri 

realizaciji delovno/učnega načrta. To je posledica dejstva, da se mladostnik lahko začne  

samoocenjevati šele na srečanju po lastni predstavitvi problema. Pred tem je podporni član v 

skupini in dogajanje spremlja. Vrstni red predstavljanja problema so mladi določili sami glede 

na  predstavljeni načrt o predvidenih vsebinah na srečanjih na začetku obiskovanja delavnic.  

Na začetku vsakega srečanja smo skupaj primerjali njihov napredek oz. dogajanje na 

področjih: motivacije za delo, rednost dela, počutje ob tem, čas koncentracije za delo, potrebo 

po pomoči odrasle podporne osebe, samostojnost pri deli in odgovornosti do dela.  
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Slika 27: Kompetence za zavedanja lastne odgovornosti 

 

Dobljene rezultate vseh mladostnikovih samoocenjevanj sprotnega napredka primerjamo v 

spodnjih tabeli in dveh slikah, kjer sta predstavljena /za naše delo z njimi/ dva ključna 

dejavnika*, ki prikazujeta spremembe v delovanju mladih; in sicer pri zmanjšani potrebi po 

pomoči »od zunaj« in prevzemanju odgovornosti za lasten napredek. Glede na začetek 

procesa samoocenjevanja imata mladostnika, ki sta prej predstavljala svoje vprašanje, 

posledično več samoocen. Samoocenjevanje je mogoče izvajati šele po srečanju, kjer 

mladostnik izpolnjuje svoje delovno/učno polje in zapiše načrt dela z vsemi načrtovanimi 

akcijskimi koraki. Na vsakem  naslednjem srečanju nato ovrednoti/oceni opravljeno delo in 

lasten napredek ter se primerja s sovrstnikom. Tako ves čas izvajanja zapisanih akcijskih 

korakov sledi svojemu individualnemu napredku in napredku sovrstnika/ov iz skupine. 

Rezultati v tem poglavju prikazujejo potek sistematičnega dela na mladostnikovem 

dojemanju lastnega celostnega delovanja (v čustvovanju, vedenju in razmišljanju), kar se 

odraža v spremembah tudi na njegovi samopodobi in pridobljeni samozavesti. 
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Tabela 3: Samoocenjevanje napredka vseh mladostnikov 

 

Legenda 1: 1 –malo.....  5 – srednje....... 10 – zelo             * OPO: odrasla podporna oseba 

 

KLIK  2013 12.3. 19.3. 10.4. 16.4. 7.5. 28.5. 4.6. 

Motivacija  

(za učenje/delo)         Č 

                                   G 

                                   C 

                                   F 

 

3 

6 

/ 

/ 

 

9 

6 

/ 

/ 

 

9 

7 

6 

7 

 

10 

8 

7 

8 

 

7 

7 

7 

6 

 

7 

10 

8 

/ 

 

8 

9 

8 

8 

Redno delo 

(po načrtu)                     Č 

                                   G 

                                   C 

                                   F 

 

6 

5 

/ 

/ 

 

5 

6 

/ 

/ 

 

9 

7 

6 

8 

 

9 

6 

6 

8 

 

7 

5 

7 

8 

 

8 

9 

8 

/ 

 

9 

8 

8 

8 

Potreba po pomoči* 

(OPO)                              Č 

                                   G 

                                   C 

                                   F 

 

8 

0 

/ 

/ 

 

8 

0 

/ 

/ 

 

9 

0 

6 

7 

 

9 

0 

6 

6 

 

3 

9 

5 

7 

 

5 

6 

5 

/ 

 

5 

5 

4 

5 

Počutje  

(občutki)                    Č 

                                   G 

                                   C 

                                   F 

 

7 

7 

/ 

/ 

 

8 

7 

/ 

/ 

 

8 

8 

7 

8 

 

9 

10 

8 

7 

 

7 

7 

3 

5 

 

7 

10 

5 

/ 

 

5 

8 

7 

8 

Koncentracija  

(čas za učenje/delo)   Č 

                                   G 

                                   C 

                                   F 

 

7 

7 

/ 

/ 

 

5 

8 

/ 

/ 

 

8 

7 

7 

8 

 

9 

9 

8 

8 

 

5 

6 

9 

9 

 

8 

9 

9 

/ 

 

9 

9 

9 

9 

Samostojnost pri delu 

(realizacija)                   Č 

                                   G 

                                   C 

                                   F 

 

7 

5 

/ 

/ 

 

5 

6 

/ 

/ 

 

8 

7 

6 

8 

 

9 

10 

7 

8 

 

9 

7 

9 

8 

 

9 

8 

7 

/ 

 

9 

9 

8 

9 

Odgovornost do 

učenja/dela* 

                                   Č 
                                   G 

                                   C 

                                   F 

 

 

5 

3 

/ 

/ 

 

 

5 

5 

/ 

/ 

 

 

 

9 

8 

5 

7 

 

 

9 

9 

6 

7 

 

 

8 

10 

8 

8 

 

 

 

10 

10 

8 

/ 

 

 

10 

10 

10 

  9 
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Legenda 2: 

 Spodbujanje in podpora (motivacija) 

 Samonačrtovanje (redno delo) 

 Samozavedanje (počutje, potreba po pomoči) 

 Samokontrola (koncentracija) 

 Samoorganizacija (samostojnost pri delu) 

 SAMOPODOBA/ODGOVORNOST DO DELA 

 

V procesu, ki vodi k zavedanju odgovornosti za lastno delovanje, mladostnik prehaja skozi 

stopnje načrtovanja, organizacije, spodbujanja in podpore, kontrole nad seboj in zavedanju 

samega sebe v dogajanju. Načrtovanje in redno delo (izvajanje akcijskih korakov) 

mladostnika motivirajo in ga opolnomočijo. Postane odprt za dojemanje samega sebe; do 

razumevanja svojih čustev, koncentracije pri delu in realni oceni potrebe po pomoči. Pri tem 

občuti samostojnost, saj se organizira in kontrolira (preverja s samoocenjevalno tabelo) sam. 

Ob tem dejansko vidi rezultate svojega dela, oceni svoje trenutno stanje in pridobi zaupanje 

vase, v svoje sposobnosti. Posledično mu zraste mnenje o lastni vrednosti, torej samopodoba. 

Za boljši vpogled v opisani način dela z mladimi v nadaljevanju podajamo grafa kompetenc, 

ki nam prikazujeta izbrani dve, za nas najpomembnejši kompetenci: potreba mladostnika po 

pomoči ter zavedanje lastne odgovornosti za učenje. 

 

Slika 28: Primerjava mladostnikove potrebe po pomoči 

 

Legenda:  1 –malo.....  5 – srednje....... 10 – zelo 

 

 

PpP: potreba po pomoči (odrasle podporne osebe) 
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Slika 29: Primerjava zavedanja lastne odgovornosti za učenje 

 

Legenda:  1 –malo.....  5 – srednje....... 10 – zelo 

 

 
 

 

Iz obeh primerjav razberemo, da trem mladostnikom ocena pri potrebi po pomoči s strani 

odrasle osebe, skozi izkustveno učenje na delavnicah, upada in se ustavi nekje na srednji 

vrednosti. Razlagamo si, da omenjeni mladi pomoči ne potrebujejo več v taki meri kot ob 

začetku obiskovanja delavnic, ker so pri svojem delu/učenju bolj samostojni. Za nas je 

zanimiva ocena mladostnika G (slika 28), ki v začetku  ne izraža nobene potrebe po pomoči, 

kar pa ne pripisujemo njegovi samostojnosti pri delu, temveč nepriznavanju samemu sebi, da 

ima težave. Proti koncu srečanj se sooči s pritiskom v šoli in si prizna, da pomoč potrebuje ter 

zanjo pravočasno poskrbi oz. jo poišče. Ko se ponovno organizira (glej: proces 

samouravnavanja, po Ščuka, 2007:55), njegova potreba po pomoči upade in se ustavi na 

sredinski oceni. 

 

Pri motivaciji za delo manjše nihanje zasledimo le pri enem mladostniku (Č), ki pa se ob 

koncu izvajanja procesa zopet dvigne (glej: tabela 3). Na isti dan samoocenjevanja napredka 

mladostniku Č pade tudi samoocena pri rednem delu, počutju in koncentraciji pri učenju. 

Takrat edinkrat upade tudi (ravno njegova) samoocena v zavedanju lastne odgovornosti za  

učenje/delovanje (Č). Glede na datum srečanja (po prvomajskih počitnicah) in samoocene (9!) 

mladostnika za samostojnost pri učenju/delu sklepamo, da je bil takrat preobremenjen s šolo 

(popravljanje ocen). 

 

Zavedanje lastne odgovornosti za učenje/delovanje se pri vseh mladostnikih iz srečanja v 

srečanje vseskozi počasi dviguje, le pri dijakinji Č enkrat pade za eno oceno, a se na 

naslednjem srečanju zopet dvigne. Štirje v proces pomoči vključeni mladi pomen svojega 

vložka dela za realizacijo ciljev (zavedanje in prevzemanje odgovornosti zanje) iz začetnih 

ocen 3, 5 (2 dijaka) in 7 ocenijo do ocen 9 in 10 (3 dijaki), kar ocenjujemo kot napredek.
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SKLEP RV3: 
 

Ugotavljamo, da mladostnik z učnimi težavami; vključen v model pomoči KLIK;skozi 

sistematičen proces samoocenjevanja v skupini,začne prepoznavati lastno delovanje in 

razmišljanje. Ker je njegovo delovanje načrtno spremljano in ubesedeno, v spremljanju 

lastnega napredka vidi smisel in zato se tudi trudi realizirati zastavljene cilje. Ob 

spremljanju lastnega delovanja se nauči strategij preverjanja, načrtovanja in realiziranja le-

teh. Vzporedno pri tem spoznava sebe, svoje delovanje in ga po potrebi spreminja. Postaja 

bolj samoučinkovit in samostojen ter motiviran za nadaljnje delo. Hkrati postane bolj 

senzibilen za razmišljanja in dojemanje delovanja sovrstnikov. Primerja se z njimi in pri tem 

spozna marsikaj tudi o sebi, saj se mladi med seboj razlikujejo. Pridobi spoštovanje do 

sovrstnika in vzporedno gradi svojo izboljšano samopodobo. Povratne informacije iz skupine 

ter medsebojna primerjava mu pomagajo, da začne razmišljati o spremembah, ki se dogajajo 

v njem. Bolj realno se oceni in se začne zavedati pomena organizacije lastnega 

učenja/življenja. Kljub vidnemu upadu motivacije ob koncu šolskega leta je odločen 

(pridobljena samozavest), da vztraja do konca šolskega leta.  

