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POVZETEK 

Znanje je danes ključnega pomena, ne samo za konkurenčnost organizacije, ampak tudi za 

posameznega dijaka. Dijaki se soočajo z raznimi situacijami, ki ogrozijo ali spremenijo pričakovan 

potek izobraževanja. Sprememba poteka ni neugodna samo za posameznega dijaka, pač pa tudi za 

družbo. 

Temeljni problem, ki ga magistrsko delo raziskuje je, kako mladi v srednjih poklicnih in strokovnih 

šolah doživljajo izobraževanje - kakšen pomen ima za njih znanje oz. izobrazba, kakšno vizijo svoje 

prihodnosti imajo, kako doživljajo potek njihovega izobraževanja in kako se sicer počutijo v srednji 

šoli. 

V teoretičnem delu se najprej predstavi, kako družba znanja vpliva na izvajanje izobraževanja. 

Opozori na možnosti, kako izobraževanje samo ustvarja in preprečuje družbene neenakosti in 

izključenosti. V tem kontekstu so opredeljena razmerja med socialnim, človeškim, kulturnim in 

ekonomskim kapitalom. Zaloga kapitalov v dobršni meri določa potek in doživljanje izobraževanja. 

Doživljanje je socialno pogojena subjektivna kategorija rekapitulacije časa. Gre za edinstven 

preplet subjektivnih emocionalnih, kognitivnih in motivacijskih interpretacij izobraževanja. Med 

številnimi dejavniki doživljanja izobraževanja so predstavljena tista, ki so neposredno povezana z 

doživljanjem izobraževanja: npr. lokus nadzora, motivacija, identiteta, stališča in socioekonomski 

status družine.  

Empirični del interpretativno povzema biografske intervjuje s štirimi dijaki srednje poklicne in 

strokovne šole. Kriterij izbora je bil v naprej določen, saj se je med drugim želelo ugotoviti, ali je 

status ustrezen glede na osebno okoliščino (odločba dodatne strokovne pomoči tudi v OŠ, 

ponavljavec, prepoznan kot nadarjen, migrant oz. priseljenec). Izjavam dijakov se je pripisalo 

pojme, ki se jih je nato uredilo po kategorijah ter vsebinskih področjih.  

Raziskava je pokazala, da dijaki doživljajo izobraževanje v kategorijah 'postati nekdo' (socialna 

funkcija), 'omogoča zaposlitev in ekonomski status' (ekonomska funkcija), 'uresničuje pogoje za 

srečno življenje' (intrinzična funkcija). Bolj celostno doživljajo izobraževanje tisti dijaki, ki so v 

zadnjem letniku izobraževanja. Potrdila je Colmanovo tezo, da lahko socialni kapital nadomesti 

ekonomske in druge socialne primanjkljaje. Socialni kapital se je izkazal za nepogrešljivega v vseh 

fazah izobraževanja: dostop do izobraževanja, uspeh oz. dosežki izobraževanja in pri prenosu in 

širjenju pridobljenega znanja. Vrstniki so pomembni faktor vpliva na doživljanje izobraževanja. 

Potek izobraževanja lahko spodbujajo ali ga ovirajo. V biografijah dijakov sta bili v odnosu do 

zahtev izobraževanja največkrat izpostavljeni vrednoti delavnost in pridnost. Dijaki ugotavljajo, da 

je znanje (veščine in védenje) človeški kapital, ki ga je potrebno plemenititi – tudi na neformalen 

način. Vsi statusi inkluzivnega izobraževanja so dijakom omogočili, da v izobraževanju napredujejo 

in so tako preprečili nastanek nove socialne neenakosti in izključenosti. Iz biografskih zgodb so 

oblikovane kategorije doživljanja izobraževanja: usmerjeno v prihodnost, sedanjost in preteklost. 

Koncept ni dokončen in ga je potrebno preverjati v primerjavi z drugimi srednješolskimi programi 

ter ugotoviti njegovo napovedno vrednost.  

 

KLJUČNE BESEDE: doživljanje izobraževanja, srednja šola, socialni kapital, človeški kapital, 

družbena neenakost, socioekonomski status družine 



 

  



ABSTRACT 

Knowledge is of key importance nowadays, not only for the competitiveness of an organization 

but also for an individual student. Students are facing numerous situations which can undermine 

or alter the expected course of schooling (i.e. education). The shifted course can be unfavourable 

not only for a student but also for the society.  

The main aim of this thesis is to research how youngsters in secondary vocational and technical 

schools perceive their schooling – what significance they give to knowledge and education, what 

vision they share of their future, how they perceive their course of schooling and what their 

general thoughts about schooling are.  

First, the theoretical part introduces how knowledge society influences schooling. It explains how 

schooling itself creates and prevents social inequalities and exclusion. In this context  the 

relationships between social, human, cultural and economic capital are defined. The availability of 

capital to a large extent determines the course and perception of schooling. Perception is a social 

and subjective category of recapitalization of time. It is a unique mix of subjective emotional, 

cognitive and motivational interpretations of schooling. Among numerous factors only those 

which are directly connected to the perception of schooling are described: such as locus of 

control, motivation, identity, views and family socioeconomic status.   

The empirical part interprets biographical interviews with four students of secondary vocational 

and technical school. The criteria of choices were defined in advance, since the purpose was to 

determine whether the formal status of a student is suitable to his personal circumstance (special 

needs student with an individualized education plan from the primary school, student who repeats 

a grade, gifted student, immigrant). Students’ statements were labelled with concepts which were 

arranged into categories and  content fields.  

The study shows that students perceive schooling in categories: ‘to become somebody’ (social 

role), ‘enabling employment and better economic status’ (economic role), ‘achieving the 

conditions for happy life’ (intrinsic role). The perception of schooling is more holistic by those 

students who are enrolled in the final year of schooling. The study also confirmed Colman’s thesis 

that social capital can compensate for economic and other social disadvantages. Social capital was 

shown as essential in all phases of schooling: access to schooling, school success and the transfer 

of gained knowledge. Peers have an important influence on the perception of schooling. They can 

undermine or encourage the course of schooling. Students’ biographies show hard work and 

diligence are important values. Students acknowledge that knowledge (skills and expertise) is 

human capital, which has to be enriched – also in an informal way. All formal statuses of inclusive 

education enabled students to progress in their schooling and thus prevented new social 

inequalities and social exclusion. The following categories of perception of schooling were formed: 

future-orientated, present-orientated and past-orientated. The concept has not been finalized yet. 

It has to be examined in comparison to other secondary school programs and its prediction value 

has to be established.  

 

KEY WORDS: perception of schooling/education, secondary school, social capital, human capital, 

social inequalities, family socioeconomic status. 
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1. UVOD 

 

Priča smo korenitim spremembam na področju družbenega dojemanja izobraževanja. Izobrazba ne 

prinaša več stabilnosti – ne v smislu zaposlitve, ne v smislu relevantnosti z izobrazbo pridobljenega 

poklicnega znanja. Formalna izobrazba sama po sebi ni več dovolj. Zato izbiramo paradigme 

družbe znanja: vseživljenjsko učenje, kompetence in konkurenčnost na trgu dela. Trg dela vnaša v 

šolski prostor svoje vrednote in logiko vodenja. Reformne politike vidijo rešitev za družbene 

(socialna neenakost in izključenost) in gospodarske (večja konkurenčnost, izhod iz krize) težave v 

izobraževanju.  

S takim odnosom do izobraževanja se le-to uporabnikom ponuja kot storitev. Izvajalci pa imajo 

nalogo, da oblikujejo donosne produkte. V paketu srednješolskega poklicnega in tehničnega 

izobraževanja je vpliv družbe znanja prepoznan v utilitarističnih stališčih dijakov. Če se je v 

preteklosti vzgajalo za »biti«, se zdaj samo usposablja za »imeti«. 

V magistrskem delu raziskujem, kako dijaki srednjih poklicnih in strokovnih šol doživljajo 

izobraževanje. Ugotoviti želim strategije spoprijemanja z zahtevami izobraževanja v kontekstih 

socialnega, kulturnega, ekonomskega in človeškega kapitala, prepoznavnost družbe znanja v 

prepričanjih in stališčih staršev, učiteljev in vrstnikov in načine pomoči šole dijakom pri 

zmanjševanju njihove socialne neenakosti in izključenosti. 

Doživljanje razumem kot socialno pogojeno subjektivno kategorijo rekapitulacije časa. V osnovi gre 

za edinstven preplet subjektivnih emocionalnih, kognitivnih in motivacijskih interpretacij – v 

mojem primeru interpretacij izobraževanja. Vseh dejavnikov, ki vplivajo na doživljanje 

izobraževanja ne morem zaobjeti. Osredotočil pa sem se na razmerja socialne neenakosti in 

izključenosti ter vloge socialnega, človeškega, kulturnega in ekonomskega kapitala pri tem. 

Poudaril sem, da socialni kapital more kompenzirati primanjkljaje ekonomskega kapitala. Opisal 

sem tiste kategorije, ki so po mojem mnenju neposredno povezane z doživljanjem izobraževanja: 

npr. lokus nadzora, motivacija, identiteta, stališča in socioekonomski status družine. 
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2. IZOBRAŽEVANJE DANES  DRUŽBA ZNANJA 

 

Pred desetletji je veljalo, da izobrazba posamezniku prinaša stabilno prihodnost. Danes to ne velja 

več. Ni se spremenilo samo razumevanje izobraževanja, ampak tudi druga področja življenja: npr. 

razmišljanje, komunikacija, gospodarstvo, trg dela, etika. Spremembe se kažejo v nenehni rasti 

rabe interneta, razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, digitalizaciji življenja, 

tehnološkem razvoju, raziskav (Stare in Bučar, 2001; Svetlik in Lorenčič, 2002). Pojav pomembnosti 

mednarodnega mreženja, prostega pretoka mednarodnega blaga, storitev in kapitala povzema 

pojem globalizacija.  

Spremembe »se dogajajo v načinu produkcije ter organizacije dela od sredine dvajsetega stoletja 

naprej« (Autor, 2013, s. 17) ob prehodu iz industrijske (fordistične) v postindustrijsko 

(postfordistično) družbo (povzeto po Močnik 2011): 

 

Industrijska družba  

Fordov tip tovarne je velik obrat, organizacijsko počasi prilagodljiv, centralizirano in hierarhično 

organiziran. V njem se po tekočem traku množično izdelujejo velike serije enakih proizvodov. 

Proizvodnja si ustvarja zalogo. Delavec/delavka sta kot nekakšen privesek stroja. Organizacija dela 

v tovarni določa življenjski slog delavskemu razredu. Država regulira tržno gospodarstvo. Država 

skrbi za javne storitve (šolstvo, zdravstvo, pokojnine, socialne službe), ki delujejo zunaj tržnega 

gospodarstva. 

 

Postindustrijska družba – družba znanja 

Tržni odnosi so uveljavljeni v proizvodnih procesih. Tako si majhni proizvodni obrati med seboj 

konkurirajo s fleksibilnostjo in specializiranostjo. V tem smislu se vzpostavi vladavina ekspertov. 

Ker je proizvodnja izdelkov vezana na povpraševanje, se umetno ustvarjajo posebne skupine 

potrošnikov. Marketing – trženje zaradi vzpostavljanja povpraševanja po izdelkih mobilizira 

kulturne, psihološke in čustvene mehanizme človekovega delovanja. Delavci so privrženci 

določenega kolektiva – korporativne kulture. Naloge se opravljajo v skupini.  

Tržni odnosi so uveljavljeni tudi na trgu dela. Ljudje živijo od projekta do projekta, vzpostavijo se 

prekarijske delovne naloge. Merilo učinkovitosti je trg. Zato je trg dejavnik discipliniranja.  

Da korporacije niso brezbrižne do socialnih problemov, se vedejo družbeno odgovorno: 

pokroviteljstvo, donacije, sponzorstva. Pri potrošnikih se trudijo ustvariti čut pripadnosti. So v 

tesnih odnosih z lokalnimi, državnimi in evropskimi oblastmi.   

Tržna logika se prenaša na vsa področja življenja – tržna in netržna.   

Država skrbi za mednarodno konkurenčnost svojega prebivalstva, svojih delovnih in socialnih 

pravic, finančnega in nepremičninskega trga. Del javnih storitev se privatizira. Uveljavlja se tržna 

logika – logika maksimiranja dobička. 
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Temeljna valuta (dobrina) zgoraj opisane tržne logike je znanje, informacija in ne masovna 

produkcija. Ob tem je izobraževanje prepoznano kot edina metoda družbenega razvoja in reforme 

(Dewey, 2012), ki znanje uspešno širi in je tudi stroškovno najbolj ugodna. Kažejo se pozitivni 

učinki na zdravje, skozi participacijo državljanov in nižjo stopnjo kriminala (OECD Theme 4, 2010). 

A to je le del resnice. Tržna logika v družbi znanja »izpodriva zgodovinske vrednote, kot so 

sodelovanje, solidarnost, nesebično pomoč drugemu, in postavljajo v ospredje tekmovalnost in 

premoč drugega« (Zrim Martinjak, 2006a, s. 109).  

Na trgu smo konkurenčnejši samo z znanjem – védenjem, veščinami, kompetencami in izkušnjami. 

Ne samo za organizacije, temveč tudi za posameznika je znanje ključnega pomena. “Družbo znanja 

najbolje uresničujejo učljivi, učeči se in ukaželjni ljudje” (Krek in Metljak, 2011, str. 20). To so 

ljudje, ki zaradi privatizacije, delnim umikom države s trga in uveljavljanjem tržne ekonomije, čutijo 

odgovornost do kakovosti svojega znanja (Tujinman in Schomann po Svetlik in Lorenčič, 2002, str. 

261). Zato je za družbo znanja značilno vseživljenjsko učenje, pridobivanje poklicnih kompetenc 

tudi po zaključku formalnega izobraževanja (Parreira, 2013), skratka vlaganje v človeške 

vire/človeški kapital.  

Posameznika k doseganju višjih izobrazbenih ravni in stalnemu izpopolnjevanju znanja spodbuja 

»občutek negotovosti in strah pred prihodnostjo« (Ule, 2000, str. 40 po Zrim Martinjak, 2006b, str. 

173). Dijak se zaveda trojne negotovosti znanja, razpotegnjene čez celo mladostniško in odraslo 

dobo: negotovost aktualnosti znanja ob njegovem učenju, negotovost zaposlitve in negotovost 

konkurenčnosti znanja v času zaposlitve. Čutenja negotovosti ne povzroča samo neznana 

prihodnost zaposljivosti, pač pa tudi vprašljiva aktualnost samega znanja. Znanje, ki ga dijak 

pridobi v teku izobraževanja, je vsaj, kar se stroke tiče, ob količini inovacij, zastarelo. Negotovost je 

tudi na trgu. Na trgu obstane le tista organizacija/dijak, ki si na posameznem področju ustvarja 

presežek znanja (Svetlik in Lorenčič, 2002). To »povzroča dnevne psihološke krize ter glede 

prioritetnih znanj in veščin zmedo v posamezniku« (Zrim Martinjak, 2006b, str. 173). Negotovosti 

ni izpostavljen samo dijak/učenec, ampak tudi cel izobraževalni sistem. »Danes mora 

izobraževanje in usposabljanje pripraviti učence vseh stopenj na hitrejše spreminjanje, kot kdaj 

koli prej, za službe, ki še niso ustvarjene, za rokovanje s tehnologijami, ki še niso izumljene, na 

reševanje problemov, ki se jih ne more predvidevati« (OECD Theme 2, 2010, str. 5). Negotovost je 

toliko večja, ker na trgu dela razvitih ekonomij pospešeno izginjajo veščine in znanja, ki jih je 

najlažje učiti in najlažje ocenjevati (certificirati). To je družba soočanja z negotovostjo, to je družba 

tveganja (Beck, 1992 po Martinjak, 2006b).  

V negotovosti se dobro znajdejo tisti posamezniki, ki znajo odgovoriti na nove potrebe delovnih 

mest. Fizično delo, opravljanje nalog po določenih pravilih in rutinske miselne naloge se umikajo 

deduktivnim in induktivnim miselnim nalogam, ki zahtevajo kompleksno znanje, komunikacijske in 

analitične sposobnosti, sposobnost reševanja problemov, za katere ni pravila. Učinkovit šolski 

sistem je tisti, ki zna manjkajoče veščine in znanja identificirati, artikulirati, svoje učne načrte njim 

prožno prilagoditi in jih komunicirati med ponudniki in uporabniki (OECD Theme 2, 2010).   

Tako lizbonska strategija za razvoj Evrope do leta 2010 in strategija za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast – "Strategija Evropa 2020" izpostavljata izobraževanje in usposabljanje »kot pot do 
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večje socialne kohezivnosti in človeškega kapitala« (Zrim Martinjak, 2006a, str. 112). "Strategija 

Evropa 2020" govori o pozitivnih učinkih izobraževanja: »Boljša raven izobrazbe na primer 

povečuje zaposljivost, napredek pa s povečanjem stopnje zaposlenosti pomaga zmanjševati 

revščino. /…/ Vlaganje v raziskave, razvoj in inovacije, v izobraževanje in tehnologije, ki 

gospodarno izkoriščajo vire, bo koristilo tradicionalnim panogam, podeželju in tudi storitvenim 

gospodarstvom, ki zahtevajo visoko raven kvalifikacij. Okrepilo bo ekonomsko, socialno in 

teritorialno kohezijo« (Evropska komisija, 2010, str. 11).   