 

Na podlagi samoocen in sistematičnega vodenja štirih mladostnikov z učnimi težavami skozi 

izkustveni proces samoocenjevanja izvajanja delovnega/učnega načrta (realizacija 

zastavljenih ciljev) ugotavljamo, da opisani proces dela z njimi spremeni njihov pogled na 

dojemanje samega sebe, jih motivira za nadaljnje delo na sebi ter pripomore k razvoju 

odgovornosti za lasten prispevek pri učenju in osebnem razvoju. 

 

 

7.3 INTERPRETACIJA REFLEKSIJ /VERIŽNEGA ZAPISA/ MLADIH – 

RV4 

 
Napredek pri opažanju sprememb mladih z učnimi težavami pri svojem delovanju 

predstavljamo z verižnimi zapisi vseh mladih, udeleženih v proces. Iz njih je razvidno, kako 

so štirje mladi razmišljali o dogajanju na delavnicah ob koncu posameznih srečanj. 

Zastavljena vprašanja so se vsebinsko nanašala na refleksijo dogajanja na delavnici. Iz 

zapisov dobimo vpogled v posameznikovo razmišljanje o sebi in drugih. Zasledimo 

razmišljanja, ki nakazujejo spremembe, ki jih mladi opažajo pri svojem delu oz. učenju iz 

srečanja v srečanje. Prve smo nanizali tiste zapise, ki se ne ponavljajo. Ponavljajoči oz. 

vsebinsko zelo podobni so na koncu predstavitve zapisov podčrtani. Zapisi si sledijo v 

vrstnem redu, kot so potekala srečanja (glej str. 84: Teme in struktura srečanj). Včasih na 

posameznem srečanju pri določenem vprašanju ni bilo odgovora. Ker smo želeli prikazati 

stopnjevanje napredka v posameznikovem razmišljanju, se nismo osredotočili na vsebino 

srečanja in zapise konkretno po njih, temveč zgolj v same zapise. Na podlagi le-teh 

/zastavljena refleksivna vprašanja so bila ves čas srečanj enaka/ odgovarjamo na naslednje 

raziskovalno vprašanje: 

 

 

RV4 - Katere spremembe mladi z učnimi težavami po določenem času obiskovanja oz. 

sodelovanja na delavnicah »KLIK« opažajo pri načrtovanju in organizaciji svojega učenja 

ter kako se odražajo? 

 

Predstavljamo vsebino zapisanih razmišljanj: 
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a.) Dogajanje na srečanju se mi je zdelo... 

 

 Č: »Umirjeno in sproščeno. Zabavno, poučno, tega nisem pričakovala. Zelo pozitivno 

in vse zelo zanimivo.« 

 G:»Zanimivo. Nekaj novega. Naporno, a zanimivo in celo zabavno.« 

 C:»Razmišljajoče. Drugačno kot zadnjič. Pripomoglo mi je k razmišljanju o sebi in 

drugih. Zelo dobro in logično.« 

 F:»Polno uporabnih zadev. Sem brez pripomb. Še razmišljam. Polno čustev in    

veliko za mislit.« 

 Č, G, C, F: Super. Noro. OK. Bomba. Kul. V redu. 

 

Kot je razvidno iz zapisa, se je mladim dogajanje na srečanju zdelo v redu; kar definirajo 

tudi besede: super, kul, noro, bomba, ok. Navajajo še, da se jim je dogajanje na srečanju zdelo 

zanimivo in pozitivno, nekaj novega in drugačnega. Poleg zabavnega elementa so v dogajanju 

prepoznali tudi uporabnega, poučnega. Opazimo tudi, da jim je vsebina dogajanja dala snov 

za razmišljanje, kar vključuje njihova čustva in kognicijo.  

 

b.) O današnji temi srečanja lahko povem... 

 

 Č: »Spoznala sem, da moraš redno delati za uspeh. Vsaka pomoč, ki jo nekomu lahko 

ponudimo ali pa jo kdo ponudi nam, je zelo cenjena. Drugi imajo večje probleme kot jaz. 

Nekateri so že malo napredovali. Počasi mi gre na bolje.« 

 

 G:»Kako se moram učiti. Spet je bilo zanimivo in je hitro minilo. Da smo si različni. 

Naučil sem se nekaj novega, kar mi bo koristilo. Imel sem se lepo in sem poslušal druge 

izkušnje. Bluzim. Ne delam dovolj. Sem len.« 

 

 

 C:»Vesela sem, da nimam težav z branjem. Redno moraš delati na sebi in zase.  Biti 

moraš samozavesten in verjeti, da ti bo uspelo. »Sem brez plana. Ne znam se učiti.« 

 

 F:»Spoznala sem tri nove ljudi in mentorico. O sebi sem izvedela, da se moram ceniti in 

ostati to, kar sem, ne glede na slaba razmišljanja drugih. Kako odreagirati, če te kdo žali. 

Napredujem. Ampak res.« 

 

Kot razberemo iz zgornjih refleksivnih zapisov, so se mladi na začetku izvajanja delavnic 

KLIK soočili z realnostjo; namreč da so brez načrta in zbegani, neorganizirani. Spoznali so, 

da ne poznajo dovolj dobro strategij učenja. Poleg tega se za uspeh premalo trudijo, več jih 

je odkrito zapisalo, da so leni. V vmesnem času so se pojavljali zapisi, ki niso podčrtani. 

Mladi so ugotovili, da se razlikujejo med seboj v razmišljanju in delovanju. A spoznali, da 

imajo vsi probleme/težave; bodisi zelo podobne ali zelo drugačne. Spraševali so se o svoji 

samozavesti in dojeli, da moraš biti za uspeh samozavesten. V uspeh moraš verjeti in vanj 

vložiti nekaj dela. Proti koncu procesa, v zadnjem mesecu srečanj, so mladi z učnimi 

težavami večinoma ugotavljali, da jim gre na bolje, sicer počasi, a gre. To so opažali tako na 

sebi kot na drugih.  
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c.) Na srečanju sem o sebi in skupini spoznal ... 

 

 Č:»Sama moram ugotoviti način za učenje. Znam kar veliko stvari, a niso vse pomembne 

v šoli. Zadati si moram cilj, ki ga lahko uresničim. Dobro znam risati. Za branje sem si 

izbrala pravo knjigo in prebrati jo moram do konca. Da se moram bolj potruditi, biti bolj 

motivirana.« 

 

 G:»Nekateri imajo slabšo koncentracijo kot drugi. Še veliko se moram naučiti o sebi. 

Postajam boljši in se trudim zase. Sem len in veliko prelagam in mi kar mine čas. Res 

moram več delati in nehati iskati izgovore. Da sem bolj zagnan.« 

 

 C:»Če se pravilno učiš in se poznaš, več znaš. Nekateri so bolj pametni kot drugi. 

Podobno napačno se učim kot drugi. Spremenila sem se. Padla mi je motivacija, ker se 

bliža konec šole. Pomembno je biti samozavesten. Nekateri so že po naravi bolj 

samozavestni. Če nimaš motivacije, so rezultati bolj slabi.« 

 

  F:»Vredno je bilo priti sem, saj sedaj vidim, da že sam pogovor pomaga, da se počutiš 

bolje. Lahko pomagam sebi in drugim, če hočem. O sebi že vem vse, o drugih pa se ne 

zanimam dosti. Razmišljam o učenju. Trudim se držat načrta.« 

 

Iz  zapisanih trditev vidimo, da so mladi, vključeni v naš proces pomoči, začeli razmišljati o 

pomenu učenja in rednega dela/učenja, brez iskanja izgovorov ter prelaganja na jutri in 

trudeč se držati zapisanega načrta, ki so ga soustvarili na delavnici. Spoznali so, da se 

morajo pri tem bolj potruditi, zato morajo biti motivirani, kajti če nimaš motivacije, so 

rezultati bolj slabi, saj stvari ne izpelješ do konca. Ugotavljajo, da se morajo bolje poznati 

(sami sebe), svoje sposobnosti, tudi tiste, ki jih v šoli ne ocenjujejo, ter da si morajo zadati 

cilje. Nakazuje se tudi dojemanje procesa spreminjanja v razmišljanju o svojem učenju. 

Udeleženi mladi ugotavljajo, da postajajo boljši in da se trudijo predvsem zase (zavedanje 

lastne odgovornosti za učenje). 

 

d.) Do naslednjega srečanja bom... 

 

 

 Č: »Bom pomagala prijateljici pri nastopu. Še vedno brala knjigo. Bom rešila list in ga 

prilepila na steno. Se bom bolj učila in ne samo brala snovi. Delala še naprej. Redno 

delala. Doma in v šoli.« 

  C: »Rešila list zase in se držala načrta branja. Se bom spomnila vprašanje za delavnico. 

Vadila javno nastopanje. Doma pred ogledalom in v mislih in v sanjah. Bolj redno se bom 

učila in se trudila zase. Naredila bom nalogo in se držala načrta učenja.« 

 

 G: »Delal bom, kot smo se zmenili in sem se odločil, zato bom. Ne bom spreminjal 

datumov spraševanj. Delal bom in delal. Bolj se bom potrudil pri učenju in delu doma. 

Razmislil bom o vsem tem in se trudil, da bom še boljši.« 

 

  F: »Morda bom bolj zgovorna in manj zadržana. Uresničila bom svoj cilj. Bolj odprta 

bom in bolj pozitivna. Bom bolj vesela in sočutna do drugih, ki so mi čudni. Več bom 

naredila zase in se sprostila. Poslušala bom sebe in ne druge. Pomagala bom še komu, a 

ne za svojo korist. Trudila se bom biti boljša v vsem.« 
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Iz predstavljenih zapisov razberemo, da so mladi z učnimi težavami proces delavnic KLIK, 

vsaj po takratnih trenutnih ocenah in odločitvah, zapustili odločeni, da nekaj spremenijo v 

svojem delovanju/pri učenju. Obljubljali so (si), da se bodo bolj redno učili oz. delali, tako 

doma kot v šoli. Trudili se bodo biti boljši v vsem ter se poskusili držati zapisanega načrta 

dela. O dogajanju bodo tudi razmislili. Zanimivo se nam zdi, da so napisali, da se bodo 

spremenili tudi v vedenju; bili bolj dostopni in odprti do drugih, si pomagali, bolj sodelovali 

na srečanjih. Sklepamo, da je k temu pripomogla aktualnost njihovih obravnavanih tem, saj 

so se z njimi lahko poistovetili in tako zapisali podobne ugotovitve. 

 

e.) »Na srečanju sem lahko izrazil svoje mnenje: 

 

Na vseh srečanjih so prav vsi štirje mladi z učnimi težavami zapisali, da so med srečanjem/na 

delavnici imeli možnost povedati svoje mnenje, torej so bili opaženi in slišani. Le enkrat se je 

pokazal tisti zgornji ne, kateremu ne vemo natančnega vzroka. Zapis je nastal po obravnavi 

problema o impulzivnosti dijakinje, ki je bila pri soustvarjanju sheme učno/delovnega polja 

po modelu pomoči KLIK zelo aktivna. Čeprav sem vmes pozivala ostale k sodelovanju, je 

bila ena dijakinja bolj tiho in v ozadju (C). Sklepamo, da je bila to ta deklica. Zadovoljni smo, 

da je bil ta ne napisan le enkrat. 

 

SKLEP RV4: 

Iz zgornjih ugotovitev razberemo, kaj se je v t. i. verižnem zapisu mladih z učnimi težavami 

dogajalo ter kako so prehajali iz začetne faze dojemanja realnosti in težav do zaključne, kjer 

spoznajo, da se morajo sami po/truditi za uspeh, a da morajo v to vložiti tudi nekaj dela 

(zavedanje samoodgovornosti). Mladostnikova razmišljanja in ugotovitve se iz srečanja v 

srečanje poglabljajo, postajajo bolj zrela (bolj se bolj potrudil, delal bom, napredujem ...). 

Spoznali so, kako so si hkrati podobni in različni, tako na področju motivacije, samozavesti 

in v izgovorih za ne-delo. Proti koncu srečanj so skozi predstavljene probleme (svojih in 

drugih) prepoznali svoj odnos do učenja in dela. Iz posameznih zapisov mladih vidimo, da so 

opazili, da so: pridobili na strategijah za zapis delovnega/učnega načrta ter da je 

pomembno, da se ga poskušajo držati.  

 

 

7.4 INTERPRETACIJA SAMOOCEN PRIDOBLJENIH KOMPETENC – 

RV5 
 

V nadaljevanju predstavljamo tretji sklop samoocenjevanja mladih, kjer so mladi tekom 

obiskovanja delavnic na treh evalvacijskih srečanjih (na začetku procesa obiskovanja 

delavnic, na sredini procesa ter ob koncu procesa) prepoznavali, ozaveščali in poimenovali  

pridobljene kompetence ter ovrednotili svoje trenutno stanje v procesu. V spodnjih grafih, ki 

sledijo tabelam s samoocenami mladih, prikazujemo le vrednosti označene z *(skupni termin 

za posamezni sklop samoocenjevalnih trditev), saj se nam te zdijo najbolj pomembne za 

prikaz napredka posameznika. Tako smo rezultate naredili tudi bolj pregledne in razumljive. 

Zapise trditev smo tudi različno odebelili; saj smo ločili samoocene po področjih, ki zajemajo 
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čustva, kognicijo in vedenje mladih z učnimi težavami. S tem želimo bolj pregledno prikazati 

pridobljene samoocene mladih. V tem poglavju torej odgovarjamo na četrto raziskovalno 

vprašanje: 

 

 

RV5 - Kakšna je mladostnikova samoocena /med udeležbo v procesu koučinga v skupini/ 

pridobljenih kompetenc kot so: samozavest, samopodoba, samokontrola, motivacija, 

podpora in samoorganizacija učenja ter sposobnost reflektiranja, evalviranja in realiziranja 

zastavljenih ciljev? 

 

 

Tabela 4: Mladostnikovo samoocenjevanje kompetenc 

 

Legenda:1-sploh ne velja, 2-ne vem, če velja,  3-delno velja, 4-trenutno velja,  5-popolnoma 

velja 

4.A Samoprepoznavanje in poimenovanje kompetenc 

Trditve:                      Februar 

2013 

April 

2013   

  Junij 

2013 

Sem spočit in poln energije. 

                                                                                     Č 

                                                                                     G 

                                                                                     C 

                                                                                     F 

 

3 

3 

4 

4 

 

4 

4 

5 

/ 

 

3 

4 

5 

2 

Motiviran sem za delo in novosti. 

                                                                                     Č 

                                                                                     G 

                                                                                     C 

                                                                                     F 

 

4 

3 

3 

3 

 

5 

4 

5 

/ 

 

4 

3 

4 

3 

Imam dober dan in čutim vznemirjenje. 

                                                                                     Č 

                                                                                     G 

                                                                                     C 

                                                                                     F 

 

3 

2 

1 

4 

 

3 

5 

5 

/ 

 

4 

4 

5 

1 

Veselim se novih razmišljanj in spoznanj. 

                                                                                     Č 

                                                                                     G 

                                                                                     C 

                                                                                     F 

 

3 

3 

3 

4 

 

4 

5 

5 

/ 

 

5 

5 

5 

2 

V skupinskih delavnicah KLIK vidim dobro stvar. 

                                                                                     Č 

                                                                                     G 

                                                                                     C 

                                                                                     F 

 

3 

3 

3 

4 

 

5 

5 

5 

/ 

 

4 

5 

5 

4 

Obiskovanje delavnic Klik mi (lahko) pomaga. 

                                                                                     Č 

                                                                                     G 

 

2 

3 

 

4 

5 

 

4 

5 
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                                                                                     C 

                                                                                     F 

3 

4 

5 

/ 

4 

5 

Mnenja in izkušnje ostalih lahko sprejemam. 

                                                                                     Č 

                                                                                     G 

                                                                                     C 

                                                                                     F 

 

5 

4 

5 

3 

 

5 

5 

5 

/ 

 

5 

5 

5 

5 

*Za boljše učenje bom potreboval nova znanja. 

                                                                                     Č 

                                                                                     G 

                                                                                     C 

                                                                                     F 

 

3 

5 

2 

3 

 

3 

5 

5 

/ 

 

4 

5 

5 

4 

Drugi v skupini mi niso odveč, potrebujem jih.  

                                                                                     Č 

                                                                                     G 

                                                                                     C 

                                                                                     F 

 

4 

2 

3 

3 

 

4 

5 

4 

/ 

 

4 

4 

5 

3 

Lahko zbrano poslušam in premišljujem. 

                                                                                     Č 

                                                                                     G 

                                                                                     C 

                                                                                     F 

 

3 

4 

5 

4 

 

3 

4 

5 

/ 

 

4 

4 

5 

5 

Med srečanjem na delavnici potrebujem gibanje. 

                                                                                     Č 

                                                                                     G 

                                                                                     C 

                                                                                     F 

 

2 

4 

2 

2 

 

2 

3 

2 

/ 

 

2 

4 

3 

2 

Sem miren in lahko sodelujem pri delu. 

                                                                                     Č 

                                                                                     G 

                                                                                     C 

                                                                                     F 

 

4 

4 

4 

4 

 

5 

4 

5 

/ 

 

5 

4 

5 

4 

 

Trditve v fazi samoprepoznavanja z namenom poimenovanje kompetenc: 

 Samozavest (čustva), Samopodoba (metakognicija), Samokontrola(vedenje) 

 

V zgornji tabeli mladostniki prepoznavajo svoje kompetence. Na čustveni ravni je skozi tri 

evalvacijska srečanja viden dvig ocene pri veselju do novih razmišljanj in spoznanj. 

Mladostnici F, ki je na srečanja hodila neredno, manjkala pa je tudi na vmesni evalvaciji, se 

ocene znižajo. Sklepamo, da je to posledica njene odsotnosti in izgubi stika s skupino in 

dogajanjem v njej. Glede na podatek, ki so ga na srečanjih pogosto omenjali; da niso vedno 

spočiti in polni energije (ob koncu delavnic/srečanj oz. ob približevanju zaključevanju ocen v 

šoli); jim je /po našem pričakovanju/ naraščala in upadla motivacija za učenje/delo. Trem od 

štirim je na vmesni oceni motivacija narasla, a nato dvema upadla na začetni nivo. Eni 

mladostnici je upadla za eno oceno, a njena ocena je na koncu še vedno višja kot na začetku.  
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Na kognitivni ravni mladi, vključeni v naš model pomoči ugotavljajo, da potrebujejo skupino, 

ki jim pomaga pri razmišljanju ter da mnenja in izkušnje ostalih lahko sprejemajo. 

Verjamejo, da za boljše učenje potrebujejo nova znanja. V skupinskih delavnicah vidijo 

dobro stvar in menijo, da jim njihovo obiskovanje lahko pomaga. Tu smo preverjali njihov 

pogled na udeležbo na delavnicah KLIK, saj štejemo sodelovanje na njih kot pridobivanje 

novih znanj za boljše učenje. Vidimo še, da med srečanji na delavnicah en mladostnik 

občasno potrebuje nekaj gibanja (G). Na njih sta sicer dva ves čas zbrana, zbranost ostalih 

dveh pa naraste proti koncu obiskovanja delavnic. Kot vidimo, mladi z ocenami 4 in 5 

ugotavljajo, da so mirni ter da na srečanjih lahko sodelujejo pri delu. 

 

Slika 30: Samoocena mladih o zavedanju potrebe po novih znanjih 

 

 

Sledi prikaz ocene trditev mladih v fazi samonačrtovanja z namenom ozaveščanje 

kompetenc, kot so: 

 Motivacija(prepoznavanje ciljev), Podpora(opredelitev ciljev) in Samoorganizacija 

(zapis ciljev) 

 

 

 

Tabela 4B:  Samonačrtovanje in ozaveščanje kompetenc  

Trditve:                      Februar 

2013 

April 

2013   

  Junij 

2013 

Svoje učne cilje imam jasno začrtane pred seboj. 