 

2.1. Učinki izobraževanja 

Ekonomski in socialni učinki izobraževanja/učenja so medsebojno prepleteni. Tako lahko 

izobraževanje zmanjšuje revščino, s čimer se povečata telesno in duševno zdravje in prakticiranje 

zdravega življenjskega sloga. V sled tega se tudi zmanjšajo stroški javnega zdravstvenega varstva 

(prim. Tabela 1). Predvidevajo se višja delovna storilnost, manjša odsotnost z dela zaradi bolezni ali 

prezgodnje smrti. Ocena javnega nedenarnega stanja se večkrat ugotavlja preko individualnih 

učinkov, kot so volilna pravica, stopnja kriminala in zaupanja. Socialna kohezivnost se ugotavlja 

preko stopnje delinkvence, krivic in nesocialnega (neprilagojenega) vedenja. Izobraževanje ima 

pozitiven učinek na ekonomski razvoj, blaginjo in porast življenjskega standarda. Socialni učinki so 

predvsem vezani na nedenarno sfero. Ekonomski učinki izobraževanja so opaženi na področju trga 

dela, BDP in s sredstvi za področje socialne sfere – zasebne in javne. 

Tabela 1: Ekonomski in socialni učinki učenja (McMahon, 1997 po OECD, 2007, str. 43) 

 Zasebni Javni 

Denarni prihodki, prilivi, bogastvo 

dobičkonosnost 

davčni prilivi 

stroški socialnih transferjev 

stroški zdravstvenega varstva 

Nedenarni zdravje 

zadovoljstvo z življenjem 

socialna kohezija 

zaupanje 

dobro delovanje demokracije 

politična stabilnost 

 

Izobraževanje oz. stopnja izobrazbe vpliva na posameznikovo zaposlovanje. Pallas (2000 po Barle, 

Turink Širca in Lesjak, 2008) je učinke stopnje izobrazbe razdelil na kognitivni razvoj posameznika, 

na socialno-ekonomske učinke in na učinke, povezane s posameznikovim duševnim in telesnim 

zdravjem (Tabela 2). Kljub vsemu so kategorije med seboj prepletene in soodvisne. Pallas je do te 

klasifikacije prišel s pomočjo različnih, svojih in drugih, raziskav. Sam poudarja, da je težko 

enoznačno razumeti ugotovitve raziskav, saj na en kazalnik vpliva še mnogo drugih – osebnih in 

medosebnih. Kljub temu ima izobraževanje nezanemarljiv vpliv na posameznika in družbo, na 

ekonomski, politični in kulturni razvoj.  
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Tabela 2: Vplivi stopnje izobrazbe (Palla, 2000 po Barle, Turink Širca in Lesjak, 2008, str. 1829) 

Vpliv višje stopnje izobrazbe na Učinki 

kognitivni razvoj 

znanje o aktualnih dogodkih 

večja kognitivna fleksibilnost 

večja sposobnost in spretnost reševanja problemov 

pripravljenost za sprejemanje in ustvarjanje inovacij 

večja pripravljenost za učenje 

koriščenje neformalnega in priložnostnega učenja 

socialno-ekonomski položaj 

vključevanje na trg dela 

oblikovanje karierne poti 

oblikovanje poklicnega statusa 

ustvarjanje premoženja 

več in močnejše socialne vezi (socialna vključenost) 

aktivno državljanstvo 

psihično zdravje in dobro počutje 

občutek nadzora nad življenjem 

občutek smisla 

večja stopnja čustvenega zdravja (npr. depresivnosti) 

oblikovanja zdravih življenjskih navad 

daljša življenjska doba 

 

2.2. Pomen izobraževanja 

Pomen izobraževanja ni stalen. Spreminjal se je na podlagi razumevanja vloge znanja v družbi. 

Znanje je v zgodovini predstavljalo tveganje in element preživetja, akademsko razpravljanje in 

praktičnost, statusni simbol privilegiranih in pot k boljšemu življenju, formacijo državljana in 

potrošnika. Raziskovalni projekt GOETE je ugotovil, da je dijakom izobraževanje pomembno, saj 

jim: pomaga 'postati nekdo', omogoča zaposlitev in ekonomski status, uresničuje pogoje za srečno 

življenje (Živoder, 2011). Pojmovanje znanja se povezuje s širšimi družbenimi spremembami. 

Določa organizacijo izobraževanja: njegovo dostopnost, kaj je uspeh v izobraževanju in način 

prenosa ter širjenja pridobljenega znanja.  

Lamm (1994 po ibid.) je razumevanje in vloge znanja razvrstil v tri skupine: 

a) Družbeni instrumentalizem – Vrednost znanja določa njegova uporabnost, koristnost – za 

preživetje, v vsakdanjem življenju. To naj bi bilo tudi merilo, kaj naj se učenci poučujejo. Spencer (v 

Husen in Postlethwaite, 1994 po ibid.) je predlagal, da se poučujejo ta tri področja znanja: 

 znanja, ki prispevajo k preživetju, 

 znanja, potrebna za vzgojo državljana in 

 znanja, potrebna za oblikovanje čuta za lepo, za umetnost. 

Družbenemu instrumentalizmu je sorodna družba znanja. Ta potencira utilitarizem znanja – 

njegovo uporabnost, koristnost in učinkovitost.  
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b) Ritualizem (socializacija, transfer) – V ospredju je prenos dediščine človeštva (zgodovina, 

grščina, književnost, umetnost, morala) naslednji generaciji. Znanja, »zaradi katerih se človek 

razlikuje od drugih živih bitij, naj bi bila vrednota že sama in zato pomembna za vključevanje v fond 

formalnih (šolskih) znanj« (ibid., str. 52). Znanje je vrednota na sebi – učencu predstavlja 

intrinzično vrednost.  

V ospredju te vloge znanja je omika, kultiviranje učenca, prenos »kulture in reproduciranje 

družbenih ter simbolnih okvirov družbe v celoti« (Laval, 2005, str. 19).  

c) Razvojni instrumentalizem – Poudarja vpliv znanja na razvoj osebnosti učenca. Znanje tu ni 

razumljeno kot nekaj, kar je treba najprej usvojiti, da se lahko osebnost učenca oblikuje. Ne 

oblikuje se osebnost ob znanju; znanje ni instrument osebnostne rasti. Nasprotno: znanje se 

oblikuje ob osebnosti učenca; je pomoč pri razvijanju učenčevih sposobnosti. »Zato mora biti 

osrednja pozornost pri oblikovanju šolskih programov namenjena potrebam in zmožnostim 

posameznika« (Barle, Turink Širca in Lesjak, 2008, str. 52).  

Temu je blizu nemški koncept 'Bildung'. Pomeni pa 'izgrajevanje po sebi'; posameznikovo 

zavedanje lastnih potencialov (zmožnosti), dejavno raziskovanje materialnega in socialnega sveta. 

Posameznik je zunanji objektivni svet/objektivno kulturo preoblikoval in rekonstruiral v svojo 

osebnost. Na ta način se posameznik samokultivira.   

Dewey (po Stojanov, 2012 po Litau, 2015) ga opredeljuje kot poudarjanje intrinzične vrednosti 

izobraževanja kot neomejen razvoj in rast potencialov in sposobnosti posameznika. Razvoj in rast 

potencialov/sposobnosti služi samemu sebi in ne zunanjim ekonomskim ali političnim ciljem 

družbe. Bildung igra glavno vlogo v odnosu med strukturo in njenim dejavnikom, med 

posameznikovim potekom izobraževanja in njegovo biografijo. Bildung je razumljen kot 

subjektivna refleksija.  

 

2.3. Izobraževanje v družbi znanja ali šola ni podjetje 

Družba znanja obljublja družbo, "kjer sta znanost in znanje v vsej svoji širini in globini široko na 

piedestalu, kjer je vsem ljudem omogočeno kreativno delo, v katerem lahko izrazijo vse svoje 

osebnostne, delovne in kreativne potenciale, kjer vlada odgovoren trajnostni odnos do okolja itd." 

(Autor, 2013, str. 16). V nekaterih dejstvih se izkazuje, da odnos med znanjem in ekonomijo ni 

enakovreden. Izobraževanje je razumljeno kot orodje v službi kapitalistične in potrošniške družbe. 

Tako se spreminjajo nameni izobraževanja. Upada pomen kulture, »vstopa v simbolne oblike, v 

svet družbeno skonstruiranih vednosti in velikih mojstrovin človeštva« (Laval, 2005, str. 298). 

Upada pomen oblikovanja družbeno-kritičnega, etično-osveščenega in aktivnega državljana. Ostaja 

in se močno promovira namen profesionalizacije in oblikovanja potrošnika. »V tržni družbi 

potrošnja premaga prenos« (ibid, str. 17). Tako se izobraževanje popolnoma instrumentalizira v 

kategorije človeškega kapitala: učinkovitosti, koristnosti, uporabnosti in kompetenc. Po mnenju 

Gilles Deleuse je izobraževanje »zaradi izvajanih reform na poti k likvidaciji« (ibid., str. 301). Kaj je 

izobraževanje »brez svoje kulturne substance« (ibid., str. 299)? Zlagana demokracija. 
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Odpadanja namenov izobraževanja ne razumemo kot nekaj načrtovanega, je splet toka razvoja 

človeštva (kapitalističnih družb in gospodarstev) v smeri koristoljubja in proste izbire – utilitarizma 

in (neo)liberalizma. Čeprav moremo obe paradigmi prepoznati v nekaterih pogledih javnega 

šolstva, se v celoti (še) ni uveljavila.  

1) Trg določa ideal šole  

V sodobni tržni ekonomiji zasledujemo, da se je proizvodnja prilagodila potrošniku. Tako je 

proizvodnja postajala vedno bolj fleksibilna, odzivna na potrebe potrošnika in optimizirana glede 

na potrebe lastnikov. Fleksibilno in optimizirano delovno mesto pomeni njegovo individualizacijo.    

Referenčni ideal šole je 'fleksibilni delavec'. To ni več delavec, ki bi pasivno upošteval določene 

predpise. Je delavec, ki zna uporabljati nove tehnologije, razume produkcijsko in komercialno 

umeščenost svojega mesta v delovanje podjetja. To je delavec, ki se z analitičnim presojanjem 

spopada z negotovostjo (Laval, 2005).   

Trgovski duh diskreditira vsake vrednote, ki z njim niso usklajene: o »vrednotah kulture, o vrlinah 

in človeškem dostojanstvu, o enakosti vseh vpričo kulturne dediščine ali možnosti poklicnega 

vključevanja« (ibid., str. 294). Tako so vrednote trga postale nov skriti curriculum izobraževanja 

(Agnes van Zanten in Stephen Ball po ibid.).  

2) Izobraževanje kot podjetje za poučevanje  

Da podjetje na konkurenčnem trgu preživi, mora delovati fleksibilno – spremljati tržne razmere, jih 

predvidevati in se nanje prilagajati.  

Če je izobraževanje oz. šola razumljena kot podjetje, se pričakuje, da se učinkovito odzove na 

probleme z rezultati in inovativnimi rešitvami. To pomeni, da spremeni organizacijsko kulturo v 

kulturo učeče se šole (organizacije). Ta sloni na neprestanem pridobivanju novega znanja, ki je 

podlaga spreminjanju vedenja članov organizacije (Kovačič, 1994).    

Kdo opredeljuje vsebine novega znanja, poučevanja? Kakšno je merilo presojanja vrednosti 

znanja? Učinkovitost in donosnost. Moderno izobraževanje je po eni strani podobno podjetju, 

kateremu cilj je izobraziti učinkovitega delavca. Sistem izobraževanja je podobno tudi »trgovskemu 

središču« (Laval, 2005, str. 299). V tem pogledu je cilj izobraževanja ustvariti potrošnjo svojih 

produktov, dati možnost izbire in hedonistično zadovoljstvo.  

Zato ne presenečajo tisti dijaki, ki so ob nalogah avtonomnega razmišljanja brez orientacije, 

zmožnosti oblikovanja kritične misli. Sprejeli so koncepcijo smisla izobraževanja (znanja) »kot 

seštevek orodij, kompetenc ali pravil, zaradi katerih je mogoče odgovoriti na neko vprašanje ali 

rešiti izoliran problem« (ibid., str. 300).  

Učitelji službo v takem podjetju pogosto prevzemajo fatalistično, ker središče nove šole ni več 

vedenje in delo (ibid., str. 297), ampak zagotavljanje ponudbe na dano povpraševanje. Pedagogika 

je namenjena formaciji člana potrošniške družbe in ni več namenjena prenosu kulturnih vrednot. 

Kultura je uporabna »za skupek orodij in odgovorov na praktična vprašanja« (ibid., str. 298). Ker je 

cilj pedagogike že izbran, učitelji ponujajo »dejavnosti z malo intelektualnimi vsebinami in malo 
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ambicijami, kar zadeva pedagoški napredek« (ibid., str. 300). Učitelj odgovarja na povpraševanje 

učenca. Učitelj je v vlogi spremljevalca, trenerja. Povpraševanje je nad ponudbo vzgoje in 

izobraževanja. Védenje učencev se oblikuje »iz tega, kar učence zanima glede na njihova okolja, 

njihove življenjske razmere, njihove želje, njihove poklicne usode« (ibid., str. 297).  

Učence se upošteva »take, kot so«. Čeprav se to sprva zdi, da je ta drža »dobrodelno dejanje, 

namenjeno revežem« (ibid., str. 234), je to v končni posledici le prikrivanje družbenih pojavov, »ki 

so v temelju šolskih neenakosti« (ibid.). Obravnavanje teh, ki izstopajo iz pričakovanih okvirjev na 

individualen način (primer dodatne strokovne pomoči), kaže na pasivno sprejemanje neenakosti 

med razredi in učenci. Taka obravnava ustvarja nove težave: stigmo, socialno izključenost. Trg 

podjetja ne predvideva spreminjanja ali prilagajanja izključenim oz. izstopajočim. Spretno jih 

ujame v koncept tržnega diskurza: zanje pripravi le nove produkte.  

3) Cilj je povečati donosnost in učinkovitosti 

V tržnem gospodarstvu je treba za doseganje maksimalnega dobička vse stroške optimalizirati. 

Vse, kar se poučuje v šoli, naj bi imelo ekonomsko-utilitaristični smisel. Npr.: Učence že od 

osnovne šole dalje poučujemo o podjetnosti, da bi jih tako navadili na podjetniško miselnost. 

Znanost se približuje gospodarstvu. "Interes gospodarstva je vedno privatni interes, interes 

lastnikov, delničarjev nekega podjetja" (Autor, 2013, str. 20).  

V znanosti ima ugotovitev, kaj je zmotno ali neučinkovito, dolgoročno strukturno vrednost za 

razvoj znanosti (Autor, 2013). Bile so raziskave, ki so bile v trenutku odkritja brez vsakršne 

neposredne uporabne vrednosti (npr. Einsteinova relativnostna teorija), a so se kasneje izkazale za 

pomemben prispevek k splošnemu razvoju znanosti. Če bomo iskali zgolj raziskave, ki bodo 

obetale neposredne aplikabilne učinke, "potem danes dejansko ne moremo več govoriti o znanosti 

v klasičnem pomenu" (ibid., str. 22).   

V odnosu znanosti in gospodarstva smo soočeni z oženjem polja znanosti. Gospodarstvo omogoča 

številna znanstvena odkritja/rešitve, a šepa njihova raznovrstnost. Prednost se daje naravoslovno-

tehničnim vedam, vrednost družboslovne znanosti se vidi le v uporabni statistiki.   

Z namenom povečanja produktivnosti in učinkovitosti izobraževanja so se osnovali razni 

posvetovalni in evalvacijski odbori, katerih člani so delodajalci, starši, predstavniki sindikatov in 

drugih interesnih združenj. Posvetovalni odbori imajo razpravljati o čem, če imajo pred seboj 

merila učinkovitosti. Te je mogoče standardizirati, jih vključiti v metode in tehnike poučevanja. 

Učitelje je treba za tovrstno poučevanje usposobiti. Vse to lahko opravi donosna komercializacija 

področja testiranja in preverjanja ustreznosti merilom (Laval, 2005, str. 210). Oblikovale so se tudi 

mednarodne organizacije: Mednarodna organizacija za evalvacijo izobraževalnih dosežkov (IEA), 

posamezni projekti PISA, TIMSS … 

4) Trg določa, kaj in kako se izobražuje  

Kompetence nadomeščajo védenje/znanje. "Znanje vse pogosteje nastopa kot kompetenci 

podrejen koncept, kar pa je legitimno zgolj v primeru prenosljivega in (multi)funkcionalnega 

znanja, spretnosti in navad" (Autor, 2013, str. 30).   
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Kompetence, vseživljenjsko učenje je mogoče razumeti tudi kot postopno umikanje državnih 

institucij od opredeljevanja, kaj je v izobraževanju pomembno in kaj ne. To se prepušča 

posameznikom in tekmovalnosti na trgu dela (Litau, 2015). Govorimo o minimalni državi (Laval, 

2005, str. 314). 

Pričakovani donos je edino merilo izbire poklica. In če je povpraševanja po nekem poklicu malo, se 

bo izobraževalni program kmalu ukinil. Enodimenzionalno gledanje na poklic zanemarja odnos 

učenca do aktivnega življenja – do osebne in kolektivne zgodovine, odnosa med družbenimi 

razredi, starostnimi skupinami in spoloma (ibid., str. 48).  