                                   Č 

                                   G 

                                  C 

                                  F 

 

3 

5 

5 

4 

 

4 

4 

5 

/ 

 

4 

5 

5 

5 

Želim si, da se mi življenje obrne na bolje. 

                                   Č 

                                   G 

 

3 

5 

 

3 

5 

 

4 

5 
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                                  C 

                                  F 

5 

4 

5 

/ 

5 

5 

Za svoj napredek in uspeh se bom potrudil. 

                           Č 

                                  G 

                                 C 

                        F 

 

4 

5 

5 

4 

 

4 

4 

5 

/ 

 

4 

5 

5 

5 

Sprememb se ne bojim, temveč veselim. 

                                  Č 

   G 

                                 C 

                                 F 

 

3 

5 

3 

4 

 

3 

4 

5 

/ 

 

5 

5 

5 

4 

Ob sebi potrebujem nekoga za razumevanje. 

                                  Č 

                                  G 

                                 C 

F 

 

2 

3 

2 

3 

 

3 

4 

5 

/ 

 

3 

4 

5 

5 

Za samostojno delo potrebujem zaupanje vase. 

                                  Č 

                                  G 

                                 C 

F 

 

5 

3 

2 

3 

 

3 

4 

5 

/ 

 

4 

4 

5 

5 

Za zastavljanje učnih ciljev potrebujem voljo. 

                                  Č 

                                  G 

                                 C 

F 

 

5 

4 

4 

3 

 

3 

4 

5 

/ 

 

4 

4 

5 

5 

 Ob sebi potrebujem podporo vrstnikov iz skupine. 

                               Č 

                                  G 

                                 C 

F 

 

2 

3 

1 

2 

 

3 

4 

3 

/ 

 

4 

4 

5 

2 

Imeti moram zastavljenih več učnih ciljev naenkrat. 

                                 Č 

                    G 

                                C 

F 

 

1 

3 

3 

1 

 

2 

4 

3 

/ 

 

3 

4 

3 

3 

Zastavljene učne cilje je dobro prej »predebatirati.« 

                                 Č 

                                 G 

            C 

F 

 

2 

3 

2 

4 

 

3 

4 

2 

/ 

 

4 

5 

5 

1 

Zastavljene cilje je potrebno razdeliti na manjše in jih 

nekam zapisati. 

Č 

G 

C 

F 

 

 

2 

3 

1 

4 

 

 

3 

3 

5 

/ 

 

 

4 

5 

5 

1 

*Zastavljenim učnim ciljem moram določiti datum (do 

kdaj naj jih uresničim). 
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                                 Č 

                                 G 

                                C 

F 

2 

4 

1 

4 

3 

4 

5 

/ 

4 

5 

5 

4 

 

Kot razberemo iz zgornje tabele, se mladi z učnimi težavami, vključeni v model pomoči 

KLIK, sprememb sprva malo bojijo (2), kasneje pa veselijo (4). Vsi štirje imajo na zaključni 

evalvaciji najvišjo oceno izmed vseh svojih samoocen pri trditvi, da imajo svoje učne cilje 

jasno začrtane pred seboj. Želijo si, da se jim življenje obrne na bolje, kar ob zaključku 

procesa ocenijo z ocenami 4 (en mladostnik) in 5 (trije mladostniki). Svoje cilje trije mladi 

dobro prepoznavajo, kar sklepamo iz samoocen, ki se jim dvigajo vseskozi do konca procesa.  

Mladostnica F pri tem odstopa od drugih treh. Njeni oceni dveh trditev, ki se nanašata na 

zastavljene cilje, ji padeta z začetne ocene 4 na 1, le pri trditvi o več zastavljenih ciljev 

naenkrat ji ocena z 1 naraste na 3. Mladi ugotavljajo, da ob sebi potrebujejo podporo in 

razumevanje sovrstnikov, kar nam kaže njihova ocena, ki se trem ves čas procesa počasi 

dviguje. Nespremenjena ostane le pri mladostnici, ki je neredno hodila na srečanja.  

Za samostojno delo trije mladi potrebujejo voljo in zaupanje vase, enemu ocena ostane 

nespremenjena. Vsi ocenjujejo, da ob sebi potrebujejo nekoga za razumevanje. Pri 

zastavljenih ciljih se ocena dviguje pri vseh štirih. To nam nakazuje, da se mladi z učnimi 

težavami z ozaveščanje skozi proces pridobljenih kompetenc, postopoma začenjajo zavedati 

pomena samoorganizacije dela/učenja z zapisom ciljev za dosego le-teh. 

 

Slika 31: Samoocena mladih o pomenu samoorganizacije 

 

V zadnji tabeli mladi z učnimi težavami ovrednotijo realizacijo zastavljenih ciljev oz. svoje 

delo glede na vloženi trud. Trditve v fazi samoregulacije učenja/dela spodbujajo uporabo 

znanja o: 

 reflektiranju (razmišljanje o zastavljenih ciljih) , evalviranju  (ugotavljanje virov 

moči do zastavljenih ciljev) in realiziranju  (preverjanje in pomen doseženih ciljev). 
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Tabela 4C: Samoregulacija in uporaba kompetenc     

Trditve:                           Februar 

2013 

April 

2013   

Junij 

2013 

V zastavljene učne cilje moram vložiti več dela in se 

bolje organizirati.                                                                                     

                                    Č 

                          G 

                                    C 

                                    F 

 

 

3 

4 

4 

4 

 

 

4 

4 

5 

/ 

 

 

4 

5 

5 

4 

Zastavljeni učni cilji so mi pomembni in veliko 

razmišljam o njih.  

                                    Č 

                                    G 

                                    C 

                                    F 

 

 

4 

4 

5 

4 

 

 

4 

3 

5 

/ 

 

 

4 

4 

5 

5 

Zastavljeni učni cilji so mi všeč in komaj čakam na 

začetek izvajanja načrta. 

                                   Č 

                                   G 

                                   C 

                                   F 

 

 

3 

3 

3 

4 

 

 

4 

2 

3 

/ 

 

 

4 

3 

5 

5 

Zastavljeni učni cilji so postali del mojega 

vsakdanjega življenja. 

                                   Č 

                                   G 

                                   C 

                                   F 

 

 

2 

2 

5 

4 

 

 

4 

2 

5 

/ 

 

 

4 

4 

5 

4 

Za dosego zastavljenih učnih ciljev bom potreboval čas 

in energijo. 

                                   Č 

                                   G 

                                   C 

F 

 

 

2 

4 

5 

4 

 

 

4 

4 

5 

/ 

 

 

5 

5 

5 

5 

Zastavljeni učni cilji so dosegljivi in uresničljivi. 

                                  Č 

                                  G 

                                  C 

F 

 

3 

5 

3 

4 

 

4 

3 

3 

/ 

 

4 

5 

5 

5 

Za dosego zastavljenih učnih ciljev bom uporabil svoje 

znanje in izkušnje. 

              Č 

                                  G 

                                  C 

F 

 

 

2 

4 

5 

4 

 

 

3 

4 

5 

/ 

 

 

4 

5 

5 

5 

* Za dosego zastavljenih učnih ciljev sem odgovoren 

sam. 

                                   Č 

                G 

                                   C 

 

 

3 

4 

5 

 

 

4 

4 

5 

 

 

5 

5 

5 
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                                   F 4 / 4 

Zastavljene učne cilje bom dosegel in uspel napredovati 

v svojem življenju. 

                                  Č 

                                  G 

                                  C 

F 

 

 

4 

5 

3 

5 

 

 

4 

4 

4 

/ 

 

 

5 

5 

5 

5 

Dosežene učne cilje bom cenil in proslavil. 

                        Č 

                                  G 

                                  C 

F 

 

2 

5 

5 

5 

 

3 

5 

5 

/ 

 

3 

5 

5 

5 

Na dosežene učne cilje in nase bom ponosen. 

                                  Č 

         G 

                                  C 

F 

 

2 

5 

5 

5 

 

3 

5 

5 

/ 

 

4 

5 

5 

5 

Od začetka obiskovanja modela pomoči Klik ocenjujem 

svoj napredek z obkroženo oceno. 

                                  Č 

                                  G 

                                  C 

F 

 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

3 

3 

4 

/ 

 

 

5 

4 

5 

3 

 

Mladi se sprašujejo o pomenu zastavljenih ciljev: vanje morajo vložiti več dela in se bolje 

organizirati. Ocene treh mladih se tu skozi proces dvignejo, ena ostane sicer nespremenjena, a 

visoka že od začetka (4).Ob zaključku delavnic opazimo porast motivacije mladih, ki se kaže 

v njihovem zaupanju, da so zastavljeni učni cilji uresničljivi (trije). Le enemu mladostniku 

vmes ocena pade (s 5 na 3), a se ob koncu procesa zopet dvigne na začetni nivo. Vsi se 

zavedajo, da za uresničitev ciljev potrebujejo čas, znanje in več vloženega dela. Mladi 

ugotavljajo, da so za dosego zastavljenih učnih ciljev odgovorni sami (ocene 4 in 5) in na 

zadnji evalvaciji verjamejo, da bodo uspeli napredovati v življenju (vsi ocena 5). To 

razumemo kot znak, da mladi že razmišljajo oz. načrtujejo svojo prihodnost, torej 

samoregulirajo svoje delovanje.  

Vsi štirje mladi so na svoje dosežene cilje ponosni in jih bodo proslavili; a trem (ocena 5) 

proslavljanje dosežka pomeni več kot enemu (Č - ocena 3). Ta isti mladostnik oceni svoj 

ponos /nase ter na doseženi cilj/ s 3 in 4 na 5 (dvig). Ostali trije tej trditvi dajejo velik pomen, 

saj njihova ocena ostaja ves čas nespremenjena (5). Ob koncu procesa ugotavljajo, da 

trenutno velja, da so zastavljeni cilji postali del njihovega vsakdanjega življenja (trije trditev 

ocenijo s 4 – dvig ocene, eden s 5 – konstantna ocena). Zopet zasledimo motivacijo za 

dokončanje začetega dela, kar se kaže pri oceni  o času in energiji, potrebni za dosego 

zastavljenih ciljev. Zasledimo, da ima en mladostnik vseskozi oceno 5. Ostalim trem se skozi 

proces dvigne ter na zaključni evalvaciji tudi doseže oceno 5. Za nas je pomembna 

ugotovitev, da mladi svoj napredek v okviru obiskovanja delavnic KLIK ob koncu srečanj 

ocenjujejo z višjo oceno, kot  je bila na prvem ocenjevanju (enkrat 4 in dvakrat 5).  