Financiranje izbire poklica je »glede na pričakovane dobičke razdeljeno med državo, podjetje in 

posameznika« (ibid., str. 49). Ključ delitve stroškov je logika »vzgojno-izobraževalnega donosa«: 

glede na zasebne ugodnosti izobraževanja nosijo večji del stroškov gospodinjstva. Ob tem je 

izračun znan: »nadarjeni učenci se učijo hitreje in za omejeno ceno nakopičijo zelo rentabilen 

kapital, manj nadarjeni pa s težavo pridobijo diplome, katerih cene ne bodo poplačali prihodnji 

dohodki« (ibid.). Pojavljajo se ideje o pouku več hitrosti, kar ne more služiti k enakim možnostim.  

Financiranje raziskav univerz je svojevrstno discipliniranje z denarjem. Univerza izvede raziskavo, 

če za njo pridobi sredstva in nagrade na trgu. Tako pogojevanje delovanja univerzitetnih 

raziskovalnih centrov je grožnja »za intelektualno življenje in mišljenje« (ibid., str. 57). Zasebni 

kapital oz. lastništvo znanja odpira spopad z etiko raziskovanja. Laval (ibid.) tu misli na 

tekmovalnost, kroženje idej in kritiziranje opravljenih raziskav.  

6) Prestop znanja v drugi red  

Laval (2005) v »Šola ni podjetje« nazorno prikaže poti neoliberalizma in utilitarizma na področju 

vzgoje in izobraževanja. Opozori nas, da je njuna skrajnost škodljiva za vse. Utilitarizem sprevrača 

smisel znanja zgolj v njegovo koristnost. Neoliberalizem odvrača pozornost od občutljivosti za 

skupnost k občutljivosti za sebe. Znanje v tem pogledu ni več sredstvo razsvetljevanja, omike, 

gibalo humanizma; dostopa do intelektualnega univerzuma in vstopa v simbolni svet kulture. Če ni 

simbolne izmenjave »kolektivnih dobrin, ki presegajo individualne želje« (ibid., str. 302), je 

poučevanje preprosta dresura s 'kompetencami', 'tehnikami' in 'metodami'.  

»To, da sta šola in vednost izgubili smisel, je zgolj eden izmed aspektov politične, kulturne in 

moralne krize kapitalističnih družb, v katerih prevladujoča logika vsebuje uničenje družbene vezi 

nasploh, še posebej pa vzgojno-izobraževalne« (ibid., str. 305).  
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3. PRAVIČNOST V IZOBRAŽEVANJU 

 

Merilo kakovosti izobraževanja ne moreta biti samo učinkovitost in donosnost, pač pa predvsem 

stopnja njegove pravičnosti. Teoretik pravičnega izobraževanja, John Rawls, zagovarja, da bi 

morale biti vse primarne družbene dobrine (svoboda, možnosti, dohodki, bogastvo) razdeljene 

enako, in neenakosti dovoljene, če te izboljšujejo razmere najšibkejšim (Peček in Lesar, 2006, str. 

10). Pomeni: “če spodbudijo povečanje celotne družbene proizvodnje in tako omogočijo, da je več 

sredstev preusmerjenih k tistim, ki so najbolj depriviligirani” (Krek in Metljak, 2011, str. 47). Ta t. i. 

pozitivna diskriminacija je odgovor na siceršnje oblike neenakosti v družbi.  

Družba deluje po meritokratičnih pravilih, kjer ima vsak posameznik možnost, da si pridobi toliko 

izobrazbe, kolikor jo lahko uporabi (Gaber, 2013). Izobraževanje more po teh izhodiščih družbeno 

neenakost občutno zmanjševati. Mnogi proučevalci šolskega polja (Bernstein, Bourdieu in drugi po 

ibid.) so mnenja, da šolski sistem pomaga ohraniti in krepiti družbeno neenakost in da je 

meritokracija iluzija. Govorimo o reprodukciji družbene neenakosti izobraževanja, katere 

utemeljitelja sta Bourdieu in Bernstein (ibid.). Šola se instrumentalizira za “reprodukcijo položajev 

družbeno privilegiranih (višjih in srednjih) slojev” (Flere, 2009, str. 8). Družbeni položaj ni, po 

Parkin (1979, po Klanjšek in drugi, 2007, str. 50), odvisen samo od šolskega uspeha, ampak tudi od 

kapitala (kulturni, ekonomski, socialni, človeški).  

 

Konceptualno bi proučevano temo mogli umestiti v ekološko perspektivo Urie Bronfenbrennerja. 

“Razvoj je tu definiran kot trajna sprememba zaznave in ravnanja z okoljem” (Bronfenbrenner, 

1979, str. 3). In potek izobraževanja je prav tako vzajemna izmenjava med dijakovim zaznavanjem 

učnih pogojev in ravnanjem v učnem okolju. Po tej teoriji je predmet proučevanja interakcija z 

okoljem, kjer lastnosti in vedenja pridejo do izraza. 

Temu je sorodna teorija interakcionizma. Stvarnost se oblikuje v konkretnih situacijah, v katerih 

posameznik interpretira dane norme, vire in priložnosti. Posameznikova avtonomija je omogočena 

in omejena s strani družbe. To je vzajemen, dvosmeren proces, t. i. strukturne dvosmernosti  

med potekom institucionaliziranega dela življenja in subjektivne biografije (Giddens, 1984 po 

Walther in drugi, 2015). 

Ekološko teorijo je najlaže razložiti, če si predstavljamo rusko babuško. Ekološko okolje je kot set 

ugnezdenih struktur (okolij) znotraj druge strukture. Vsaka 'višja' struktura vpliva na ostale 

strukture in hkrati vključuje 'nižjo'. Med njimi je različna stopnja neposrednih interakcij dijaka s 

posameznim socialnim okoljem (Levpušček in Zupančič, 2009). Bronfenbrenerjeva babuška ima 

štiri sloje: mikrosistem, mezosistem, eksosistem in makrosistem. 

Jedrni sloj predstavlja mikrosistem. To je sloj neposrednih odnosov dijaka in okolja (družina, 

razred, vrstniška skupina). Dijak v teh okoljih prevzema različne vloge, v katerih vpliva na okolje in 

ga okolje zaznava. Uspešen mikrosistem temelji na vzajemnosti. “Mikrosistem učnega okolja lahko 
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pozitivno deluje na učenca, če zadovoljuje njegove temeljne potrebe po varnosti, sprejetosti, 

uveljavljanju, izražanju lastne kompetentnosti in avtonomije” (ibid., str. 94). 

V mikrosistemih dijaka lahko en prevladuje nad drugim. Edwards in Alldred (2000 po Žakelj in 

drugi, 2013) sta koncipirala termine familizacije, individualizacije in institucionalizacije, s katerimi 

sta želela opredeliti poti vplivanja na življenje današnjih mladostnikov. Familizacija in 

institucionalizacija imata izrazito kontrolno moč. Mladostnik je odgovoren staršem za svoja 

ravnanja. Starši vršijo nadzor nad svojimi otroki in delujejo v smeri vzpostavljanja odvisnosti od 

družine. Institucionalizacija pomeni, da strokovnjaki mladostnikovo življenje organizirajo, vodijo in 

jih ločijo po starosti in od preostalih sistemov. Pomembno je izobraževanje in napredovanje. 

Proces individualizacije predstavlja mladostnika, ki se osamosvaja, neodvisno sprejema odločitve, 

si sam oblikuje lastno biografijo in je za vse odgovoren on sam. 

Odnosi med okolji, v katerih razvijajoča oseba aktivno (so)deluje, tvorijo mezosistem  mrežo 

mikrosistemov. Pri dijaku so to odnosi med mikrosistemom doma, šole, vrstnikov. Med njimi je 

različna stopnja povezanosti. “Posebna pozornost se posveča sinergetičnim vplivom razvoja ali 

zavirajočim dejavnikom in obstoječim procesom znotraj vsakega okolja” (Thomas, 1996, str. 386). 

“Z vidika učne motivacije in uspešnosti je pomembno, v kolikšni meri sta znanje in učenje vrednota 

v različnih mikrosistemih” (Levpušček in Zupančič, 2009, str. 94). Bronfenbrener je ‘ekološke 

prehode’ poimenoval tiste pomembne spremembe, ki mezosistem tako oslabijo, da se mora ta 

ponovno vzpostaviti, npr. vpis v novo šolo, ločitev staršev, prešolanje, selitev. 

Eksosistem je sistem, v katerem dijak živi, a na njegovo delovanje ne more aktivno vplivati. Nanj 

deluje enosmerno, posredno in neosebno. Primeri eksosistema so npr.: delovno mesto starša, 

razred starejšega brata ali sestre, starševa mreža prijateljev, dejavnosti šolskih svetov ... 

Zadnji sloj je makrosistem. Nanaša se na družbo  njene družbenokulturne vzorce. Na eksplicitni 

ravni družbe so to pravila in zakoni, na implicitni ravni so to nazori, stereotipi, ideologije, vrednote 

in tradicije. Makrosistem učinkuje na vse druge podsloje. Če se neka norma pojavlja v vseh slojih, 

lahko govorimo o kulturni oz. družbeni normi. 

 

3.1. Vprašanje neenakosti ali socialne kohezivnosti 

Pred odločevalci je dilema, ali naj se merila pravičnosti, ki naj bi zmanjševala družbeno neenakost, 

nanašajo na celotno družbo ali le na večinski del družbe. V kolikor se želi vzpostaviti pravično 

družbo kot celoto, se enakost doživlja kot kritiko kapitalističnega sistema. Premišljuje se o 

"alternativah kompetitativnemu modelu kvazidemokratične družbe" (Pajnik, 2013, str. 61). V 

kontekstu pravičnosti se zagovarja načelo enakih možnosti. V primeru modela pravičnosti 

večinskega dela družbe se zagovarja enakost znotraj družbenih razredov. "Tisti, ki jim ni uspelo 

izkoristiti prednosti napredka v družbi, nosijo posledice, saj za njihov uspeh ne moremo kriviti 

države" (ibid.). V kontekstu pravičnosti se sklicuje na kulturo, etničnost in/ali nacionalno 

identiteto.  



 

19 

Podobno vrednostno izbiro imajo na mikro ravni družine. Družine lahko univerzalno dejstvo 

človekove eksistence, tj. družbene neenakosti rešujejo funkcionalno (“dohodkovna neenakost je 

motivacijsko sredstvo kot nekaj, kar ljudi sili v preseganje samih sebe” (Klanjšek in drugi, 2007, str. 

49) ali disfunkcionalno (“dohodkovna neenakost je vir frustracij kot dejavnik družbeno nezaželenih 

izidov, npr. višjih stopenj agresije in kriminala”) (ibid.).   

Odnos odločevalcev in staršev je zrcalo družbe. Če družba družbene neenakosti ne problematizira, 

če soglaša z univerzalnim dejstvom družbene neenakosti  da tako je, ker si pač nismo enaki  ne 

po spolu, ne po prizadevanjih ne po sposobnostih  “potem je prag, do katerega se neenakost še 

tolerira v takšni družbi višji, kot v družbi, kjer je … problem neenakosti dojet drugače” (ibid., str. 

4950). Če pa družba neenakost problematizira, “če prevladuje nazor, da nimajo vsi posamezniki 

enake možnosti, da ne glede na njihove napore, ne morejo pobegniti s položaja, v katerega so se 

rodili, potem se krepi tudi pritisk na ustrezne institucije, da delujejo v smeri odprave ali vsaj 

omilitve tovrstnih ovir” (ibid., str. 50).  

Antončič (1993) je pod okriljem Inštituta za družbene vede, v juniju 1991, v okviru mednarodne 

raziskave, anketirala 1375 oseb. Anketa je raziskovala stališča do pravičnosti. Ugotovljeno je bilo, 

da v Sloveniji, po mnenju anketirancev, prevladuje meritokratsko načelo, načelo enakih možnosti 

in načelo upravičenosti (glede na izvor premoženja). Raziskave (Breen in Jonsson, 2005; Shavit in 

Blossfeld, 1993 po Flere, 2009, str. 9) so dokazale obstoj in trdovratnost družbenih neenakosti  

vedno so statistično pomembne. Pa vendar to ne pomeni, da obstaja neka popolna in 'brezhibna' 

reprodukcija slojev in privilegijev! Področje neenakosti ostaja še naprej predmet raziskovanj. 

Želena smer razvoja izobraževanega sistema je v iskanju odgovora na vprašanje, kako zmanjšati 

napovedane vrednosti moči različnih vrst kapitala (Gaber, 2013). 

 

3.2. Socialna izključenost 

Družbena neenakost se manifestira v različnih pojavih socialne izključenosti. Ko družba nekaj 

prepoznava kot sprejemljivo (vključeno), se s tem že vzpostavljajo mehanizmi izključevanja. Gre za 

recipročen in neizogiben proces delovanja družbe. Pierson opredeljuje socialno izključenost kot 

»proces, ki posameznike in družine, skupine in soseske prikrajšuje za sredstva, potrebna za 

sodelovanje pri družbenih, ekonomskih in političnih dejavnostih družbe kot celote« (Pierson, 2002, 

str. 7 po Martinjak, 2004, str. 486).  

Največkrat je socialna izključenost prav posledica revščine. Materialna prikrajšanost je le en vir 

socialne izključenosti (Mion, 1999 po ibid.). Drug vidik je še t. i. socialna revščina, ki vključuje 

revščino brezposelnosti, revščino zaradi migracije, stiske, deviantnosti in prekinitve šolanja (ibid.). 

Socialna izključenost pozna, na podlagi naštetih vzrokov, naslednje posledice (ibid.): revščina in 

nizki prihodki, pomanjkanje dostopa do trga dela, nezadostne socialne mreže podpore, vpliva 

lokalne soseske ter izključenost iz javnih institucij. Te posledice so si med seboj vzročno-posledično 

povezane in medsebojno soodvisne.  

Na nivoju družbe se socialna izključenost posameznikov manifestira kot družbeno izključevanje, 

neintegriranje, neinkluziviranje skupin, tj. kot marginalizacijo skupin in oblikovanje subkultur. 
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»Marginalnost je 'zrcalo kakovosti socialnega okolja'« (Kawachi, 1999 po ibid., str. 486). Družba se 

s socialno izključenimi srečuje na ravni posameznika, kakor na ravni skupin. Artikulirajo se nove 

»post-materialistične potrebe« (Mion, 1999 po ibid., str. 485). Pogosto so te potrebe 

nematerialne, vezane na potrebo po drugačni kakovosti življenja.  

 

3.3. Socialna kohezija 

Evropske politike (npr. lizbonska strategija, strategija Evropa 2020) poudarjajo, da je mogoče preko 

izobraževanja doseči večjo socialno kohezijo. A zdi se, da ta cilj ni posledično, organsko izpeljan iz 

cilja konkurenčnega gospodarstva. Bolj se predstavlja kot protiutež gospodarski tekmovalnosti in 

ne kot samostojno težnjo družbe (Zrim Martinjak, 2006b).  

»Pojem socialna kohezija se v literaturi uporablja za opis skupnosti, ki imajo visoko zalogo 

socialnega kapitala, nizko stopnjo socialne dezorganizacije in visoko stopnjo kolektivne 

učinkovitosti. Integrirane, inkluzivne in solidarne družbe so kohezivne« (ibid., str. 111). Pomeni, da 

so posamezniki in skupine med seboj povezani. V terminih statistike bi lahko rekli, da je 

standardna deviacija majhna in da se modus največkrat pojavlja okoli aritmetične sredine. Socialna 

kohezivnost pospešuje sodelovanje in pravično razdelitev dobrin, vzpostavlja socialno stabilnost in 

znižuje materialni in psihološki stres revščine (Narayan, 2000 po Zrim Martinjak, 2006a).  

Socialno kohezivnost lahko opazujemo na (Ernst Gemacher, 2011 po Gaber, 2013) ravni: 

 Mikrosistema: Povezanost družine in dobrih prijateljev. Intimna razmerja maloštevilna. 

 Mezosistema: Povezanost z ljudmi in z njimi delimo isto socialno okolje (šola, služba, soseska, 

organizacije prostovoljstva …). Razmerja niso nujno intimna, so lahko bežna in površinska, a 

številčnejša.  

 Makrosistema: Povezovanje z znanimi in nepoznanimi ljudmi istih nazorov in prepričanj enotne 

socialne skupnosti. 

 

 »Upad socialne kohezivnosti se pomembno povezuje s pomanjkanjem ekonomskih priložnosti in 

možnosti« (ibid.). Ob tem se izobraževanje predstavlja kot čudežno rešitev, za način, kako 

vzdrževati ali dvigovati socialno kohezivnost. A izobraževanje se vidi tudi kot učinkovito zdravilo za 

konkurenčno gospodarstvo. »Evropska unija bo postala vodilno in na znanju zasnovano 

gospodarstvo le, če bosta izobraževanje in usposabljanje odločilno prispevala h gospodarski rasti, 

inovativnosti, trajnostni zaposljivosti ter socialni koheziji« (Education …, 2002 po Zrim Martinjak, 

2006b, s. 174). Izobraževanju se tako daje veliko odgovornost za posameznika in za družbo kot 

celoto (European Commision, 2002 po ibid.).  

Izobraževanje se sooča z odgovornostjo, hkrati tudi z dilemo, kako sama odpravljati neenakosti, 

socialno negotovost, odgovarjati na izgubo opornih točk mladih generacij, reševati krizo družbenih 

vezi (Laval, 2005) in s tem poskrbeti za socialno kohezivnost in pri tem uporabiti logiko trga. 