Mladostnica F, ki je manjkala na začetni in vmesni evalvaciji, je svoj napredek tu ocenila s 3. 
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Slika 32:Samoocena mladih o zavedanju odgovornosti pri realizaciji zastavljenih ciljev 

 

 

SKLEP RV5: 

Če strnemo vse zgornje ugotovitve lahko zapišemo, da je samoocena mladih z učnimi 

težavami /med udeležbo v procesu koučinga v skupini/ pridobljenih kompetenc kot so: 

samozavest, samopodoba, samokontrola, motivacija, podpora in samoorganizacija učenja ter 

sposobnost reflektiranja, evalviranja in realiziranja zastavljenih ciljev v okviru lastnega 

delovanja presenetljivo realna in primerna njihovi trenutni situaciji (težave z učenjem). Na 

vseh treh nivojih preverjanj/ocenjevanj iz srečanja v srečanje se kaže premik navzgor 

(napredek) oz. ob zaključku ostane na začetni oceni (le pri treh ocenah nihanje navzdol za 

eno oceno pri vmesni evalvaciji).  

 

Spremembe pri mladih, vključenih v proces pomoči, se skozi njihovo samoocenjevanje kažejo 

v boljšem zavedanju lastnega razmišljanja in delovanja. Iz njih razberemo zanimanje in 

napredek mladih v razmišljanju o sebi (metakognicija). Napredek se kaže tudi v želji po 

spremembah na področju učenja/delovanja, kar sklepamo iz dviga ocen pri pomenu 

zastavljenih ciljev. Na podlagi njihovih samoocen zaključujemo, da so mladi, vključeni v 

model pomoči, motivirani dokončati zastavljeno delo. Verjamejo vase (pridobljena 

samozavest), da jim bo uspelo, če bodo načrtovali, spremljali in preverjali realizirano delo za 

dosego zastavljenih ciljev. Le mladostnica F, ki je na srečanja hodila neredno, ima nihanja v 

samoocenah (navzdol) oz. se ponekod ne oceni, kar vidimo kot posledico izostankov.  

 

Ob zaključku povzemamo, da je evalvacijsko spremljanje mladih s pomočjo njihovega  

samoocenjevanja smiselno za prebujanje samozavedanja o delovanju in potrebnem vložku 

lastnega dela za učinkovitejšo samoorganizacijo (načrtovanje, spremljanje in realiziranje 

zastavljenih ciljev). Hkrati nam (vodji procesa) mladostnikove samoocene zapisanih trditev 

pomagajo razumeti proces posameznikovega spoznavanja/delovanja/razmišljanja in njegovo 

osebnost. 
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8 POVZEMALNA ANALIZA IZVEDBE  INTEGRIRANEGA 

MODELA »KLIK« 

 

Povzemalna analiza izvedbe integriranega modela pomoči KLIK temelji na opisu načina 

dela z v model integriranimi elementi in vsebinami. Osvetljuje teme srečanj/delavnic ter 

njihovo strukturo. Razloži namen postavljanja skupine in vzpostavljanja delovnega odnosa z 

mladostniki. Izvajanje modela pomoči pregleda celostno, kot sklop 15 srečanj, po vzorcu 

supervizijskega načina dela; z opredelitvijo njenih štirih faz delovanja (po Kobolt in Žorga, 

2000:193).  

 

 

8.1 OPIS V MODEL POMOČI INTEGRIRANIH VSEBIN 
 

 

Slika 33: Vpogled v model pomoči integriranih vsebin 

 

 

 

 

 

V nadaljevanju magistrskega dela povzemamo elemente in vsebine v teoretičnem delu 

predstavljenih modelov pomoči in podpore, ki so integrirane v naš model pomoči KLIK. 

Slednji mlade z učnimi težavami (skozi izkustveno učenje v skupini sovrstnikov, ki deluje po 

supervizijskih načelih sistematičnega dela v sklopu 15 srečanj) spremlja skozi proces, ki 

deluje na osnovi koučinga posameznega mladostnika znotraj skupine. Mladostnika uči 

prepoznavanja vzorcev lastnega funkcioniranja, njemu in članom skupine (sovrstnikom) s 

poimenovanjem močnih področij omogoči prepoznavanje njihovih potencialov ter jih pelje 

skozi proces ozaveščanja prehajanja po posebej za naš model pomoči spremenjenih in 
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prilagojenih štirih področij delovanja posameznika po metodi narativnega pristopa v koučingu 

(Drake, 2008, 2011, 2012).  

 

Z opisom posameznih vsebin znotraj modela pomoči KLIK bomo odgovarjali na zadnje 

zastavljeno raziskovalno vprašanje: 

 

RV6 - Ali model narativnega pristopa v koučingu (Drake, 2009, 2011, 2012) ter modeli 

pomoči; samoregulacija razvoja učnih strategij (Harris in Graham, 1997), samoregulacija 

učenja (Zimmerman, 2002), pomoč pri težavah z izvršilnimi funkcijami (Dawsonon in 

Guere, 2004) ter soustvarjalni delovni odnos (Čačinovič Vogrinčič, 2011); vsebujejo 

elemente in vsebine, ki so primerne za integriranje v model pomoči KLIK? 

 

Naše delo s štirimi mladostniki z učnimi težavami je temeljilo na delu s posameznikom v 

skupini sovrstnikov, kjer se ga spremlja, vodi, spodbuja, usmerja (koučira) pri delu »na 

sebi«. Mladostnik pri tem pridobiva kompetence, ki mu izboljšajo samopodobo in višajo 

samozavest. Začne se zavedati, da je za lasten napredek odgovoren sam. Ob srečanju z 

narativnim pristopom v »koučingu« je bilo »delo« na posamezniku znotraj 4 delovnih faz 

tisto, kar je vsebinsko ustrezalo našim idejnim načrtom dela. Dotika se štirih stopenj/faz 

njegovega delovanja/razmišljanja (po Drake, 2012:8): zavedanja težav v konkretni situaciji, 

razjasnjevanju problema fazi iskanja, sprejemanju sprememb v fazi odločitve ter utrjevanja 

novosti v fazi ob/zaveze. 

Pomembno se nam je zdelo umestiti koučing posameznika v skupino sovrstnikov, saj si 

mladostnik z »izpostavitvijo« v njej krepi samozavest in samopodobo. Skupina mu »drži 

ogledalo«; daje mu takojšnjo povratno informacijo o njegovem razmišljanju/delovanju. 

»Povratno sporočilo je mnenje, sporočilo, izjava oz. misel enega izmed članov v komunikaciji, 

ki je namenjeno sobesedniku ali več članom skupine. Povratno sporočilo omogoča situacijski 

interakcijski proces.« (Kobolt, 2000:74). 

Iskali smo tehnike oz. metode dela, ki bi mladostnika motivirale k bolj samostojnem delu in 

mu omogočile napredek pri učenju/delovanju. Ward (1996, v Jereb, 2011:85) ugotavlja, da: 

»ko učenci z učnimi težavami dokažejo, da znajo uresničiti svoje želje ter prevzeti 

odgovornost pri načrtovanju in sprejemanju svojih odločitev, se pozitivno spremeni tudi 

njihov pogled in pričakovanja drugih. Odrasli z učnimi težavami poudarjajo, da prevzemanje 

kontrole nad lastnim življenjem pomembno vpliva na njihovo samopodobo in občutek lastne 

vrednosti.« 

Zato smo v model pomoči vpeli elemente in vsebine naslednjih modelov pomoči: model 

samoregulacijskega razvoja učnih strategij po Harris in Graham (1997), samoregulacijo 

učenja po Zimmermanu (2002) ter Dawsononove in Guereve strategije pomoči pri težavah z 

izvršilnimi funkcijami (2004).Zimmermanov (2002) tri stopenjski model cikličnih faz in 

podprocesov samoregulacijskega učenja osvetljuje predhodno mišljenje (organiziranje znanj, 

vsebin), nadzor izvedbe in volje (proces uporabe znanja) ter samorefleksijo (metakognicija, 

samoregulacija). Model samoregulacijskega razvoja učnih strategij po Harris in Graham 

(1997, v Janželj, 2011) združuje področja znanja, učenja ter vedenja. Upošteva čustva in 

stališča učečega ter poudarja aktivno vlogo učenca v postopnem prevzemanju odgovornosti 

pri samoorganizaciji. Model pomoči po Dawsononu in Gueri (2004, v Hudoklin, 2011) med 

strategije pomoči na ravni okolja navaja primerno pomoč odrasle osebe. Ta posamezniku 

pomaga pri oblikovanju načrta, organizacijskih shem in specifičnega niza navodil, 

spremljanju izvedbe, spodbujanju in motiviranju, dajanju povratnih informacij o uspešnosti 

pristopa, reševanju problemov ter pomoči po določanju, kdaj je naloga končana. Vsega tega 



Marja Čad (2013). Magistrsko delo: »KLIK« kot model pomoči mladim z učnimi težavami 

 

83 
 

ni mogoče izvajati brez sodelovanja mladostnika - s skupino in z nami. Zato smo v model 

pomoči vpeli elemente soustvarjanja v delovnem odnosu. Čačinović Vogrinčič (2011:16) k 

elementom delovnega odnosa prišteva: dogovor o sodelovanju, instrumentalno definicijo 

problema in osebno vodenje posameznika. 