Izobraževanje je posredovanje védenja o družbenih dogovorih, o socialnih odnosih, življenju v 

skupnosti (Zrim Martinjak, 2006b). Med izobraževanjem učenci pridobivajo izkušnje, kako reševati 
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konflikte. »V sodobnih družbah je izobraževanje ena od najbolj učinkovitih poti izboljšanja 

socialnih učinkov in pospeševanja družbenih procesov« (OECD Theme 4, 2010, str. 18). Ne-

kognitivne veščine: pozornost, motenje, počasnost, odsotnost, domače naloge, motivacija, 

samoregulacija, samodisciplina, samozaupanje in sodelovalno učenje so zelo dobri napovedovalci 

dolgotrajnega šolanja in s tem visoko kvalificiranega strokovnjaka (TUAC, 2010; prim. OECD Theme 

4, 2010, str. 18). TUAC  The Trade Union Advisory Committee je posrednik med raznimi 

trgovskimi združenji in OECD, kjer ima v različnih odborih status posvetovalnega organa. To 

mednarodno trgovsko združenje priporoča ministrom za izobraževanje, da zmanjšajo velikost 

razredov. »Kot je raziskava pokazala, manjši razredi spodbujajo izboljšanje ne-kognitivnih veščin v 

povezavi z učenčevo angažiranostjo« (Dee in West, 2008, str. 43 po ibid., str. 13). Spodbujanje ne-

kognitivnih veščin je povezano s pro-socialnim vedenjem, podporo, sodelovanjem in končno z 

učno uspešnostjo. 

 

Proces reprodukcije družbene neenakosti se odvija skrivoma kot skriti kurikul sistema. Navzven se 

šole res predstavljajo kot 'pravični aparat' (spričevala se izdajajo samo na osnovi izkazanega 

znanja, veščin in sposobnosti). Zahteve šolskega sistema bolj ustrezajo učencem (večinoma iz 

srednjega sloja), ki imajo več kulturnega kapitala (Bourdieu). Učenci iz nižjih družbenih slojev se ob 

zahtevah šolskega okolja počutijo nelagodno. “Posledično imajo večkrat težave z razumevanjem 

snovi, ki jo učitelji podajajo, ne vedo natančno, kaj se od njih zahteva in pričakuje, težje razlikujejo 

med zaželenimi in nezaželenimi ravnanji itd.” (Gaber, 2013, str. 6).   

Neenakost se reproducira skozi izobraževanje ob nesorazmernih zahtevah glede na izhodiščni 

položaj učenca. V obzir moramo vzeti njegovo izhodišče v socialnem, ekonomskem in kulturnem 

smislu (ibid., str. 5). Raziskovalci so proučevali izhodiščno okolje učenčeve družine, okolje šole in 

psihološke značilnosti učenca. Karel Marx (1867 po Farah, Nobele in Hurt, 2006) je razloge za 

socialno razslojevanje videl predvsem v ekonomskih dejavnikih. Funkcionalisti vidijo v družbi 

mehanizme, ki vzdržujejo trajno prisotnost nižjega socialnega razreda (Weber, 1923, po ibid.). 

Lewis (1965 po ibid.) pa vidi vzroke generacijskega vztrajanja revščine v posameznikih samih in 

njihovih subkulturah. Razumevanje vzrokov družbene neenakosti se torej premika od socialno-

kulturnega determinizma k individuumu  posameznik je ključen agens svojega življenja.   

 

3.4. Prevzemanje, pridobivanje in koriščenje kapitala 

Med sociologi, ki so se ukvarjali z reprodukcijo razslojenosti družbe (stratifikacijo družbe), je 

pomemben Pierr Bourdieu (2004 po Peček in Lesar, 2006). V delu “Oblike kapitala” predstavlja, da 

lahko kapital kopičimo v treh oblikah: ekonomskem, kulturnem in socialnem kapitalu. Predstavili 

bomo tudi človeški kapital, ki v svojem ekonomskem pomenu povzema vse preostale oblike 

kapitala.  
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3.4.1. Socialni kapital 

Upad socialne kohezivnosti in porast socialne izključenosti ter neenakosti moremo pojasniti s 

socialnim kapitalom. Socialni kapital predstavlja participacijo v socialnem okolju (Zrim Martinjak, 

2006a), katere posledica je oblikovanje »trajnih mrež bolj ali manj institucionaliziranih razmerij 

skupnega poznanstva in prepoznavanja posameznika ali skupine” (Bourdieu, 1992, str. 119 po 

Gaber, 2013, str. 11). »Socialni kapital se razume kot družbeni in individualni vir, pri katerem gre za 

investiranje v medosebne odnose in ki je v podporo socialnemu vključevanju v sodobni družbi« 

(Zrim Martinjak, 2014, str. 267).   

Prav zaradi članstva v neki strukturi (skupini ali instituciji) lahko mobiliziramo njen kapital kot 

svojega. Da do izmenjave virov pride “je nujno vzajemno poznavanje in prepoznavanje agentov kot 

‘naših in vrednih’” (Gaber, 2013, str. 11). Zavest o ‘vrednem in našem’ se krepi s srečanji, rituali, 

praznovanji ... Mreže odnosov predstavljajo primeri trajnih obligacijskih razmerij, ki so subjektivno 

občuteni kot občutje hvaležnosti, spoštovanja, prijateljstva, lojalnosti, dolžnosti ... “Bourdieu 

izpostavlja dejstvo, da ljudje z višjim ekonomskim statusom vzpostavljajo mreže z visoko specifično 

težo z ljudmi, s katerimi delijo podobna razmerja do kulture” (Gaber, 2013, str. 10). Socialne mreže 

znižujejo raven kriminalitete, spodbujajo socialno interakcijo in generalizirajo vzajemnost (ibid.). 

Viri socialnega kapitala so resursi posameznikovih socialnih vezi »v socialnih mrežah ali skupinah, 

katerih član je« (Martinjak, 2004, str. 492). So hkrati sredstvo in cilj, učinek in vzrok tako 

posameznika kot družbe (okolja) (Zrim Martinjak, 2014; OECD, 2007). V pomenu sredstva ga lahko 

uporabimo, kadar želimo razvijati, plemenititi lastne potenciale. V pomenu cilja ga izgrajujemo v 

vzajemnih socialnih odnosih. Socialni kapital tako združuje strukturni komponenti socialnih mrež in 

civilne participacije; norme, ki se nanašajo na zaupanje, recipročnost, toleranco, razumevanje in 

spoštovanje (OECD, 2007).  

 »Colemanova (2000) študija o vplivu socialnega kapitala na človeški kapital, kateri poenostavljeno 

predpostavlja naše znanje, ugotavlja, da lahko socialni kapital celo kompenzira ekonomski 

primanjkljaj kot vpliv na izobraževalne dosežke« (Zrim Martinjak, 2014, str. 268). Kompenziranje 

nastopi v primeru izgradnje t. i. simbolnega kapitala (Postone, 1993 po Gaber, 2013). Posameznik 

je lahko za skupino, skupnost ali družbo, zaradi svojih nadpovprečnih dosežkov, ravnanj, nekaj več. 

Pooseblja simbolno moč  simbolni kapital. Ta nadgrajuje ekonomskega pa tudi moč kulturnega 

kapitala skozi mreže, v katere je vpet. Tako ima ta posameznik in tudi njegova skupina boljši 

položaj v družbi. S konceptom socialnega kapitala je Coleman razložil, zakaj se ljudje odločijo za 

sodelovanje tudi takrat, ko bi bilo za njihove neposredne interese boljša izbira tekmovalnost; 

“zakaj družbe, za katere velja, da v njih vedno sledijo ravnanjem, ki so najbolj skladna z njihovimi 

osebnimi (individualnimi) interesi, vendarle najdejo 'možnosti sodelovanja individuumov'” (Field, 

2006, str. 21 po Gaber, 2013, str. 12).  

 

Socialni kapital dokazano pozitivno vpliva na učne dosežke, uspešnost, višji nivo zdravja in 

zaupanja, boljšo ekonomsko rast in tudi na razvoj talentov (Martinjak, 2004; Zrim Martinjak, 2014). 

Socialni kapital ima pomemben vpliv na potek izobraževanja, na preseganje socialne izključenosti 

in neenakosti. Avtorica Zrim Martinjak je opredelila tri področja izobraževanja, kjer socialni kapital 

odločilno deluje. 
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Dostop do izobraževanja: Socialni kapital mrež je v družbi znanja »tisti, ki omogoča hitro 

povezovanje virov znanja z uporabniki« (Zrim Martinjak, 2006a, str. 114). »Sodobna družba 

ustvarja potrebo po pridobivanju vedno novih znanj ter tudi potrebo po socialnem kapitalu in 

njegovi zalogi, saj so zanjo značilne mrežne strukture« (Baker, 2000 po Zrim Martinjak, 2006b).  

Uspeh (dosežki) v izobraževanju: Tu je socialni kapital (npr. socialne mreže, norme in kulturni 

kontekst, veščine komuniciranja) ključnega pomena. Coleman je ugotovil, da so dosežki na 

področju izobraževanja povezani s posameznikovo zalogo socialnega kapitala in s kakovostjo 

učnega okolja (Zrim Martinjak, 2006a in 2006b). Tudi na tem področju deluje družba znanja z 

vrednotami konkurenčnosti in tekmovanja. To ne ustvarja pogojev, da bi si učenci pridobivali 

socialni kapital. Najbolj prizadeti so učenci z nižjim socioekonomskim statusom in učenci s 

posebnimi potrebami. Na ravni družine se vrednote in vedenjski vzorci ne-kognitivnih veščin 

(delavnost, vestnost, zavzetost) prenašajo na otroke s pomočjo socialnega kapitala staršev (Hogan, 

2001 po Martinjak, 2004).  

Prenos in širjenje pridobljenega znanja: Kako, da nekateri diplomanti hitreje dobijo zaposlitev ob 

enaki stopnji in smeri izobrazbe? Nan Lin (Merljak, 2004 po Zrim Martinjak, 2006a) odgovori, da 

zaradi socialnega kapitala. Da je socialni kapital uporabljiv, mora prej obstajati človeški kapital – 

kapital sposobnosti, lastnosti, znanja, kompetenc in veščin. Tako je na tem področju socialni 

kapital v vlogi »katalizatorja diseminacije človeškega in intelektualnega kapitala« (Adam in 

Rončević, 2003 po Zrim Martinjak, 2006b, str. 176).  

 

3.4.2. Človeški kapital v primerjavi s socialnim kapitalom 

OECD je v poročilu »Blagostanje narodov« (OECD, 2001a po OECD, 2007) izpostavil, kako sta 

človeški in socialni kapital medsebojno prepletena. Človekovega kapitala ni mogoče osnovati brez 

socialnih odnosov. Tako je socialni kapital pogoj in temelj človeškega kapitala. Poročilo je podalo 

poenostavljen okvir njunih različnosti. 

Tabela 3: Primerjava človeškega in socialnega kapitala (Schuller, 2001 po OECD, 2007, str. 38) 

 Človeški kapital Socialni kapital 

Fokus akter je posameznik odnosi 

Merljivi kazalniki 

trajanje izobraževanja 

Kvalifikacije 

Veščine 

Naravnanosti/drže/vrednote 

Vključenost/participacija 

Stopnje zaupanja 

Model 
Linearen interaktiven 

Krožen 

 

Človeški kapital je mogoče enostavno izmeriti s stopnjo izobrazbe in s trajanjem izobraževanja. 

Nekateri avtorji (prim. Behrman in Stacey, 1997 po OECD, 2007) so problematizirali tovrstne 
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kazalnike, ker da med državami niso enoznačni. To se poskuša odpraviti z dragimi mednarodnimi 

raziskavami PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study), ALL (Adult Literacy and Lifeskills survey) in IALS 

(International Adult Literacy Survey). Merljivi kazalniki socialnega kapitala se ne nanašajo samo na 

formalno, ampak tudi na neformalno izobraževanje in znanja, pridobljena z izkustvenim učenjem. 

Kopičenje človeškega kapitala je linearno premosorazmeren, kolikor časa in denarja vložijo, toliko 

večji je človeški kapital (ibid.). To reformnim politikam omogoča predvidevanje učinka in 

opravičevanje vloženega (ibid.; Laval, 2005, str. 47). Socialni kapital po svoji naravi ni linearen, je 

hkrati posledica in producent socialne kohezije (ibid.). 

 

3.4.3. Kulturni kapital 

V literaturi zasledimo koncept kulturnega kapitala. Ta v marsičem združuje nekatere vidike 

človeškega, ekonomskega in socialnega kapitala. Kulturni kapital za razliko od ostalih oblik 

poudarja vrednostni vidik kulture. Kulturni kapital za Bourdieu predstavlja “obvladovanje in 

posedovanje vzorcev dominantne kulture neke družbe” (Gaber, 2013, str. 6). Bourdieu razlikuje tri 

oblike kulturnega kapitala (Gaber, 2013):  

1. Utelešeno stanje duha in telesa  zunanje bogastvo, ki je integralni del posameznika, t. i. 

habitus. Kulturni kapital je mogoče akumulirati le tako, da se kultura prevzame in ponotranji. 

Za to pa je potreben posameznikov čas. Zmogljivost kopičenja je omejena z zmožnostmi 

posameznika: z njegovo dednostjo, spominom ... Ta kapital učinkuje na ravni simbolnega. 

Dinamika kopičenja je podobna kakor pri ekonomskem kapitalu: tisti, ki ima veliko, bo lahko 

imel še več. Družina, ki ima kulturni kapital, bo omogočala čas za proces prisvajanja 

objektiviranega kulturnega kapitala.   

Začetno kopičenje kulturnega kapitala se pojavi takoj, brez zakasnitve, le za potomce družin, ki 

imajo močan kulturni kapital. Razlike v kulturnem kapitalu družin so v starosti, ko se transmisija 

in kopičenje kapitala začneta; v obsegu, s katerim se zadovoljijo določene kulturne zahteve; v 

ekonomskih obveznostih družine in v obsegu prostega časa družine.  

2. Objektivno stanje  zajema posedovanje kulturnih dobrin (slike, knjige, filme, slovarje, 

tehnične pripomočke ...). Te dobrine si lahko prisvajamo kot materialno lastnino (kot del 

ekonomskega kapitala) ali kot simbolno lastnino (kot kulturni kapital). Posameznik lahko ta 

kapital “unovči” kot adut v bojih kulturne produkcije in družbenih razredov.   

3. Institucionalizirano stanje  dosežene akademske kvalifikacije; Ta kapital ni prenosljiv, je 

dosmrtni. “Kulturnega kapitala, ki se prenaša znotraj družine, se ne da opazovati in kontrolirati, 

temveč je ovrednoten in doseže svojo učinkovitost (vsaj na trgu delovne sile) skozi 

izobraževalni sistem” (Peček in Lesar, 2006, str. 24).   

Izhodišče kulturnega kapitala je odvisno od časa, ki ga družina (posebno mati) nameni prenosu 

kulturnega kapitala (Peček in Lesar, 2006, str. 24). Bourdieu to imenuje: “družinska transmisija 

kulturnega kapitala” (2004, str. 312 po Gaber, 2013, str. 7). Časa in količine kulturnega kapitala je 
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več pri družinah, ki jim ni treba nenehno skrbeti za lastno preživetje, zdravljenje, reševanje 

osebnostnih težav in so ekonomsko močne.  

Vendar ves kulturni kapital ne poseduje mikrosistem družine  staršev. Skupaj s šolo si delijo 

védenja in odnos do kulture. “Ta deljeni kulturni kapital po Bourdieujevem mnenju dela v dobro 

otrok z višjim socialno-ekonomskim statusom” (ibid.). Učenci, ki imajo pozitivni odnos do znanja in 

kulture, imajo praviloma v domačem okolju enako naklonjen odnos do tega.   

Raziskava kulturnega kapitala pod vodstvom Flereta in sodelavcev (2009) je oblikovala kazalnik 

kulturnega kapitala. Sestavljen je iz petih postavk: izobrazbe vsakega od staršev, številčnost 

obiskovanja razstav in gledališča, pogostosti branja ter ukvarjanja z umetniškimi dejavnostmi. 

Ugotovljeno je bilo, da je kulturni kapital osnovnošolcev in srednješolcev povezan s šolsko 

uspešnostjo (ibid., str. 83). Ugotovili so tudi, da kulturni kapital bolj koristi otrokom iz nižjih slojev 

kakor otrokom iz višjih. Kulturni kapital ima precejšnjo moč mobilnosti med družbenimi sloji (ibid., 

str. 86).  

V raziskavi “Kazalniki kulturnega in socialnega kapitala v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in 

mladostnikov” (Gaber, 2013) so kazalnik kulturnega kapitala določili z izobrazbo staršev, poklicem 

staršev, sfero zaposlitve, velikostjo naselja bivanja družine, številom posedovanih knjig, umetniških 

artefaktov, aktivno udeležbo učenk in učencev pri umetniških in nekaterih drugih dejavnostih. 

Rezultati so pokazali, da imajo učenke več kulturnega kapitala kot učenci. Razlike med očeti in 

materami glede kulturnega kapitala ni. Učenci, ki imajo več kulturnega kapitala, so na NPZ iz 

slovenščine dosegli boljši rezultat. Povezanost med dosežki učencev na NPZ iz matematike in 

njihovim kulturnim kapitalom je zanemarljiva. Povezanost med kulturnim kapitalom staršev in 

dosežki njihovih otrok na NPZ iz slovenščine in matematike je šibko pozitivna (ibid., str. 6465).  