 

SKLEP RV6: 

V model pomoči smo integrirali vse opisane elemente in vsebine modelov pomoči ter 

soustvarjanje v delovnem odnosu. Vodeni posameznik znotraj skupine gradi svojo 

samopodobo in pridobiva na samozavesti. Ko se spozna; skozi vodeno prehajanje (pomoč na 

ravni odrasle osebe) po fazah delovno/učnega polja modela KLIK; začne načrtovati, 

realizirati in evalvirati svoje zastavljene cilje. Nauči se samoorganizacije in 

preverjanja/spremljanja lastnega delovanja. Pri tem uvidi morebitne ovire ter se po potrebi 

reorganizira (samoorganizacija). Z ocenjevanjem/spremljanjem svojega napredka prepozna 

in poimenuje svoje kompetence. Ob podpori skupine sovrstnikov se počuti varnega in 

postane bolj samostojen. Zaradi strnjenega sistematičnega dela z njim se prebudi zavedanje 

samoodgovornosti v lastnem učenju/delovanju/življenju, kar je bil temeljni cilj našega 

raziskovalnega dela. Interpretirani rezultati v študiji primera kažejo, da so integrirani 

elementi in vsebine ustrezni/primerni za vnos v model pomoči mladim z učnimi težavami. 

 

 

8.2 POSTAVLJANJE SKUPINE IN VZPOSTAVLJANJE DELOVNEGA 

ODNOSA Z MLADOSTNIKOM 

 

Delo z mladimi je potekalo v skupini, v našem primeru s štirimi mladostniki. Srečevali smo 

se v sklopu 15 srečanj, ki so potekala vsak teden (razen v času šolskih počitnic). Dobivali 

smo se v prostorih srednje šole v Radovljici, ob torkih; v času takoj po pouku, od 14.30 do 

16.00 ure (90 minut). 

V načrt dela z mladimi smo vpeli značilnosti supervizijskega procesa, ki zajema štiri faze, 

skozi katere poteka, in sicer; pripravljalno faza, uvodno faza, delovno faza in sklepno faza (po 

Kobolt in Žorga, 2000: 193). V pripravljalni fazi smo se spoznavali, mladi so govorili o sebi 

ter si postavljali cilje glede na lastna pričakovanja o dogajanju na delavnicah. Določili smo 

okvirne datume srečanj, nismo pa podrobneje predstavljali vsebin oz. načina dela, ker se nam 

je zdelo preveč abstraktno zanje. Odločili smo se, da delamo postopno in po občutku. Na 

prvih dveh srečanjih (uvodna faza) smo mladim dopustili več spontanega sodelovanja, v 

smislu poslušanja z naše strani in spodbujanja k pogovoru (interakciji) med člani skupine. 

Zaradi potreb našega raziskovanja smo jim na drugem srečanju opisali pomen in namen 

izpolnjevanja samoocenjevalnih tabel. Tu je bila že opazna povezanost med člani skupine, 

nekateri so si izmenjali telefonske številke. Mlade smo spodbujali k izražanju mnenj in jih 

poslušali. Izražali smo empatijo in bili dostopni, a ne preveč usmerjevalni in razlagalni. Z 

njimi smo hitro vzpostavili delovni odnos soustvarjanja. 

Glede na čas predvidenih srečanj (4 meseca), smo že na tretjem srečanju (še v uvodni fazi) 

izvedli koučing mladostnika, ki se je kot prvi za obravnavo problema določil sam. Delo je 

presenetljivo dobro steklo, odziv je bil odličen, kar nas je motiviralo. Skozi vsa nadaljnja 
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predstavljanja mladostnikovih težav (Imam ?) smo pridobivali na podatkih in lahko smo 

začeli s primerjavo napredka med mladimi. Tik pred vmesno evalvacijo in ponovnim 

izpolnjevanjem evalvacijskih trditev, smo mlade namerno »razvajali« v sprostitveni (likovno 

glasbeni) delavnici, kar se je pokazalo kot odlična umestitev in motivacija za delo naprej. 

Lahko smo vstopili v delovno fazo, kjer so se mladi med seboj primerjali in odgovarjali na 

vprašanje: Kako se držim učno/delovnega načrta? Dva srečanja, namenjena tej temi, sta bila 

pomembna za pridobivanje podatkov, kje imajo mladi ovire in kaj morajo še spremeniti, če 

želijo uspeti.  

V sklepni fazi smo obravnavali drugi sklop predstavljanja vprašanj mladih in glede na 

njihovo predhodno izkušnjo z delom, so bili izredno sodelujoči. Pri delu z njimi smo opazili, 

da so hitreje prehajali skozi faze, si pri tem pomagali sami ter skrbeli, da so v svoje delo 

vključili še sovrstnike (razen enega mladostnika). Ker smo s procesom zaključevali in se 

poslavljali, smo se na zadnjem srečanju po zaključni evalvaciji in izpolnjevanju evalvacijskih 

samoocen (tretjič) domenili, da se zadnjič srečamo na pici, v obliki neformalnega druženja. 

Tam smo mladim podelili LISTINO kompetenc – koučing listo individualnih kompetenc 

(priloga št. 7), ki smo jo zapisali na podlagi: njihovih dopolnjenih samoocenjevalnih trditev, 

njihovih izjav med srečanji, podatkov iz zapisa v delovno/učnem polju ter naše 

interpretacije njihovega napredka (samoocenjevanje - tabela 3) tekom obiskovanja delavnic. 

Tega so se vidno razveselili in glede na odziv menimo, da je oblika ustrezna kot npr. zahvala 

in pohvala mladim z učnimi težavami za njihov trud za delo in obiskovanje procesa. Mladi 

so prejeli tudi plastificiran list A4, na katerem je bilo prazno (neizpolnjeno) delovno/učno 

polje, ki ga v prihodnosti lahko uporabijo kot »delovno orodje« za »samokoučanje.« 

 

 

8.3 TEME IN STRUKTURA SREČANJ 
 

Pri predstavitvi našega dela podajamo še seznam obravnavanih tem, ki so potekale na 

delavnicah. Držali smo se načrta, ki smo ga naredili pred začetkom izvajanja modela pomoči. 

Namreč, načrtovali smo 15 srečanj, v okviru katerih bi izvedli začetno, vmesno in končno 

evalvacijo napredka posameznika. Predvidevali smo, da bomo potrebovali eno ali dve 

sprostitveni srečanji. Upali smo, da bomo mlade pritegnili k sodelovanju in predstavljanju 

vsaj dveh problemov, obravnavanih znotraj delovno/učnih polj. Zastavljeno nam je uspelo 

realizirati. 

Razen pri dekletu F, ki je predstavljala (zaradi pogoste odsotnosti) le eno delovno/učno polje. 

 

Tabela 5: Realizacija srečanj – delavnic 

Datum :                  Gradivo / »Imam ?« 

1.)              05.02.2013 Uvod v delavnice KLIK: cilji, potrebe, struktura, načrt dela, 

obveznosti dijakov... 

2.)              12.02.2013 Začetna evalvacija:  izpolnjevanje evalvacijskih trditev za 

samooceno - 1 ter predstavitev učno/delovnega polja modela 

pomoči KLIK 

3.)              19.02.2013 Fant G  - slaba koncentracija pri učenju ?! 
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4.)              05.03.2013 Dekle Č - disleksija, težave z branjem pri učenju!  

 

5.)             12.03. 2013  Dekle F - impulzivnost, kako do kontrole nad seboj? 

 

6.)             19.03.2013 Dekle C - trema, strah ob izpostavljanju/nastopu pred drugimi 

!! 

7.)             26.03.2013 Sprostitvena delavnica: likovno ustvarjanje ob glasbi  

 

8.)             02.04.2013 Vmesna evalvacija: preverjanje zapisanih ciljev, 

izpolnjevanje evalvacijskih trditev za samooceno - 2 

9.)             09.04.2013 Fant G in Dekle Č - kako se držim učno delovnega načrta? 

 

10.) 16.04.2013  Dekle C in F - kako se držim učno/delovnega načrta? 

 

11.) 07.05.2013 Fant G - časovna stiska (razporejanja časa za učenje)?! 

 

12.) 14.05.2013 Dekle Č - samostojno učenje (uspešne tehnike)?! 

 

13.) 28.05.2013 Dekle C -  nizka motivacija za učenje (»bliža se konec«)! 

14.) 04.06.2013 Zaključna evalvacija: preverjanje realizacije zapisanih 

začetnih ciljev, izpolnjevanje evalvacijskih trditev za 

samooceno - 3 

15.) 11.06.2013 Sprostitveno /družabno/ srečanje: druženje ob pici in 

pogovoru; podelitev listin KLIK in shem učno/delovnega 

polja (vaja za »samo-koučing«) 

 

Tabela prikazuje potek in vsebino obravnavanih tem na delavnicah. Pri svojem delu z 

mladimi nismo pozabili na dejstvo, da so se v proces dela/učenja vključili prostovoljno. 

Sklepamo, da zaradi radovednosti in želje po »nečem novem«. Zavedali smo se, da morajo 

srečanja biti prijetna, zanimiva, a hkrati poučna in razumljiva. Zato smo sistematično delali 

»po istem vzorcu« predstavljanja problema (Imam ?), kar se je izkazalo za ustrezno. 

 

Tabela 6: Struktura posameznega srečanja 

 

5 minut »Mini minutke« - sprostitvene vaje za ogrevanje  

10 minut »Preverjanje počutja« - pogovor v krogu 

15 minut »Lista ocenjevanja« - napredek posameznika 

45 minut »Imam ?« - delo na učnem polju posameznika 

10 minut »Osvetlitev« - povzemanje današnjega dogajanja 

5 minut  »Verižni zapis« - refleksija na srečanje 

 

Osrednji del vsakega posameznega srečanja smo namenili delu na vprašanju mladostnika; 

delu na delovno/učnem polju torej. Na ta del smo ga pripravili s sproščanjem in preverjanjem 

počutja. Še prej so ocenili svoj napredek znotraj realizacije zastavljenih ciljev. Ob zaključku 
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obravnave problema (Imam ?) je sledilo povzemanje izjav, spoznanj in akcijskega načrta 

posameznika. To se nam zdi pomemben in nujen del vsakega srečanja, če želimo doseči, da 

mladi začnejo razmišljati o svojem delovanju. V refleksiji na srečanje (»Verižni zapis«) so 

mladi dopolnjevali trditve, ki so zapisane v prilogah (priloga št. 4) magistrskega dela. Na 

podlagi opravljenega dela menimo, da sta časovni okvir in zasnovana struktura 

posameznega srečanja ustrezna za delo z mladimi z učnimi težavami.  
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9 ZAKLJUČEK 

 

Ob pregledu opravljenega dela s štirimi mladimi z učnimi težavami, ki so bili vključeni v našo 

akcijsko raziskavo (v nadaljevanju le: mladi z učnimi težavami) ugotavljamo, da sistematično 

delo z vsebinami integriranega modela »KLIK« spreminja kompetence obravnavanih 

mladih z učnimi težavami in njihov pogled na razvoj odgovornosti za lasten prispevek pri 

učenju in osebnem razvoju. Pri tem mladim z učnimi težavami pomaga poimenovati in 

prepoznati pomen kompetenc kot so: samostojnost, organizacija, načrtovanje in realizacija pri 

doseganju ciljev, kar po mnenju vseh udeležencev v raziskavi, izpostavlja delo z vsebinami 

integriranega modela KLIK. Prepoznani motivacijski dejavniki; kot so prostovoljna udeležba, 

delovanje v skupini sovrstnikov, sprejetost in podporno spremljanje; privedejo mlade z 

učnimi težavami do sodelovanja v procesu, dojemanja in poimenovanja svojih kompetenc, 

kar je nujno za proces samonačrtovanja in samoorganizacije učenja/dela. 

 

Samoocena mladih z učnimi težavami o pomenu lastne odgovornosti v delovanju/učenju se 

skozi proces konstantno dviguje. Odraža načrtno delo in pomen evalvacijskega preverjanja 

mladostnikovega ozaveščanja dogajanja skozi proces delovanja/vedenja na njegovi čustveni 

in kognitivni ravni. Z  udeležbo v procesu koučinga v skupini, mladi z učnimi težavami v 

svojem delovanju/učenju prepoznavajo in opredelijo ovire iz preteklosti, prepoznajo želene 

spremembe ter poiščejo vire moči za dosego zastavljenih ciljev. Spremembe, ki jih opažajo 

mladi pri svojem delovanju po določenem času obiskovanja oz. sodelovanja na delavnicah 

KLIK, so v dojemanju samega sebe in drugih: da se spreminjajo, da zmorejo marsikaj izvesti 

sami, da so drugačni od drugih, a dobri v marsičem ter da se morajo za uspeh bolj truditi in 

redno delati. Spremembe ocenijo kot pozitivne in nujne za dosego boljših ocen, 

učinkovitejšega učenja in dokončanje šolanja. 

 

Sistematično delo mladim nudi varnost in jim zagotavlja napredek, saj se njihovo stanje ves 

čas preverja ter ima tako pomen in namen. Preglednost trditev in smiselnost 

samoocenjevanja se kaže v želji mladih po spremembi, za katero odkrito povedo, da 

potrebujejo novo znanje, spremljanje, razumevanje in poslušanje. Skozi izkustveno delo na 

srečanjih se mladi učijo poslušati drug drugega, medsebojno primerjati in se spoštovati, četudi 

se med seboj razlikujejo. Predvsem pridobijo »orodje« za pomoč v situacijah, ko potrebujejo 

usmeritev oz. zagon za realizacijo zastavljenega cilja. Ker je udeležba prostovoljna, so bolj 

motivirani. Ker jih spremlja in vodi odrasla oseba, ki jih ne uči pri pouku ter ne obravnava 

v svetovalni službi, so bolj sproščeni in odkriti.  

Ugotavljamo, da je »Verižni zapis« kot refleksija na dogajanje na delavnicah KLIK ustrezna 

tehnika dela z mladimi z učnimi težavami, saj spremlja dogajanje na srečanjih. Služi 

svojemu namenu: poglobitvi in reflektiranju občutkov, vedenj in spoznanj mladih z učnimi 

težavami. Odraslim, ki proces spremljamo oz. vodimo, omogoča dober vpogled v dogajanje, 

zato se nam zdi pomemben za integracijo v naš model pomoči.  

Mladi z učnimi težavami z udeležbo v procesu koučinga v skupini, prepoznajo vzroke in 

posledice svojih učnih težav. Ozavestijo svoja čustva oz. občutke ter načrtujejo strategije 

spoprijemanja z njimi. Opredelijo svoje vire moči in se začnejo samoorganizirati. 

Načrtovanje in izvajanje sprememb dojemajo kot del procesa novega, učinkovitejšega 

delovanja, zato jih motivirajo. 
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Model narativnega pristopa v koučingu (Drake, 2009, 2011, 2012) ter modeli pomoči; 

samoregulacija razvoja učnih strategij (Harris in Graham, 1997), samoregulacija učenja 

(Zimmerman, 2002), pomoč pri težavah z izvršilnimi funkcijami (Dawsonon in Guere, 2004) 

ter soustvarjalni delovni odnos (Čačinovič Vogrinčič, 2011) vsebujejo elemente in vsebine, ki 

so primerne za integriranje v model pomoči KLIK. Model ima jasno opredeljeno strukturo 

srečanj in celostnega dela z mladimi z učnimi težavami ter opravičuje namen podpornega 

dela pri obravnavi in pomoči mladim, ki za dosego svojih zastavljenih ciljev potrebujejo 

pozitivno izkušnjo. Dodajamo še, da so vsi štirje mladostniki, vključeni v našo akcijsko 

raziskavo, uspešno zaključili šolsko leto oz. napredovali v višji letnik. 

Zaključujemo s spoznanjem, da naše delo s štirimi mladostniki z učnimi težavami ne potrjuje 

dokončne ustreznosti podpornega dela odraslih oseb z njimi. A vendar nam nakazuje 

možnost oz. način dela, ki bi (v to osebno verjamemo) v daljšem časovnem obdobju prinesel 

vidnejše spremembe v zavedanju oz. odnosu mladostnikov z učnimi težavami do učenja in 

dela ter posledično doprinesel k boljšemu učnemu uspehu. Iz tega razloga si želimo, da naše 

delo spoznajo šolske svetovalne službe po srednjih šolah, naša spoznanja vključijo v svoj 

program dela ter nam po večletnem tovrstnem načinu dela z mladimi z učnimi težavami 

podajo svoja strokovna opažanja in mnenja - da model pomoči KLIK po potrebi 

nadgradimo oz. prilagodimo mladostnikom, saj je v prvi vrsti namenjen prav njim. 
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11 PRILOGE 
 

Priloga 1: Evalvacijske trditve  za ugotavljanje trenutnega stanja - RV1 

 

Tabela 1A: Mladostnikova samoocena kompetenc – samoocena 1 

Trditev 

 

Dokončaj stavek s svojim razmišljanjem 

Najbolje obvladam/spreten sem 

pri/v... 
 

 

 

Težave imam pri/v...  

 

 

Svoje probleme zaupam drugim...  

 

 

Nerodno mi je...  

 

 

Življenje se mi zdi izziv...  

 

 

Spoštujem ljudi okoli sebe...  

 

 

Okoli sebe potrebujem prijatelje...  

 

 

Prijatelji me razumejo in podpirajo 

... 
 

 

 

V šoli sem priljubljen...  

 

 

V šolo hodim ...  

 

 

Na pomoč družine se lahko 

zanesem... 
 

 

 

Najraje sem sam in...  

 

 

Potrebujem nekoga za poslušanje 

mojega razmišljanja... 
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Ponosen sem nase ... 

V prihodnosti si želim....  

 

 

 

 

 

Tabela 1B: Mladostnikova samoocena kompetenc - samoocena 2 

Legenda: 

sploh ne velja (1) ne vem, če velja (2)  delno velja (3)  trenutno velja (4)  povsem velja (5)   

 

Trditev                                                                           

 

Ustrezno obkroži: 

V delavnice Klik sem se vključil prostovoljno. 

 
1      2       3      4       5 

Vsebina delavnic me zanima in vesel sem, da sem se lahko 

vključil vanje. 

 

1      2       3      4       5 

Želim si izboljšati načine učenja in učni uspeh v šoli. 

 
1      2       3      4       5 

Pričakujem, da mi bodo delavnice pomagale uspešno dokončati 

šolanje. 

 

1      2       3      4       5 

Za moj uspeh/neuspeh  pri učenju so »krive«  moje življenjske 

okoliščine. 

 

1      2       3      4       5 

Za moje učne težave se doma zanimajo in mi pomagajo. 

 
1      2       3      4       5 

Svoje učne cilje znam povedati in jih zapisati. 

 
1      2       3      4       5 

Za svoje učenje/delo sem motiviran, imam jasen cilj dokončati 

šolanje. 

 

1      2       3      4       5 

Za dosego mojih drugih ciljev v življenju je potrebno, da 

dokončam to šolanje. 
1      2       3      4       5 

Svoje učne cilje znam načrtovati, preverjati in uresničiti. 

 
1      2       3      4       5 

Težko sledim in se prilagajam vsakodnevnim zahtevam okolja 

(družine/šole). 
1      2       3      4       5 

Svoja čustva in vedenje znam obvladovati, o svoji reakciji prej 

razmislim. 

 

1      2       3      4       5 

Pri učenju nimam težav z razporejanjem časa za učenje. 

 
1      2       3      4       5 

V šoli učno snov dobro razlagajo in jo znajo prilagajati nam, ki 

imamo učne težave. 
1      2       3      4       5 

Sodelujem z učitelji na šoli in oni so mi pripravljeni pomagati 1      2       3      4       5 
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pri učenju. 

 

Učitelji razumejo moje težave z učenjem in če jih prosim, mi 

snov dodatno razložijo. 
1      2       3      4       5 

Najlažje in najhitreje se novo učno snov naučim s ponavljanjem 

na glas. 

 

1      2       3      4       5 

Lažje razumem in hitreje se naučim učno snov, ki me zanima. 

 
1      2       3      4       5 

Če me učitelji pohvalijo, se bolj zavzeto učim ter redno delam 

domače naloge. 
1      2       3      4       5 

Učim se tik pred preverjanjem znanja in učno snov ne predelam 

v celoti. 

 

1      2       3      4       5 

Lažje se učim, kadar je učna snov v šoli zanimivo predstavljena. 

 
1      2       3      4       5 

Zanimam se za ocene svojih sošolcev in jim privoščim dobro 

oceno. 

 

1      2       3      4       5 

Pri učenju in preverjanju snovi se zanašam na svojo 

iznajdljivost. 

 

1      2       3      4       5 

Učno snov imam sproti in v celoti zapisano v zvezek.  

 
1      2       3      4       5 

Če pomislim na šolo in učenje, sem dobre volje in komaj čakam 

pouk. 