3.4.4. Ekonomski kapital  

Ekonomski kapital je merljiv. Posedujemo ga v denarju ali kot lastnino (Bourdieu 2004 po Peček in 

Lesar 2006, str. 23). Bourdieu še poudarja, da ima ekonomski kapital vpliv na vse ostale oblike 

kapitala. Lahko ga je spremeniti v kulturni kapital. Obratno težje, vendar je kulturni kapital, nujen 

za posredovanje ekonomskega (Gaber, 2013, str. 7). Razen tega sta ekonomski in socialni dobiček 

iz izobrazbene kvalifikacije odvisna od socialnega kapitala. Dedovanje materialnih dobrin podpira 

prisotnost ekonomskega in socialnega kapitala (Young, 1958 po ibid., str. 8).  

  

3.5. Zmanjševanje neenakosti  

Izobraževanje išče srednjo pot med načeli vzgoje in izobraževanja: nediskriminiranja, 

neizključevanja (na podlagi primanjkljajev, rase, spola, etničnosti, spolne orientacije, verovanja), 

inkluzivnega izobraževanja, enakih možnosti, socialne pravičnosti, svobode združevanja, osebne 

rasti (prim. Krek in Metljak, 2011; Peček in Lesar, 2006) in pametno, trajnostno in vključujočo rast 

socialno-tržnega gospodarstva (Evropska komisija, 2010). "Spoštovanje pravice do 
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nediskriminiranosti nalaga dolžnost nediskriminiranja v ravnanjih, pri čemer velja poudariti zlasti 

nediskriminiranje oseb oziroma otrok iz kulturno in socialno manj spodbudnih okolij ter 

priseljencev, nediskriminiranje v razliki med spoloma in nediskriminiranje oseb s posebnimi 

potrebami" (Krek in Metljak, 2011, str. 13). "Enakost zavezuje k temeljnemu načelu zagotavljanja 

enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju, svoboda pa k spodbujanju možnosti izbire" (ibid.) 

V sled zagotavljanja enakih možnosti so bili sprejeti različni ukrepi. Med drugim: odsotnost zgodnje 

zunanje diferenciacije, ukrepi za zmanjševanje osipa, omogočanje prehoda iz poklicnega v 

terciarno izobraževanje, inkluzija otrok s posebnimi potrebami, brezplačnost šolanja, 

subvencioniranje nekaterih stroškov, povezanih z izobraževanjem, zunanje preverjanje doseženega 

znanja generacije, sistem financiranja (Krek in Metljak, 2011, str. 1415 in 47), povečana 

participacija otrok in mladostnikov v sistemu vzgoje in izobraževanja, primerjanje sorodnih šolskih 

sistemov in spremljanje rezultatov mednarodnih raziskav edukacijskega polja (PISA, TIMMS) 

(Gaber, 2013). Srednja šola lahko podeljuje status dijaka, ki se vzporedno izobražuje, status dijaka 

perspektivnega športnika, status dijaka vrhunskega športnika, status dijaka tekmovalca; dijaka s 

pedagoško pogodbo.   

Vendar stroka ugotavlja, da je slovenski šolski sistem mogoče še približati k idealu enakih 

možnosti: pozitivna diskriminacija, manjši normativi oddelkov, bolj diferenciran pouk, spodbujanje 

nadarjenih, zmanjševanje učne neuspešnosti, ki so posledica različnih sposobnosti, različnih 

socialnih in kulturnih okolij, brezplačno izobraževanje odraslih brez srednješolske izobrazbe (Krek 

in Metljak, 2011, str. 48). Denis Meuret (Peček in Lesar, 2006, str. 11) meni, da bi bilo pravično, da 

bi na elementarni stopnji šolanja kompenzirali vse vire neenakosti, kasneje pa vsakomur dopustiti, 

da pridejo do izraza njegove naravne in socialne sposobnosti.   

 

Riddell (2004 po ibid.) dokazuje, da družba znanja v šolskih središčih, ki ceni akademsko odličnost, 

tekmovanje in izbiro, deluje močno negativno na inkluzijsko kulturo središča. Ugotavlja tudi, da je 

princip izbire nezdružljiv s konceptom inkluzije. Družba znanja promovira izbiro kot dejavnik enakih 

možnosti. Ta družba visoko ceni racionalnost izbire. A kaj takega ni mogoče, tudi ob temeljiti 

obveščenosti. Do glavnega dela odločanja pride na nezavedni ravni pod vplivom nezavednih želja 

in nagonov in pod vplivom velikega Drugega (Živoder, 2011). Veliki Drugi (koncept Lacana) je 

socialno okolje (jezik, družbena prepričanja, imperativi institucij in kulture), v katerem živimo, ki 

nas opredeljuje in na katerega smo čustveno navezani (Salecl, 2010 po ibid.). Socialno okolje 

namesto nas odloči, katera merila so splošno v veljavi in da posledice odločitev nosimo sami. 

Učencem devetih razredov se svetuje s splošno paradigmo: “Izberi si poklic, v katerem boš izredno 

uspešen in srečen in v katerem se boš počutil izpolnjenega” (ibid., str. 1432).  

Okolje nam sporoča, da je vsak posameznik odgovoren za svoje izbire. Zato težave z izbiro in 

enakimi možnostmi niso problem družbe, politike ali celo socioekonomskih razmer, ampak zgolj in 

samo posameznikovih biografij (Rener, 2010 po ibid.). V veljavi so slogani: »Izboljšaj sebe in boš 

uspešen« (ibid., str. 1431)! “Vsak je arhitekt svoje sreče.” “Imaš vse možnosti na svetu, da delaš to, 

kar si želiš.” “Vsak je lahko zmagovalec, če se le potrudi dovolj.” 
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3.5.1. Inkluzivno izobraževanje 

V inkluzivnem izobraževanju se na vse učence gleda "kot na učeče se posameznike z enakimi 

pravicami, toda z različnimi potrebami" (Peček in Lesar, 2006, str. 29). Inkluzija oz. inkluzivna 

kultura je odgovor na različne potrebe učencev. Odgovor je: prilagojen kurikul, poudarjanje vzgoje, 

ne le izobraževanja, povečanja participacije. Med zaposlenimi v šoli z inkluzivno kulturo vlada 

precejšnje soglasje "o vrednotah spoštovanja različnosti in občutku dolžnosti, da vsem učencem 

ponudijo dostopi do izobraževalnih možnosti" (ibid., str. 31). Šolska kultura se širi tudi med starše 

in ostale sodelujoče.  

Pogoje za inkluzivno izobraževanje najprej zasledujemo v širšem družbenem kontekstu. Javnost od 

sistema vzgoje in izobraževanja pričakuje, da se posamezniki s posebnimi potrebami vključujejo v 

vse stopnje sistema. Želi, da se zanje poskrbi na nediskriminatoren in na socialno vključujoč način.   

Inkluzivno izobraževanje je prisotno na vseh treh ravneh sistema vzgoje in izobraževanja: na 

zakonodajni, kurikularni in organizacijski ravni. To pomeni, da vsaka raven, na sebi lasten način, 

omogoča, da so učencem (npr. s posebnimi potrebami) zagotovljene enake možnosti  enaka 

izhodišča.   

Inkluzija upošteva dvojni kontekst – kontekst družine in družbe; kontekst učenca in šolskega 

sistema. "Inkluzijo lahko opredelimo kot strategijo zagotavljanja pravic in ustvarjanja čim boljših 

pogojev za razvoj, vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v družbi sovrstnikov" 

(Sardoč, 2006, str. 13). V ospredju ni le skrb za dober učni uspeh, ampak tudi za njegov 

emocionalni, moralni in socialni razvoj. Razvija se socialna odgovornost, kooperativnost in 

solidarnost (Peček in Lesar, 2006).  

Inkluzivno izobraževanje se zaveda razslojenosti (ekonomske, socialne, kulturne) in raznolikosti 

(osebnostne in telesne sposobnosti/zmožnosti), zato upošteva pozitivno diskriminacijo za 

zagotavljanje enakih možnosti za vse učence. Wilkins in Pickett (2010 po Evropska agencija, 2014, 

str. 12) poudarjata naslednje: "Če država želi doseči višje povprečne ravni izobraževalnega uspeha 

pri šolskih otrocih, se mora spopasti z neenakopravnostjo, ki iz ozadja ustvarja večjo socialno 

razslojenost pri izobraževalnem uspehu".   

Prav iskanje rešitev za prikrajšane učence posledično dviguje kakovost izobraževanja vsem 

učencem. Premalo se zavedamo, da prikrajšanost ni statična, vseobsegajoča značilnost samo 

učencev z določenimi dispozicijami (npr. nižji socioekonomski status družine), ampak se lahko 

pojavlja samo na določenih področjih (učenje, računanje …), ob določeni snovi, bolj ali manj trajno 

pri učencih z različnimi dispozicijami. Države z najvišjimi stopnjami uspešnosti so tiste, ki 

povečujejo uspeh vseh učencev (Evropska agencija, 2014).   

Neutemeljene so bojazni, da usmerjanje učencev s posebnimi potrebami v redne šole slabša 

znanje uspešnih, veča disciplinske težave in slabša medsebojne odnose učencev. »Učenci, ki 

nimajo posebnih izobraževalnih potreb, na splošno ne čutijo nobenih negativnih učinkov zaradi 

vključevanja učencev s posebnimi potrebami v redne šole« (Kalambouka in drugi, 2005 po ibid., 

str. 12). Nasprotno ugotovljene so bile tudi koristi inkluzije: "večje upoštevanje in sprejemanje 

posameznih razlik in raznolikosti, spoštovanje vseh ljudi, priprava na odraslo življenje in priložnost 

za obvladovanje dejavnosti z vajo in poučevanjem drugih" (ibid.). V primeru vključevanja učencev z 
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motnjami na posameznih področjih učenja se beležijo: "izboljšane socialne odnose in mreže, 

vzornike med vrstniki, boljši uspeh, višja pričakovanja, večje sodelovanje med šolskim osebjem in 

boljšo integracijo družin v skupnost" (ibid.).  

Kar je koristno za učence s posebnimi potrebami, je uporabno za vse učence. Primer: "Sodelovalno 

učenje koristi vsem dijakom: tisti dijak, ki pojasnjuje snov drugim dijakom, si bolje in dlje časa 

zapomni informacije; prav tako se s potrebami dijaka, ki se uči, bolje spopade njegov vrstnik, 

katerega raven razumevanja je nekoliko višja od ravni dijaka, ki se uči" (ibid., str. 13).   

Inkluzivno izobraževanje je neposreden odgovor izobraževalnega sistema na premoščanje 

družbene neenakosti, socialnega izključevanja in deluje v smislu pozitivne diskriminacije. V 

središču inkluzivnega izobraževanja je želja, da učenec s posebnimi potrebami opazno izboljša 

stanje socialnega in človeškega kapitala.  

 

Šolska kultura mora biti občutljiva na razne mehanizme delovanja organizacije, ki preprečujejo, ali 

celo povzročajo socialno neenakost (prim. Hämäläinen in Lehtinen, 1989 po Lehtinen in drugi, 

1995). Strokovnjaki v izobraževanju učencev se morajo zavedati, da je vsakršno vedenje zgolj odraz 

notranjega duševnega stanja. Razumevanje različnih oblik vedenja bi moralo biti temeljni 

poudarek usposabljanja za delo v izobraževanju. Razvijati je treba držo stalnega raziskovanja 

hipotez o razumevanju učenčevega vedenja zato, da bi lahko aktivirali potenciale, da ne bi izgubil 

talenta, ki se še ni mogel razviti. Drže in naravnanosti posameznega strokovnjaka so del njegovega 

odnosa, doživljanja lastnega poklica, so bolj na strani »biti«, kakor »imeti«, s čimer vstopamo v 

diametralno nasprotno izhodišče, kakor smo ga prepoznali v družbi znanja.   

Negovanje drž preverjanja razlagalnih hipotez ustvarja nove vire predvsem socialnega kapitala. 

Šole in njeni strokovnjaki morajo odigrati »najpomembnejšo vlogo v posameznikovi zgodbi o 

uspehu. Nekomu mora biti mar oz. nekdo mora znati prepoznati in prispevati k razvoju. Vsak otrok 

bi moral biti deležen tega. In kompenzacija ne naloga šole« (Zrim Martinjak, 2014, str. 270). 

3.5.2. Nadarjeni v izobraževanju 

Odkrivanje nadarjenosti je težavno, ker mora šola, da bi opravičila svoje poslanstvo (vlogo), 

prepoznavati nadarjenost tam, kjer bi ga stereotipno ne pričakovali: pri učencih z izstopajočim 

vedenjem, s posebnimi potrebami, z neprilagojenim vedenjem itd. Iz anketnih odgovorov, zbranih 

v spremljavi 'Koncepta odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ', je bilo ugotovljeno, 

da je bilo "učiteljem težje prepoznavati učence iz posebnih skupin (učno neuspešni, učenci s 

specifičnimi učnimi težavami, učenci iz socialno prikrajšanega okolja)" (Juriševič, 2009, str. 161). 

Identifikacija nadarjenih je na osnovnih šolah nekoliko lažja, saj imajo tam zaposlene psihologe 

(psihodiagnostiko izvajajo izključno diplomirani psihologi).   

Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju (Žagar in 

drugi, 2007) odkriva nadarjene dijake na podlagi učnega uspeha, mnenja šolske svetovalne službe, 

učitelja ali mentorja, dosežkov na tekmovanjih (od občinskih do mednarodnih), hobijih; na podlagi 

prepoznavanja nadarjenosti v OŠ ali prejšnji srednji šoli, Zoisove štipendije. Po Konceptu je 

mogoče oceno evidentiranih dijakov podati z oceno na enem ali več področjih:  



 

29 

 "razumevanje in pomnjenje ter ustvarjalnost na določenem učnem področju,   

 motiviranost in interesi,  

 voditeljske sposobnosti,   

 telesno-gibalne sposobnosti,   

 oceno izdelkov in vedenja na različnih poklicnih, strokovnih, umetniških in drugih 

področjih" (Žagar in drugi, 2007, str. 7).  

»Vsaka prezrta nadarjenost je izgubljena nadarjenost« (Zrim Martinjak, 2014b po Zrim Martinjak, 

2015, str. 278). Talentirani mladi, katerih potrebe niso zadovoljene, lahko postanejo resen socialni 

problem: zapustijo šolanje in postanejo prestopniki – vodijo tolpe in organizirajo kriminal 

(McCluskey, 2005 po ibid.). 

Nadarjeni imajo posebne potrebe na področju čustvovanja, socializacije, razvoja kognicije. 

Govorimo o večkratni ranljivosti učenca in o blokadi nadarjenosti (Zrim Martinjak, 2014). Vlogo pri 

premoščanju ranljivosti imajo različni kapitali, predvsem socialni kapital. Socialni kapital tu nastopa 

kot sredstvo (ibid., str. 271272): v vlogi razvoja nadarjenosti, spoznanja o pomenu potrebnih 

veščin, pozornosti in časa, vezi in socialnih mrež. 

Coleman (1990 po ibid.) na ravni mikrosistema prepoznava družino, ki prva »razvija vrednote, 

prepričanja, pričakovanja in vedenjske vzorce, od katerih je odvisen socialni kapital« (ibid., str. 

269). Od tega je odvisno, kako učenec sodeluje v socialnih skupinah in vzpostavlja odnose z 

drugimi. K prepoznavanju učenčevih potencialov pomembno vpliva starševska vključenost v 

otrokovo izobraževanje, njihova podpora, navdušenje in pričakovanja (ibid.).   

Vendar šele sodelovanje učitelja in staršev more ustvarjati prave pogoje za razvoj nadarjenosti. 

»Socialnega kapitala je več v okoljih, v katerih velja kultura vzajemne komunikacije in sodelovanja, 

kultura recipročne izmenjave« (ibid, str. 272). Nadarjeni za svoj učni razvoj potrebujejo 

kompetentne učitelje, spodbudno okolje in vodenje, da bi uresničili svoje potenciale in dosegli 

odličnost.  

Stereotipna stališča so pogosto dejavnik zaviranja prepoznavanja in razvoja nadarjenosti in 

potencialov. »Vplivajo tako na vedenje nadarjenih učencev kot tudi na odnos, ki ga imajo drugi do 

njih« (Juriševič, 2012).  

Eno takih stališč je prepričanje, da »bodo nadarjeni učenci uspešni, ne glede na vzgojno-

izobraževalni program, v katerega so vključeni« (ibid., str. 37). To stališče vpliva na zagotavljanje 

finančnih sredstev za delo z nadarjenimi. Subotnik je s sodelavci (2011 po ibid.) identificiral še 

demotivacijsko stališče, da nadarjeni izhajajo zgolj iz družin z višjim socioekonomskim statusom. 

Tako gledanje vzpostavlja elitizem določenih socialnih skupin in veča odpor do udeležbe v 

programih za nadarjene. Tudi šola mora s svojo kulturo zavirati prepoznavanje in razvoj 

nadarjenosti. Šola ima lahko stališče, da je nadarjenost stvar le izbranih področij. Na primer v 

srednjih poklicnih in strokovnih šolah se lahko ustvarja prepričanje, da so dijaki nadarjeni le na 

področjih praktičnih znanj, področja skrbi za akademsko, umetniško ali glasbeno nadarjenost 

dijakov pa prepušča okolju družine. Med vrstniki se lahko vzpostavljajo odklonilno stereotipna 

stališča do nadarjenih oz. učno uspešnih vrstnikov kot 'piflarji', 'grebatorji', 'čudaki'. Ta stališča 

ustvarjajo kulturo socialne izključenosti. Nadarjeni z vedenjem in čustvovanjem izbirajo strategije, 

ki »prikrivajo, ali znižujejo pomen svoje nadarjenosti« (ibid., str. 38). 
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Kdo so nadarjeni? Vse nadarjene povezuje en princip – princip izstopanja iz povprečja. Nadarjenost 

se opredeljuje v smislu doseganja najvišjih ravni izbranega področja (Juriševič, 2012). J. Freeman 

(2010 po ibid.) ugotavlja, da je ključno pri nadarjenih, kako se nadarjenost uveljavlja, prenaša in 

širi (»… kaj se bodo nadarjeni odločili narediti (ali ne) s svojim življenjem« (ibid., str. 32)). Pri tem je 

ključni dejavnik posameznikova osebnost, njegove ne-kognitivne veščine in ne toliko talent sam po 

sebi. Dodali bi, da je nosilec uspešnega uveljavljanja nadarjenosti dijakov socialni kapital.  

3.5.3. Priseljenci v izobraževanju  

Pod enakimi pogoji, kot otroci slovenskih državljanov se smejo otroci priseljencev (tujih 

državljanov) šolati v rednih osnovnih, srednjih šolah in osnovnih šolah za odrasle. Odgovor 

izobraževalnega sistema na potrebe po izobraževanju priseljencev kaže na zavezo države k 

ustvarjanju enakih možnosti in socialnemu vključevanju tudi zanje. V družbi lahko zasledujemo 

reproduciranje odklonilnih stereotipov, predsodkov, ksenofobije in rasizma. Vendar se izkazujejo 

tudi pozitivni učinki: doprinos k vzpostavljanju enakosti, medkulturnemu dialogu. Ustanove 

izobraževanja so med priseljenci prepoznane kot varno okolje, okolje, v katerem lahko naredijo 

spremembo (Medarić in Sedmak, 2012 po Sedmak, 2013).  

Javni izobraževalni sistem je sredstvo integracije in asimilacije v večinsko kulturo in jezik. V smislu 

enakih možnosti imajo priseljenci, v primerjavi z večinskim prebivalstvom, različen izhodiščni 

kulturni in socialni kapital. Učinkovitost asimilacije je odvisna od stopnje upoštevanja kulturnih 

elementov in praks priseljeniških skupin. Kulturna nekompatibilnost je lahko vir napetosti – 

posebno, ko gre za vprašanje transmisije vsebin zasebnega značaja (pojmovanje družine, vere, 

zakonske zveze, spolnosti ipd.).   

Migranti, posebno tisti, ki so funkcionalno slabše pismeni, so v slabem izhodiščnem položaju. 

Zaradi pomanjkljivih veščin se jim ne uspe zaposliti in zato živijo na družbenem robu (Marin, 2015). 

Priseljenci se srečujejo s še mnogimi drugimi težavami, ki so posledica birokratskih oz. 

zakonodajnih pravil, stereotipov in predsodkov (povzeto po Pajnik, 2013): 

 Družine priseljencev živijo razdeljeno  starši v tujini, v domovini ostajajo otroci, ali 

obratno. Želja po združitvi družin je povezana z možnostjo nadaljnjega izobraževanja. 

 Pomanjkanje točnih informacij, neznanje jezika, nepoznavanje pravnega reda zapleta in 

dražje pridobivanje dokumentacije (dovoljenje za bivanje, za delo, zdravstveno 

zavarovanje, državljanstvo). 

 Status migranta lahko ovira izbiro želenega študija. Nedržavljani Slovenije morajo fakulteti 

plačati šolnino. 

 Formalni status je pogojen z uspešnim potekom izobraževanja. 

 Postopki nostrifikacije pridobljene izobrazbe druge države v Slovenskem izobraževalnem 

sistemu. 

 Neenakost pri ocenjevanju. 

Slovenija ima nekaj programov in nevladnih organizacij, s katerimi pomaga premoščati kulturne 

razlike. Kot rečeno, se v Sloveniji priseljenci smejo izobraževati v javnih ustanovah vzgoje in 

izobraževanja. Mladi odrasli stari od 15 do 24 let, ki nimajo dokončane osnovne šole, lahko 

obiskujejo osnovno šolo za odrasle.   



 

31 

Priseljenci z izobrazbo pridobijo ustrezne kvalifikacije, se lažje vključijo na trg delovne sile in 

končno na enakovreden način prispevajo k delovanju družbe. Na ta način se preprečujejo rasizem 

in diskriminacije na delovnem mestu. Uspešni so tisti programi za mlade migrante, ki ponujajo 

priložnost za učenje praktičnih vsebin, znanja o lastnem stilu učenja in socialno učenje (Marin, 

2015).  

Dijaki, ki so se vpisali v izobraževalni sistem v prvih dveh letih bivanja v Sloveniji, "so zaradi 

nezadostnega obvladovanja slovenskega jezika usmerjeni v programe s prilagojenim izvajanjem 

kot dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja" (Skubic Ermenc, 2015, str. 1920). To je 

posledica stališča, da med učence s posebnimi potrebami sodijo tudi tisti, "katerih posebne 

potrebe so rezultat kulturnih in socialnih značilnosti" (ibid., str. 10). V praksi šola novopriseljene 

dijake obravnava na tri načine:   

 starše usmerjajo k postopku usmerjanja  

 pripravijo individualiziran učni načrt ali pedagoško pogodbo  

 spontano prilagajanje na pobudo posameznih deležnikov.  

Dijaki migrantskega ozadja so pogosteje vključeni v programe NPI in SPI. To ima za družbo 

neugodne posledice. V zadnjem desetletju sta NPI in SPI, postali "'odlagališče' za tiste 

posameznike, ki jim ni uspelo dobiti mesta v strokovnih ali gimnazijskih programih" (ibid., str. 11). 

Skubic Ermenc (2015) ugotavlja, da didaktična kultura v poklicnih šolah izraža naravnanost na 

dijaka in ohranjanja minimalnih standardov znanja. Pri poučevanju učitelji tako uporabljajo pestro 

rabo učnih metod in oblik, sprotno preverjanje znanja, pomoč pri učenju slovenskega jezika. 

Ugotavlja pa tudi, da poklicne in strokovne šole niso koncipirane kot prostor skupnostnega učenja 

in interkulturne vzgoje.   
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4. DOŽIVLJANJE IZOBRAŽEVANJA 

 

Znanje je danes ključnega pomena, ne samo za konkurenčnost organizacije, ampak tudi za 

posameznega dijaka. V poteku izobraževanja se dijaki soočajo z raznimi situacijami, ki ogrozijo, ali 

spremenijo običajen potek izobraževanja. Sprememba poteka ni neugodna samo za posameznega 

dijaka, pač pa tudi za družbo. 

Zavedanje pomena znanja je tisto motivacijsko gonilo, ki nakazuje potek dijakovega izobraževanja 

(Hoover-Dempsey in Sandler, 1997; Walker, 2005 po Levpušček in Zupančič, 2009). V družbi izbire 

in individualnosti (personalizacije) je znanje razumljeno bolj kot ekonomska kategorija kot 

intrinzična vrednost. Dijak se zaveda trojne negotovosti znanja, razpotegnjene čez celo 

mladostniško in odraslo dobo: negotovost aktualnosti znanja ob njegovem učenju, negotovost 

zaposlitve in negotovost konkurenčnosti znanja v času zaposlitve. 

Kljub vsemu dijak želi imeti izobrazbo, saj pričakuje, da bo zaradi nje finančno preskrbljen in da se 

bo z njo socialno uveljavil. Vendar se šola instrumentalizira za “reprodukcijo položajev družbeno 

privilegiranih (višjih in srednjih) slojev” (Flere, 2009, str. 8). Neenakost se reproducira ob 

nesorazmernih zahtevah glede na izhodiščni kulturni in socialni kapital dijaka (prim. Gaber in drugi, 

2013). Od odnosa do “univerzalnega dejstva človeštva” je odvisno, kako bodo dijakova družina, 

družba in odločevalci zagotavljali enake možnosti. 

Srednješolsko izobraževanje omogoča, da se dijakom dodelijo različni statusi, s katerimi se 

odpravlja izhodiščna neenakost in zagotavlja pravičnost in socialno sprejetost med 

izobraževanjem. Ti statusi so: status dijaka, ki se vzporedno izobražuje, status dijaka 

perspektivnega športnika, status dijaka vrhunskega športnika, status dijaka tekmovalca. 

Posamezne srednje šole s svojimi internimi pravilniki opredeljujejo tudi dijake kulturnike in 

raziskovalce, če gre za dijake, ki se udeležujejo tekmovanj. Nadalje poznamo status dijaka s 

posebnimi potrebami (dijak z dodatno strokovno pomočjo, tj. dijak z odločbo), nadarjen dijak, dijak 

s pedagoško pogodbo. Nekatere šole pa svojim dijakom v okviru nadstandardne ponudbe 

omogočijo obiskovanje dodatnih individualnih ali skupinskih ur, t. i. šolske učne pomoči. Vsi ti 

statusi zasledujejo idejo inkluzivnega izobraževanja (Sardoč, 2006). 

 

4.1. Doživljanje  

Doživljanje je izrazito subjektivna kategorija. Pri dijakovem doživljanju izobraževanja gre v osnovi 

za edinstven splet subjektivnih emocionalnih, kognitivnih in motivacijskih interpretacij 

izobraževanja. Vključuje interpretacijo oz. vrednotenje subjektivnih percepcij, dojemanj, predstav, 

občutenj in zaznavanj sebe, okolja in drugih. V doživljanju se odražata razrešitev identitetne krize 

zgodnjega otroštva in stanje lokusa nadzora. Poznavanje dijakovega doživljanja razkriva potek 

reševanja adolescenčne identitetne krize, tj. poteka soočanja z razvojnimi nalogami v različnih 

ekoloških prehodih. Bolj podrobno: opisovanje doživljanja izobraževanja razkriva stopnjo 

samozavedanja in samoregulacije v učni situaciji.   
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Doživljanje je socialno pogojeno. Doživljanje izobraževanja ni neobčutljivo na okolje, v katerem 

dijak je in iz katerega izhaja. Lahko bi rekli, da je doživljanje izobraževanja rekapitulacija vseh 

ekosistemov, njihovih prehodov in dijakovega osebnostnega zorenja. Doživljanje izobraževanja 

pojasnjuje stanje dijakovega ekonomskega, socialnega, kulturnega in človeškega kapitala. Preverja 

in ovrednoti vire lastnega kapitala v uresničevanju pričakovanj (lastnih, učiteljev, staršev, 

vrstnikov), čustvene odzive drugih in lastne strategije spoprijemanja.   

Doživljanje je rekapitulacija časa. Doživljanje izobraževanja pojasnjuje kakovost preteklih učnih 

izkušenj, siceršnjo učno uspešnost in napoveduje način vstopanja na trg dela, v mlajšo odraslo 

dobo.  

 

Pozitivno doživljanje izobraževanja razkriva pretežno ugodne dejavnike učne uspešnosti. Vendar je 

mogoče, da dijak zmore ločevati osebne od objektivnih dejavnikov. In da tako, kljub notranjim 

dejavnikom slabše učne uspešnosti poda pozitivno doživljanje izobraževanja, tj. delovanje šole.   

Raziskava, ki jo je vodil S. Flere (2008), je z regresijsko analizo ugotovila, da v smereh 

srednješolskega izobraževanja (gimnazija, poklicna in strokovna šola) prednjači kot napovedovalec 

učne uspešnosti splošni učni uspeh v osnovni šoli (gimnazija 25,6 %, štiriletno strokovno 

izobraževanje 21,2 %, triletno poklicno izobraževanje 13,7 % pojasnjene variance). Po opravljeni 

regresijski analizi dejavnikov učne uspešnosti v osnovni šoli so kot napovedovalce poudarili te 

dejavnike: navezanost na šolo, rezultat testa sposobnosti, kulturni kapital, razne podporne oblike 

pomoči (pomoč družine, sošolcev, prijateljev, šole, inštruktorjev), šolska deviantnost, spol, 

izobrazba matere, zunanji lokus nadzora ter negativna samopodoba. Skupno ti dejavniki 

pojasnjujejo kar 55,5 % variabilnosti. Kljub prikazanemu menimo, da sami dejavniki morda niso 

tako odločilni, ampak so ključne strategije, s katerimi dijak kompenzira morebitne pomanjkljivosti 

dejavnikov. Strategije kompenziranja pa so po sebi vir/resurs kulturnega, socialnega, človeškega in 

ekonomskega kapitala. 

Doživljanje izobraževanja pomembno in neposredno učinkuje v učni situaciji (Lehtinen, 1995):  

Bližina učne situacije dijaku obudi pretekle učne izkušnje. Te izkušnje nosijo motivacijske, socialne 

in emocionalne dispozicije za spoprijemanje z novo učno situacijo. Dijak pred izvajanjem učne 

situacije presoja, s kakšnimi izzivi se bo spoprijel, kakšni so njegovi viri podpore v okolju. 

Interpretira učiteljevo spodbujanje, postavljene zahteve in njegovo odzivanje. Dijak interpretira 

zahtevnost naloge, osmišlja njen pomen in oceni kakovost socialne interakcije.   

V delu izvajanja učne situacije na doživljanje vpliva vključenost v učenje, kakovost učnih strategij 

in metakognitivno zavedanje. Pomembna je tudi uspešnost premoščanja morebitnih ovir pri 

doseganju cilja.  

Ob zaključku učne situacije jo dijak ovrednoti in utrdi vzorec odzivanja in lastna prepričanja o svoji 

kompetentnosti.   

 

Za lažjo konceptualizacijo obravnavane teme smo elemente, ki vplivajo na dijakovo doživljanje 

izobraževanja, združili v poskusni integralni model doživljanja izobraževanja.  
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Shema 1: Poskusni integralni model doživljanja izobraževanja 

 

 

4.2. Model analize učne situacije 

Finski raziskovalec Lehtinen (1995) je s sodelavci razvil model analiziranja učne situacije. Model 

vsebuje tri tipe spoprijemanja: k nalogi orientirano spoprijemanje, ego-obrambno spoprijemanje, 

socialno odvisno spoprijemanje. Čeprav je model osredotočen na posamično nalogo v 

izobraževanju, ocenjujemo, da vseeno predstavlja dobro smer teoretskega opredeljevanja 

doživljanja izobraževanja nasploh. "Skupina raziskovalcev je ta teoretični pristop sistematičnega 

razvoja učne dejavnosti zadnjih deset let preizkušala z empiričnimi študijami, opazovanjem v 

razredu in interventnimi eksperimenti" (ibid., str. 25).   

  

K nalogi orientirano spoprijemanje  

Dijak s tem prevladujočim spoprijemanjem nalogo (izobraževanje) kognitivno odobrava. Doživlja jo 

kot deloma poznano, premostljivo in razumljivo. Ob tem zmerno pričakuje uspeh. V sebi vzbuja 

čustva radovednosti, zanimanja in entuziazma. Motivacijsko je usmerjen k nalogi. V vedenju 

zasleduje raziskovanje, segmentiranje naloge v njene dele oz. elemente, sistematično načrtovanje. 

S procesi asimilacije in akomodacije znanje reorganizira. Posledično doživlja občutek 

samoizpolnjenosti, izpolnjenih pričakovanj. Okrepi se doživljanje samoučinkovitosti. Pridobljena 
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izkušnja je temelj za nadaljnje spoprijemanje z nalogami. Predstavlja potrditev prejšnjih podobnih 

izkušenj. Učiteljeve intervencije in nastale ovire doživlja kot spodbude in izzive.   

  

Ego-obrambno spoprijemanje  

Sprva dijak nalogo (izobraževanje) odobrava, a kmalu izjavlja "Pretežko je!" in "v tem nisem 

dober!". Od sebe pričakuje nizek uspeh. V njem so zbujena demotivirajoča ali zavirajoča čustva 

anksioznosti, strahu pred uspehom, neuspehom, strah pred konflikti. V vedenju se manifestira 

podoživljanje prejšnjih neuspešno opravljenih nalog. Ob približevanju naloge čuti napetost, 

konfliktnost, vse prežemajočo tesnobo. Zato odlaga začetek ali pravo spoprijemanje v prihodnost. 

Že majhna učiteljeva zahteva sproža doživljanje naloge kot nepremostljive. Občutek napetosti 

narašča in se kopiči. S tem se krepita pričakovanje neuspeha in doživljanje neučinkovitosti. Dijak 

ne evalvira kognitivne strategije zaradi čustvene preobremenjenosti. Tako se ne krepijo strategije 

spoprijemanja z nalogo, ampak z občutkom neuspeha. Te strategije imajo za cilj opravičiti neuspeh 

pred sabo in drugimi in ohraniti samospoštovanje. Dijak se usmeri na pot vzpostavitve čustvenega 

ravnotežja in dobrega počutja (Magajna, 1995). Dijak ovrednoti nalogo kot (pre)težko ali lastno 

znanje kot nezadostno. Posledično ga je sram neuspeha in še naprej izbira strategije izogibanja in 

naučene nemoči.  