 

1      2       3      4       5 

V šolo hodim zaradi sošolcev, s katerimi se rad družim. 

 
1      2       3      4       5 

 

Od obiskovanja delavnic KLIK pričakujem..... (prosim, dopiši!) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 Trditve so mladi ovrednotili na začetku izvajanja modela pomoči. Tako smo dobili 

vpogled v dojemanju mladostnikovega trenutnega stanja ter pridobili podatke, katere 

smo vključili v opise mladih. 
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Priloga 2: Delovno/učno polje mladostnika – RV2 
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Priloga 3: Samoocenjevanje napredka vseh mladostnikov – RV3 

 

Legenda:1 –malo.....  5 – srednje....... 10 – zelo             * OPO: odrasla podporna oseba 

 

KLIK  2013         / datum:        

Motivacija 

(za učenje/delo)         Č 

                               G 

                               C 

                              F 

 

 

 

 

 

 

    

Redno delo 

(po načrtu)                     Č 

                               G 

                               C 

                               F 

       

Potreba po pomoči 

(OPO)                             Č 

                               G 

                               C 

                               F 

       

Počutje  

(občutki)                    Č 

                               G 

                               C 

                               F 

       

Koncentracija  

(čas za učenje/delo)   Č 

                               G 

                               C 

                               F 

       

Samostojnost pri delu 

(realizacija)                   Č 

                               G 

                               C 

                               F 

       

Odgovornost do 

učenja/dela 

Č 

                               G 

                               C 

                               F 
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Razlaga: 

 Spodbujanje in podpora (motivacija) 

 Samonačrtovanje (redno delo) 

 Samozavedanje (počutje, potreba po pomoči) 

 Samokontrola (koncentracija) 

 Samoorganizacija (samostojnost pri delu) 

 SAMOPODOBA/ODGOVORNOST DO DELA 
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Priloga 4: Refleksija na srečanje – RV4 

 

»Verižni zapis« 

 

Mladostnik: ________________________________________________________________ 

 

- Dogajanje na srečanju se mi je zdelo... 

 

 

 

 

 

 

- O današnji temi srečanja lahko povem... 

 

 

 

 

 

 

- Na tem srečanju sem o sebi in o skupini spoznal... 

 

 

 

- Do naslednjega srečanja bom...   

 

 

 

 

 

 

 

Na srečanju sem lahko/nisem mogel izraziti svoje mnenje:          DA            NE 
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Priloga 5: Samoocenjevanje mladostnika – RV5 

 

Legenda: 1-sploh ne velja, 2-ne vem,če velja, 3-delno velja, 4-trenutno velja, 5-popolnoma 

velja 

TABELA  5A:Samoprepoznavanje in poimenovanje kompetenc 

Trditve:                         Ustrezno obkrožite: 

Sem spočit in poln energije.    1     2     3     4      5 

Motiviran sem za delo in novosti.    1     2     3     4      5 

Imam dober dan in čutim vznemirjenje.    1     2     3     4      5 

Veselim se novih razmišljanj in spoznanj.    1     2     3     4      5 

V skupinskih delavnicah KLIK vidim dobro stvar.    1     2     3     4      5 

Obiskovanje delavnic Klik mi (lahko) pomaga.    1     2     3     4      5 

Mnenja in izkušnje ostalih lahko sprejemam.    1     2     3     4      5 

Za boljše učenje bom potreboval nova znanja.    1     2     3     4      5 

Drugi v skupini mi niso odveč, potrebujem jih.     1     2     3     4      5 

Lahko zbrano poslušam in premišljujem.    1     2     3     4      5 

Med srečanjem/na delavnici potrebujem gibanje.    1     2     3     4      5 

Sem miren in lahko sodelujem pri delu.    1     2     3     4      5 

 

Trditve v fazi samoprepoznavanja z namenom poimenovanje kompetenc, kot so: 

 Samozavest (čustva) 
 Samopodoba (metakognicija) 

 Samokontrola(vedenje) 

 

TABELA 5B:  Samonačrtovanje in ozaveščanje kompetenc 

Trditve:                         Ustrezno obkrožite: 

Svoje učne cilje imam jasno začrtane pred seboj.    1     2     3     4      5 

Želim si, da se mi življenje obrne na bolje.    1     2     3     4      5 

Za svoj napredek in uspeh se bom potrudil.    1     2     3     4      5 

Sprememb se ne bojim, temveč veselim.    1     2     3     4      5 

Ob sebi potrebujem nekoga za poslušanje in 

razumevanje. 

   1     2     3     4      5 

Za samostojno delo potrebujem zaupanje vase.     1     2     3     4      5 

Za zastavljanje učnih ciljev potrebujem voljo.    1     2     3     4      5 

Ob sebi potrebujem podporo vrstnikov iz skupine.    1     2     3     4      5 

Imeti moram več zastavljenih učnih ciljev naenkrat.    1     2     3     4      5 

Zastavljene učne cilje je dobro prej »predebatirati.«    1     2     3     4      5 

Zastavljene cilje je potrebno razdeliti na manjše in jih 

nekam zapisati. 

   1     2     3     4      5 

Zastavljenim učnim ciljem moram določiti datum (do 

kdaj naj jih uresničim). 

   1     2     3     4      5 
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Trditve v fazi samonačrtovanja z namenom ozaveščanje kompetenc, kot so: 

 Motivacija(prepoznavanje ciljev)  

 Podpora (opredelitev ciljev) 

 Samoorganizacija (zapis ciljev) 

 

 

TABELA 5C.  Samoregulacija in uporaba kompetenc                                                                          

Trditve:                             Ustrezno obkrožite: 

V zastavljene učne cilje moram vložiti več  dela in se 

bolje organizirati. 

   1     2     3     4      5 

Zastavljeni učni cilji so mi pomembni in veliko 

razmišljam o njih.  

   1     2     3     4      5 

Zastavljeni učni cilji so mi všeč in komaj čakam na 

začetek izvajanja načrta. 

   1     2     3     4      5 

Zastavljeni učni cilji so postali del mojega 

vsakdanjega življenja. 

   1     2     3     4      5 

Za dosego zastavljenih učnih ciljev bom potreboval čas 

in energijo.  

   1     2     3     4      5 

Zastavljeni učni cilji so dosegljivi in uresničljivi.    1     2     3     4      5 

Za dosego zastavljenih učnih ciljev bom uporabil svoje 

znanje in izkušnje. 

   1     2     3     4      5 

Za dosego zastavljenih učnih ciljev sem odgovoren sam.    1     2     3     4      5 

Zastavljene učne cilje bom dosegel in uspel napredovati 

v svojem življenju. 

   1     2     3     4      5 

Dosežene učne cilje bom cenil in proslavil.    1     2     3     4      5 

Na dosežene učne cilje in nase bom ponosen.    1     2     3     4      5 

Od začetka obiskovanja modela pomoči Klik ocenjujem 

svoj napredek z obkroženo oceno. 

   1     2     3     4      5 

 

Trditve v fazi samoregulacije z namenom uporabe kompetenc kot so: 

 Reflektiranje (razmišljanja o zastavljenih ciljih)  

 Evalviranje  (potrebni viri moči do zastavljenih ciljev) 

 Realiziranje  (preverjanje in pomen doseženih ciljev) 
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Priloga 6: Izjava o zaupnosti 

 

Dogovor o so/delovanju na delavnicah KLIK 

 

 

 

 V proces obiskovanja delavnic po modelu »KLIK« sem se vključil prostovoljno.  

 Srečanj se bom redno udeleževal in na njih sodeloval po svojih najboljših močeh. 

 Do svojih sovrstnikov v skupini in do »kouča« se bom obnašal spoštljivo, tako kot tudi 

želim, da se ostali obnašajo do mene.  

 Svojih pogledov in mnenj ne bom izražal nestrpno in agresivno.  

 O vsebini povedanega ne bom razpravljal z sošolci, ki na delavnice ne hodijo. 

 Trudil se bom za pripadnost skupini in bom dosledno izpolnil »verižni zapis« po 

vsakem srečanju.  

 Dovolim fotografiranje in njihovo uporabo v študijske namene.  

 Pripravljen sem odgovoriti na vprašanja, ki mi bodo posredovana na delavnicah.  

 Želim, da moja osebna razmišljanja ostanejo zaupna, razen če bi povedano ogrožalo 

moje življenje. 

 

Kraj in datum:________________________ 

Podpis udeleženca:_____________________________________ 

                                      Podpis izvajalca:_______________________________________ 
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Priloga 7: Listina KLIK 

 

KOUČING LISTINA INDIVIDUALNIH KOMPETENC 

 

»ŽIVI IN PUSTI ŽIVETI«                       delavnica »KLIK«; junij 2013 

 

Draga »F«, 

 si ponosna in čustvena oseba, ki je včasih uporniška, pa tudi ustrežljiva.  

Si iskrena; ponosna sama nase in na svoje dosežke. 

Ljubiš ples, pisanje pesmi in red, urejenost, ceniš besede in tistega, ki te posluša in razume. 

Kar čutiš, je včasih zmedeno in žalostno, spet drugič veselo in prijetno. A si vztrajna. 

Si, kar si, s svojimi željami in idejami.  Zavedaš se svoje »drugačnosti« in jo sprejemaš. 

O sebi si izvedela, da se moraš ceniti in ostati to, kar si, ne glede na tuja razmišljanja... 

Uvidela si, da že sam pogovor pomaga, da se počutiš bolje. 

Ugotovila si, da si sposobna pomagati vsakomur, ki pomoč potrebuje. 

Priznavaš, da se moraš bolj potruditi in se potruditi, da boš manj eksplozivna.  

Želiš si biti bolj pozitivna in vesela , bolj zaupljiva do drugih. 

Sklenila si, da boš do drugih bolj odprta, zgovorna in družabna. 

Za zastavljene cilje si pripravljena delati in jih uresničiti. Veš, da moraš biti organizirana in 

redno delati.  

Rada poslušaš ljudi, a želiš, da poslušajo in upoštevajo tudi tebe. 

V našo skupino je vedno, ko si prišla... posijalo sonce in začutili smo energijo!        

SREČNO! 
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Priloga 8: Primer izpolnjenega delovno/učnega polja – RV2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