  

Socialno odvisno spoprijemanje  

Začetnemu odobravanju naloge (izobraževanja) sledi evalvacija možnosti za pridobitev učiteljeve 

pomoči in nagrade. Dijak ugotavlja, kakšne so možnosti za uspešno rešitev naloge ob pomoči 

socialnih namigov sprejemljivega vedenja. Dijak nalogo doživlja skozi svoje socialne vire podpore, 

ne preko strategij samonadzora naloge. Čustva, ki se v njem vzbujajo, so usmerjena v smer iskanja 

pomoči in odobravanja. Tudi po podanih učiteljevih navodilih ni samostojnega nadaljevanja 

reševanja naloge. Išče podrobne opise korakov in pozitivne odzive okolja. Vedenje ni 

samousmerjeno v raziskovanje, oblikovanje elementov naloge ali sistematično planiranje. Dijak ne 

doživlja kontrole nad nalogo (kontrole mišljenja, motivacije in lastnih čustev) v polni meri, ampak 

jo prelaga učitelju. Že prvi pričakovan odziv okolja okrepi njegova pričakovanja do virov podpore 

okolja. To vzdržuje že osvojeni kognitivni, motivacijski in vedenjski vzorec. Dijakova razlaga 

neuspeha je običajno: "Nisem imel časa, sreče, pomoči."  

 

Hämäläinen in Lehtinen (1989, po Lehtinen in drugi, 1995) sta na vzorcu 125 učencev petega 

razreda (šest oddelkov) proučevala interakcijo med učitelji in učenci. Raziskava je bila kvalitativna. 

Trajala je pet mesecev, v katerih sta v vsakem razredu posnela štiri ure pouka v dolžini 45 minut. 

Samo pri dveh učiteljih je bilo prepoznano 'terapevtsko' posredovanje v smislu zmanjševanja 

neprimernih spoprijemalnih strategij pri učencih  obramba ega in socialna odvisnost. Pri ostalih 

štirih učiteljih so prepoznali vedenja, ki so okrepila neprimerne učne strategije  doživljanja. 

Vedenja podkrepitve so bila prisotna zlasti pri učencih z obrambo ega (0,48). Strategije pri učencih 

s socialno odvisnostjo so bile podkrepljene s strani učitelja v korelaciji 0,31. Glavna ugotovitev te 

raziskave je, da učitelji niso spodbujali nikakršnih kognitivnih in metakognitivnih strategij 
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spoprijemanja z učno situacijo. Pri učencih z učnimi primanjkljaji so učitelji spodbujali površinsko 

razumevanje, strategije plitvega učenja in zunanje reguliranje kognitivnega funkcioniranja.   

Naslednja raziskava (ibid.) je bila opravljena kot intervencijski program za učence četrtih razredov 

(10–11 let). Program je obsegal 32 ur (šestnajst dvournih srečanj na teden). Oblikovane so bile 

skupine:   

a) skupina 12 učencev, ki so prejemali napotke samo o socialnih in čustvenih veščinah 

spoprijemanja, 

b) skupina 11 učencev, ki so prejemali napotke samo o strategijah učenja iz besedil in 

metakognitivnih strategijah,   

c) skupina 11 učencev, ki so prejemali napotke obeh, a in b skupin   

d) kontrolna skupina 11 učencev, ki so prejemali znanje samo na običajen način poučevanja.   

Po zaključku programa so bile učenci povabljeni, da se udeležujejo eksperimentalnega programa, 

ki je bil po vsebini enak skupini C. V ta program se je vključilo malo učencev. Rezultati so bili 

primerjani med učenci:   

a) ki so bili udeleženi samo v interventnih skupinah (ac),    

b) ki so se vključili v nadaljevalni program in   

c) ki so bili udeleženi v kontrolni skupini.    

Ta interventna študija je pokazala, da so trajno napredovali tisti učenci, ki so imeli nekaj začetne 

usmerjene naravnanosti k nalogi. Trajni učinki programa so bili zaznani tudi pri učencih z nizko in 

zmerno naravnanostjo obrambe ega in socialno odvisno naravnanostjo. Interventni program je 

imel najmanj učinkov pri učencih z močno ali stabilno težnjo obrambe ega. Nadalje študija 

ugotavlja, da so bili učinki interventnih skupin pri učencih z močno socialno odvisno naravnanostjo 

kratkotrajni.    

Interventna študija kaže, da vedenja in učnih težav ne moremo nasloviti zgolj na dijaka. "Ne glede 

na neracionalna in kako nasprotujoča so si dijakova vedenja, je to deloma pogojeno tudi s šolskim 

socialnim sistemom. Tudi dobronamerni učitelj lahko nevede podpira regresivne težnje dijakov" 

(ibid., str. 34).   

 

4.3. Vplivi okolja na dejavnike doživljanja izobraževanja 

4.3.1. Lokus nadzora in naučena nemoč 

Z lokusom nazora pojasnjujemo, zakaj imajo nekateri vztrajnost tudi pri zahtevnih in zamudnih 

dejavnostih in zakaj se nekateri hitreje zadovoljijo in opustijo takšna prizadevanja. Lokus nazora 

nakazuje, katere uvide o učinkih svojega prizadevanja ima posameznik. Stališča, ki jih posameznik 

iz teh uvidov oblikuje, izkazujejo njegovo mero odgovornosti in zrelosti. Posamezniki lahko pravijo, 

“da so izidi odvisni od njihovih lastnih prizadevanj” (Flere, 2008, str. 13) ali pa so rezultat 

nespremenljive usode, sreče in transcendentne večnosti (Khan, 2011).   



 

37 

Teoretsko se oblikovanje lokusa nadzora lahko pojasni s teorijo socialnega učenja (prim. Rotter, 

1966; Khan, 2011), teorijo naučene nemoči (prim. Seligman, 2011; Khan, 2011), teorijo atribucije 

(prim. Weiner, 1985, Thompson, 2015), stalnosti, nadzora (prim. Clifford po Thompson, 2015) in 

teorijo pričakovanja (Lewin, 1983 po ibid.).   

Rotter (1966) pri lokusu nadzora loči notranji in zunanji nadzor. Glede na to kje ima oseba največ 

(s)pobude za spoprijemanje z zahtevami življenja. Notranji lokus nadzora se nanaša na zavest 

posameznika, da je on tisti, ki določa smer življenja. Močno je povezan z občutkom svobode, z 

zavedanjem, da posameznik lahko odpravi svoje pomanjkljivosti (Khan, 2011). Brez te zavesti 

posameznik izgubi vitalnost in pogum za soočenje s stiskami. Njemu za vztrajnost na poti koristijo 

spodbude opolnomočenja.   

Posameznik, ki ima zunanji lokus nadzora, je mnenja, da so učinki prizadevanj, ne glede na ugoden 

ali neugoden razplet, določeni zunaj polja njegovega vpliva  sreča, usoda, okoliščine. Ta 

posameznik gleda na dogodke svojega življenja kot neangažirani opazovalec.  

Njegovo vedenje je določeno z njegovimi cilji. Predhodne izkušnje mu omogočajo spoznati, kakšno 

vedenje mu bo lahko prineslo največje zadovoljstvo v dani situaciji (Rotter, 1966), mu ohranijo 

pozitivno samopodobo (Khan, 2011). Učenec izbere tako vedenje, za katerega, na podlagi 

predhodnih izkušenj, pričakuje okrepitev (socialno potrditev). Te izkušnje so lahko njegove lastne 

ali pridobljene z opazovanjem, modeliranjem. Tako so v proces socialnega učenja vključeni 

kognitivni, vedenjski in ekološki (okoljski) dejavniki; vključuje pozornost, spomin in motivacijo 

(ibid.).  

Učenec se lahko nemoči na podlagi izkušenj priuči. Socialni pedagogi se ne moremo zadovoljiti z 

diagnostično oceno: učenec z motnjo motivacije, pozornosti in učenja. Vredno je, da učenčeva 

ravnanja in prepričanja globlje spoznavamo. 

Seligman (2011) je ugotovil, da se naučena nemoč večinoma povezuje z določenim vzorcem 

doživljanja  percepcije sebe in drugih. Ta vzorec je poimenoval 'pojasnjevalni stil'. Njegovi 

elementi so: trajnost, prevladovanje, poosebitev ('personalization'). Posamezniku je resnično to, 

kar doživlja, kar je v skladu s svojim osebnim kodom interpretiral – pa naj bo to njegova lastna 

izkušnja ali izkušnja drugega. Spominja se izkušnje, kakor jo je bil ovrednotil. Tovrstni pogosto 

nerealni in negativni spomini mu onemogočajo razvoj in spremembo.  

Naučeno nemoč se lahko naučimo v družini in v šoli. Otrok, ki je v šoli deležen stalnih opazk, da je 

'bedak', ker ne razume, kar se od njega pričakuje, bo verjetno razvil strategijo umika, pasivnosti, 

nedela. “Saj mi tako ali tako govorijo, da sem bedak! Tega jaz nikoli ne bom znal.” Naučil se je, da 

vložen trud v razumevanje snovi ni povezan z rezultatom, učinkom. Če so takšna občutja nemoči 

okrepljena, lahko otrok razvije pričakovanje, da ne glede na to, kar naredi, bo vse zaman. Zato se 

mu ne splača niti malo potruditi (Wynn, 2014).  

Poznavanje, čemu učenec pripisuje razloge za svoja vedenja, omogoča predvidevanje, kako se bo 

soočil s prihodnjo težko nalogo (Weiner, 1985). Raziskovalec Thompson (2015) meni, da učenčeva 

zaznava samega sebe močno vpliva na dosežke in pričakovanja uspeha. Zaznava samega sebe 

vpliva tudi na stopnjo truda, ki ga učenec vloži v težko ali zapleteno nalogo. V večini primerov bo 

učenec izbral tako vedenje, ki mu bo ohranjalo notranje ravnovesje in samospoštovanje.   
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Če učenec misli, da so razlogi za (ne)uspeh stalni, bodo taki tudi rezultati, saj se bo v drugi situaciji 

vedel enako. Nasprotno velja, če bo učenec prepričan, da so razlogi (ne)uspeha raznovrstni, bodo 

rezultati drugačni v drugi situaciji. Stalnost razlogov je odvisna tudi od prepričanja, ali lahko 

razloge (ne)uspeha spremenimo in nadzorujemo. Pri nekaterih dejavnikih učne uspešnosti je 

učenec prepričan, da nanje nima vpliva  so dejavniki brez možnosti nadzora. Npr. srečo deloma 

nadzoruje in deloma ne nadzoruje. Trud, prizadevnost je videna kot nekaj, nad čimer ima nadzor.   

Učenec pričakuje uspeh v novi učni situaciji, glede na pretekle izkušnje, doživljanje sebe, razloge, ki 

jim pripisuje težo, njihovo stalnost, prepričanjem, ali je razloge mogoče kontrolirati. Če je ocenjeni 

vložek za učni uspeh previsok ali prenizek, se bo učenec časovno manj in z manjšim trudom učil.   

V tem pogledu je ključno, da so zgodnje izkušnje učenja v OŠ dobre. Učenec/dijak bo tako razvil 

doživljanja in pričakovanja, ki ga bodo vodile k akademskim uspehom.   

 

Tabela 4: Značilnosti notranjega in zunanjega lokusa nadzora (povzeto po Khan, 2011; 
Thompson, 2015; Rotter, 1966) 

  notranji lokus nadzora zunanji lokus nadzora 

Pripisovanje 

(ne)uspeha  

lastna sposobnost, trud, 

prizadevnost  

enostavna naloga, sreča, smola, 

usoda, vraževerje  

“Učitelj me ne mara!”  

Učinkovitost  

osebnostne značilnosti  

osebna odgovornost  

ni osebne odgovornosti, ker 

nimamo nikakršnega nadzora; 

prezahtevna naloga, nesreča  

Prevzemanje tveganja   
želja po uspehu → prevzemanje 

tveganja  

sreča se ne bo ponovila → ni 

prevzemanja tveganja  

Psihično zdravje  

optimizem; pozitiven odnos; 

upanje; samozavest; pozitivna 

samopodoba   

pesimizem; negativen odnos, 

obupanost, samopomilovanje, 

nesamozavestnost, negativna 

samopodoba   

Vir motivacije  lastni notranji motiv  zunanji motivatorji/motivi 

Prepričanje  
spremenljivi pretekli vzorci; 

svoboda; aktiven odziv   

nespremenljivi pretekli vzorci; 

ujetost; pasivnost opazovanja   

  

Prepoznali bomo take vzroke, ob katerih se bomo počutili kar najboljše. Največkrat uspeh 

pripisujemo lastnemu prizadevanju in sposobnostim, neuspeh pa dejavnikom, nad katerimi nismo 

imeli nadzora (slaba razlaga, smola, ne-zahtevnost projekta, ne-pomoč). Pri osebah z notranjim 

lokusom nadzora prevladuje optimizem in psihično zdravje. Te so bolj motivirane, da se priučijo 
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novih veščin, zmorejo objektivno ovrednotiti trenutne šibkosti, aktivno iščejo informacijo, imajo 

dobre učne navade in pozitiven odnos do znanja. Pri osebah z zunanjim lokusom nadzora 

prevladuje anksioznost ob soočanju z neuspehom ali z novimi učnimi izzivi, čutijo, da preprosto 

niso narejeni za novosti, se ne trudijo dovolj, saj so prepričani, da to ne bo spremenilo rezultata 

(ibid.).  

Primer notranjega lokusa nadzora je, ko učenci berejo knjige, plavajo, ustvarjajo, na podlagi 

svojega zanimanja (Woolfolk, 2002 po Šmuc, 2013, str. 21). Nasprotno je motiv pri zunanjem 

lokusu nadzora učenčevo branje knjige, plavaje, ustvarjanje zunaj njega  nekdo ali nekaj iz okolice 

to od njega zahteva ali pričakuje (ibid.). Vendar lahko učenec “zasluge” za učni uspeh pripisuje sebi 

(Flere, 2009, str. 60). Zunanji lokus nadzora se negativno povezuje s šolskim uspehom. Običajno 

učenci razloge za neuspeh pripisujejo drugim (npr. učiteljem). Ta drža vodi k zanašanju na močne 

druge in s tem k pasivnosti in s tem tudi k manjši uspešnosti (ibid.).  

Učenci, ki mislijo, da so dobili dobro oceno, ker so pač imeli srečo, ne bodo pridobili zaupanja v 

svoje sposobnosti. To je nujno potrebno za razvoj reziljentnosti in vztrajnosti ob reševanju težjih 

učnih/življenjskih situacij, za oblikovanje prepričanja, da lahko svoje zmožnosti spremenijo in 

nadgradijo. Z oblikovanjem notranjega lokusa nadzora razvijajo lastno odgovornost in zrelost.  

Lokus nadzora nosi tudi družbeno aplikacijo (Flere, 2008). V modernih, meritokratskih družbah je 

značilna vladavina zaslužnih. Vendar je dosledno zasledovanje tega uvida prepoznano kot 

egocentričnost in sebičnost. Po drugi strani so tudi aristokratske družbe spodbujale družbene 

strukture neenakosti s fatalistično kulturo, dedno stratifikacijo in nepotizmom.   

Seligman (2011) trdi, da je mogoče ljudi naučiti drugačnega stila odzivanja tako, da jih naučimo 

optimizma. Pri tem je uporabljal podobne tehnike, kot jih uporablja kognitivna terapija z 

depresivnimi osebami. To vključuje prepoznavanje negativnih interpretacij dogodkov, preverjanje 

pravilnost svojih ocen, oblikovanje bolj verodostojne interpretacije, preprečevanje težnje, da si 

oseba predstavlja najslabšo možnost. Posebno pozornost je namenil otrokom.  

  

Lokus nadzora je bolj pomemben za moške (Connel, 1985, str. 1031 po Flere, 2008, str. 14). Flere s 

sodelavci med drugim navaja raziskavo Knighta, Nelsona, Kagana in Gumbinnerja (1982 po ibid.), ki 

ugotavljajo, da lokus nadzora pravzaprav ni tako močan napovedovalec šolske uspešnosti, kot bi si 

lahko mislili. Nadalje navaja raziskavo Nunn in Parish (2008 po ibid.), v kateri je lokus nadzora 

pomembno povezan s šolsko učno uspešnostjo. In na koncu predstavi raziskavo Cappella in 

Weinsteina (2001 v ibid.), ki pokaže, na vzorcu ameriških srednješolcev, pozitivno povezanost med 

notranjim lokusom nadzora in šolsko uspešnostjo.  

Longitudinalna raziskava Buddelmeyerja in Powdthaveeja (2016) v Avstraliji opozarja, da so osebe 

z močnim notranjim lokusom nazora bolj nagnjene k bolj tveganim vedenjem v primerjavi z 

osebami z zunanjim lokusom nadzora. Te osebe se v večji meri odločajo prevzeti tveganja tako na 

finančnem kot na področju lastnega zdravja. To je bolj značilno za moške kot za ženske. Osebe z 

notranjim lokusom nadzora se večinoma odločajo zgodaj kopičiti človeški, socialni kapital in kapital 

zdravja. "Vse to lahko služi kot neposredno psihološko varnost v primeru šokov v prihodnosti" 

(Buddelmeyer in Powdthavee, 2016, str. 103). To sovpada s teorijo, da imajo osebe z notranjim 



 

40 

lokusom bolje razvito rezilijentnost. Raziskava je pokazala tudi, da se blagostanje oseb z močno 

izraženim notranjim lokusom nadzora zaradi pozitivnih življenjskih dogodkov (npr. napredovanje v 

službi) ne poveča bistveno. Kaže, da to te osebe nekako pričakujejo.   

Raziskava Ahlin in Lobo Antunes (2015) je hotela ugotoviti, kateri mezosistem je odločilen za 

vzpostavitev posameznikovega notranjega lokusa nadzora. Raziskava je koristila podatke "Project 

on Human Development in Chicago Neighborhoods". Ugotovljeno je bilo, da so strategije vodenja 

v družini (strategije nadzora in čustvene bližine staršev) bolj odločilne za notranji lokus nadzora kot 

vpliv vrstnikov, soseščine ali osebnih značilnosti. "Postavljena pravila, policijske ure, stalni red pri 

domačih nalogah, prisotnost nekoga ob učenčevem prihodu domov, vse to pomaga osnovati 

pogoje, ob katerih se notranji lokus nadzora lahko oblikuje" (Ahlin in Lobo Antunes, 2015, str. 

1813).   

 

4.3.2. Mladostnikova identiteta 

Leta obiskovanja srednje šole (med 15. in 20. letom) je čas korenitih sprememb. Pred seboj ima 

številne razvojne naloge: "sprejemanje lastnega telesa in spolne vloge, vzpostavitve novih odnosov 

z vrstniki obeh spolov, pridobitev neodvisnosti od staršev, poklicna opredelitev, razvijanje 

intelektualnih sposobnosti, socialno odgovorno vedenje, priprava na zakon in družinske 

obveznosti, negovanje vrednot, skladnih z zahtevami realnosti, ekonomska neodvisnost" 

(Havighurst, 1973 po Zupančič, 1993, str. 207).   

Čas srednje šole sodi v obdobje (od 15 do 18 let), ki ga označujemo z različnimi pojmi: 

mladostništvo, najstništvo, puberteta in adolescenca. Mladostništvo je obdobje prehajanja iz 

otroštva v odraslost, iz tega, kar je mladostnik bil kot otrok v to, kar namerava postati. Najstništvo 

je popularen pojem, s katerim označujemo obdobje zgodnje mladosti, med 12. in 18. letom (Ule, 

2011). Kulturno in medijsko je to posebno zanimivo obdobje. Puberteta je čas telesnega razvoja. 

Adolescenca je psihološki pojem, saj z njim označujemo predvsem soočanje z razvojnimi 

spremembami in problemi. 

Psiholog Peter Blos (1962 po ibid., str. 35) je adolescenco videl kot 'drugi proces individualizacije'. 

Prva (zaključil se je ob koncu tretjega leta starosti) in druga individualizacija imata nekatere stvari 

skupne:  

 močna potreba po duševnih (psihičnih) spremembah v procesu razvoja,  

 povečana osebnostna ranljivost,   

 težave zaradi razvite psihopatologije,  

 premik k samostojnemu življenju,  

 poistovetenje – z materjo/z idejo, z osebo,  

 idealiziranje – staršev/slavnih oseb,  

 potreba po sprejetosti – s strani staršev/s strani vrstnikov, okolice, 

 ambivalenca – ali me imata starša/dekle rada navkljub, neskladje med mislimi in občutki, 

nihanje med občutki ljubezni in sovraštva, sprejetosti in zavrnitve, vključenosti in 

izključenosti, nezadostnosti in vsemogočnosti, 
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 uveljavljanje svoje volje – trma/nepodrejanje in uporništvo zaradi potrebe po 

osamosvajanju.  

 

Socio-psihološki pogled razvoja v adolescenci vključuje socializacijo vlog – konflikte vlog, moč 

socialnih pričakovanj in vpliv različnih dejavnikov socializacije (Coleman in Hendry, 1990). Socialni 

kapital adolescenta se uporabi v socializaciji vlog (na ekoloških prehodih in pri krizi identitete).  

Mikrosistem in mezosistem šole, vrstnikov in družine imajo pri socializaciji vlog odločilno vlogo. Ti 

so nepogrešljivi pri nastavljanju 'ogledala' izbranim vzorcem mladostnikovega vedenja, delovanja 

in mišljenja. Nosilci socializacije lahko podprejo mladostnikovo obvladovanje razvojnih nalog, če 

poznajo potrebe adolescenta. Skladnost pričakovanj okolja in adolescentovih potreb zagotavljajo 

ugodno razrešitev razvojnih nalog, izgradnjo pozitivne identitete, samospoštovanja in 

samopodobe. V okolju nosilcev socializacije se izkazujejo (ibid., str. 8):  

 vedno večje osamosvajanje od avtoritet, vključenost v vrstniške skupine, neobičajna 

občutljivost za vrednotenje drugih,  

 večja notranja negotovost terja zagotavljanje in podporo pozitivnim stališčem o sebi,  

 sprememba okolja (iz OŠ v srednjo šolo, iz SŠ na univerzo/zaposlitev) terja novo ovrednotenje 

"selfa" in pospešitev procesa socializacije.  

Spremembe v vlogah se manifestirajo na dveh ravneh: spremembe znotraj obstoječih vlog in 

prevzemanje novih. Vloge v mladostništvu so v veliki meri pogojene s pričakovanji pomembnih 

drugih in z mladostnikovim odnosom z njimi. Na prehodu v različne vloge odraslih opažamo 

konflikt vlog, neskladje med pričakovanimi in prevzetimi vlogami (Thomas, 1968 po Ule, 2011) in 

odsotnost kontinuuma (prim. Willis, 1977 in Benedict, 1938 po ibid.). Mladostnik se znajde v 

precepu med različnimi pričakovanji pomembnih drugih (prim. staršev in fanta/dekleta). Visoka 

nerealna pričakovanja staršev se velikokrat ne ujemajo z izbranimi vlogami mladostnika.  

 

4.3.2.1. Identiteta  

Ko govorimo o identiteti, ne moremo mimo Erika Eriksona. "Identiteta je za Eriksona predvsem 

občutek oziroma doživljanje svoje lastne enakosti in identičnosti v času in s tem povezano zaznavo, 

da tudi drugi priznavajo posamezniku to enakost in kontinuiteto" (1973 po Ule, 2011, str. 58). 

Psihološko znanost je združil s sociološko znanostjo – zelo osebne fenomene z zelo družbenimi 

dogajanji. Oblikovanje adolescenčne identitete je splet medsebojnih vplivov telesnih sprememb, 

pričakovanj družbe in duševnih dinamizmov.   

Identiteta je proces, v katerem se občutek kontinuitete samoidentičnosti zbira okoli sebstva. 

Sebstvo je mladostnikova predstava o njem samem in njegovih vlogah v družbi na podlagi sinteze 

"izbrane pomembne izkušnje identifikacije in diferenciacije" (ibid., str. 58). Sebstvo predpostavlja 

samozavedanje ter določeno mero samospoštovanja. Razlikujemo med aktualnim (realnim) in 

idealnim (zaželenim) sebstvom (ibid., str. 62–63). Mladostnik, ki je zmožen razmišljati o sebi, se 

zaveda razkoraka med njima. Ta lahko v njem sproži motivacijo in dvig aspiracije. Prevelik razkorak 
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pa ima lahko nasprotne učinke. Mladostnika demotivira, mu vliva nizko samospoštovanje, veča 

negotovost in grozi, da bo postal nekaj, česar se boji postati.  

Ohranjanje samospoštovanja v adolescenci je pomembno. Tako zelo je pomembno, da se je 

mladostnik pripravljen pretvarjati, zaigrati idealno sebstvo, npr. na zmenkih, pred odraslimi, v 

situacijah, kjer se je treba (na novo) predstavljati, vrednotiti, presojati. Longitudinalne študije 

kažejo, da samospoštovanje "v zgodnji adolescenci (od 10 do 14 let – o. p.) pade in se potem 

povečuje do pozne adolescence in vstopa v odraslost" (Arnett, 2007 po ibid., str. 63). Srečujemo 

mladostnike, ki radi dajejo cinične in sarkastične komentarje – ne glede na situacijo. Ule (2011) to 

pojasnjuje z mladostnikovim občutkom stalnega ocenjevanja in opazovanja s strani drugih. To je 

odraz nizkega samospoštovanja.   

Peta stopnja v oblikovanju identitete – "kriza identitete v adolescenci" je odločilna, saj nadaljnje 

stopnje le utrjujejo tisto, kar si je posameznik prisvojil do adolescence. Kriza se kaže v razpetosti 

mladostnika med strategijo izogibanja oblikovanja identitete (umik in beg pred oblikovanjem 

identitete, difuzija identitete) in njeno potrditvijo, potrditvijo sebstva in s tem razvoj ugodne 

samopodobe. To kolebanje sledi "razvoju duševnih in telesnih sposobnosti in večanju pričakovanj 

družbe glede dejanj, odločitev in načinov sprejemanja socialnih vlog" (ibid., str. 59). Erikson 

adolescenco vidi kot nekakšen poligon za preizkušanje socialnih vlog, strategij, nabiranje socialnih 

izkušenj in preizkušanje svojih moči.   

Mladostnik se lahko nezavedno odloči odložiti prevzemanje vlog odraslih. Predpostavlja, da se z 

odraslostjo nekako preneha pravo življenje, da se mu bo življenje upočasnilo, saj bo vstopil v 

obdobje počasnih sprememb. Na nezavedni ravni merijo moči potrebe po gibanju, razvoju, 

spremembah in strah in odpor pred statičnostjo.   

Erikson (ibid.) poudari, da se posebno v tej stopnji oblikovanja identitete izkaže kakovost razrešitve 

identitetne krize v otroštvu. Brez občutka temeljne sprejetosti, temeljnega zaupanja v njegovo 

avtonomnost in sposobnosti s strani staršev in okolice mladostnik ne bo mogel uspešno razrešiti 

obstoječe krize. Raje bo vztrajal pri strategijah umika ali bega, pri difuzijski identiteti ali 'negativni 

identiteti'.  

 

4.3.2.2. Socialni vidiki reševanja identitetne krize  

Marcia (1994 po Ule, 2011) je na podlagi empiričnih analiz področij: poklicne, izobrazbene izbire; 

ideologije (religioznih in političnih prepričanj, stališč do spolnosti in spolnih vlog) identificiral 

identitetne statuse (položaje) (Marcia, 1994 po Ule, 2011; Zupančič, 1993). Ti statusi govorijo zgolj 

o tem, kako adolescenti rešujejo krizo identitete: 

Prezgodaj zaprti položaj ali položaj prevzete identitete – Mladostnik je močno opredeljen, a tega 

ni dosegel s predelavo identitetne krize. Pogosto so zanj odgovore, vrednostne izbire poiskali drugi 

– po vzorcu lastne identitete, npr. starši. Mladostnik jih ni preizkušal, vendar jih je pasivno sprejel. 

Za to, kar trdi, da je izbral, ne zna navesti nobenih osebnih razlogov. Navzven deluje zadovoljno, 

prijazno, dobrega vedenja, avtoritarno, zrelo, a je kot odrasel v svojih rešitvah pogosto neprožen – 

na ravni zakona in reda. Vajen je biti poslušen in konformen.  
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Odloženi položaj – proces osebnostnih izbir ni zaključen. Mladostnik je še vedno v položaju 

raziskovanja, eksperimentiranja, odločanja. Hoče se opredeliti, a kot da še ni pripravljen ali da 

noče sprejeti zadnje besede. O sebi ima dobro mnenje in kritično distanco do zunanjih vplivov. 

Navdušuje se nad intenzivnostjo preizkušanja ter raziskovanja samega sebe in okolja. Je moralno 

občutljiv, vendar tudi visoko anksiozen. V socialnih odnosih ni avtoritaren, saj sam niha med 

uporništvom in konformnostjo.  

Zreli položaj ali razvita identiteta – Mladostnik je sam sprejel odločitev glede konstituiranja 

vrednot in glavnih vprašanj oz. problemov. Sad tega je, poleg uspešno opravljenih poklicnih in 

ideoloških obvez, tudi nova sinteza svoje preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Vzpostavil je 

notranjo harmonijo s samim seboj, ve, kam sodi oz. kam ne sodi. Dobro prenaša tveganja in 

negotovosti, napade na samospoštovanje. Ima dober odnos s staršema. Mladostnik ima v tem 

položaju pripravljeno dobro popotnico za uspešno razreševanje nadaljnjih identitetnih kriz.   

Razpršeni položaj ali identitetna difuzija – Mladostnik ni opredeljen, identitetnih kriz ne zaznava in 

se z izbirami ne ukvarja na osredotočen način. Morebitni poskusi raziskovanja možnosti so bolj 

potepanja ali celo blodnje in to še bolj površinsko. Zelo je odprt za vse vrste socialnih vplivov. 

Deluje brezskrbno in neobremenjeno, a je brez cilja, nesrečen, visoko anksiozen, nagnjen k 

spreminjanju svojih mnenj, nekritično dojemljiv za vsakršen odziv. O sebi ima zelo različne 

predstave, njihovo odločanje pa je navadno iracionalno. V medosebnih odnosih je plitek – v 

družino ni dobro vključen in ima precej težav v odnosih zunaj nje. Občutljiv je na strese, 

konformen je do zunanjih zahtev, ima nizko samospoštovanje in slabo razvito moralno presojo.  

Marcia je v primerjavi raziskav, leta 1984 in 1994, ugotovil, da se je povečal delež mladih v statusu 

identitetne difuzije – iz 20 % na 40 %. Na temelju teh empiričnih sprememb je Marcia (1994 po 

ibid.) svoj termin identitetnega statusa (tj., kako mladostniki rešujejo krizo identitete) "identitetna 

difuzija" (razpršen identitetni položaj) razdelil na štiri podstatuse.  

 

Tabela 5: Podstatusi razpršenega identitetnega položaja (Marcia, 1994 po Ule, 2011, str. 72–73) 

Podstatus identitetne 

difuzije 
Opis mladostnikovega ravnanja Družbena aplikacija 

Kulturna adaptivna 

difuzija  

 Nenavezanost in odprtost za 

spremembe  

 Koriščenje ponujenih možnosti  

 Dopušča možnost drugih izbir  

odgovor na negotove in hitro 

spreminjajoče se družbene 

razmere  

Brezskrbna 

identitetna difuzija  

 Videz dobre socialne vključenosti; 

veliko stikov   

 Videz močne socialne angažiranosti  

 Ni globljih in trajnejših čustvenih vezi  

ustreza potrošniškemu stilu 

življenja  

Razvojna difuzija 

identitete  

 Prehoden pojav  

 Ni avtonomnega razreševanja krize 

veliko zaupanje staršema, 

ostajanje v izvornih družinah  
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identitete  

 Ni iskanja virov v svojih močeh  

 Je negotovost, neodločenost, 

nejasnost  

 Nasloni se na druge  starše   

Motena identiteta  

 Socialna osamitev  

 Neuspehi v vsakdanjem življenju  

 Obrabni mehanizem: pobeg v 

fantazije, sanjarjenje o svoji veličini  

 Prisotna strukturna podlaga za 

izoblikovanje identitete  občutek 

zanesljivega sebstva  

  

  

Predstavljeni identitetni položaji krepijo zavest, da lahko tudi kultura šole s svojimi vrednotami, 

načinom delovanja, reševanja težav jasno spodbuja oblikovanje določenega tipa identitete. Ker 

»šola terja takojšnje rezultate, spoznavno podrejanje učiteljevi interpretaciji učne vsebine ter čim 

bolj natančno reprodukcijo posredovanih vsebin« (Zupančič, 1993, str. 209) spodbuja oblikovanje 

prezgodaj zaprtega identitetnega položaja. Dijaki, ki jim je značilno iskanje in eksperimentiranje, 

izražajo svoje nelagodje z neprilagojenim vedenjem, šolo pa doživljajo negativno (Waterman in 

Waterman, 1970 po ibid.). Dijaki z razpršeno identiteto ali z odloženim identitetnim položajem 

doživljajo šolo kot nezanimivo, 'brezvezno', učne situacije pa neprijetne.  

Coleman (1989 po ibid.; Coleman in Hendry, 1990) anketiral mladostnike, stare 11, 13, 15 in 17 let. 

S pomočjo ankete o samopodobi, osamljenosti, heteroseksualnih odnosih, odnosih s starši, 

prijateljstvu in položajih v veliki skupini je ugotavljal, katere so za posamično starost ključne teme, 

kateri elemente trenutno doživljajo kot negativne ali konstruktivne. Ugotovil je, da se osrednje 

teme in odnosi med leti spreminjajo. Razlike med spoloma niso bile očitne. Glavna ugotovitev 

raziskave (izvedena 1974) je, da obstaja časovno zaporedje tem, s katerimi se mladostniki soočajo. 

Ugotovitve je predstavil v "fokusni teoriji adolescence". Poglavitna teza v njej je, da je adolescent 

"institucija svoje lastne socializacije". To je tudi bistvena razlika razvoja v adolescenci od razvoja v 

otroštvu.   

 

Tabela 6: Sosledje središčnih tem v fokusni teoriji adolescence (Coleman, 1989 po Ule, 2011; 
Coleman in Hendry, 1990) 

starost  tema  

od 11 do 13 let  Spolnost in spolna vloga (strahovi, nejasnosti)  

od 13 do 15 let  Vrstniki (identifikacija, strah pred zavrnitvijo)  

od 15 do 17 let  Osamosvajanje od avtoritet (konflikti, nadzor staršev, šole in drugih ustanov)  
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Tabela 7: Mediane odgovorov Mladina 93 in Mladina 98 – Povej, koliko si bil/a star/a, ko so se 
zgodile naštete situacije oziroma, koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo (Ule, 2000 po Ule, 
2011, str. 74; Ule, 1996, str. 223) 

starost Mladina 93 Mladina 98 

od 11 do 13 let 
Prvič v diskoteko (pri 12 letih)  

  

Prvič se zaljubiti (12)  

Sam/a se odločati o svojem videzu, 

oblačenju (12)  

od 13 do 15 let 

Prvič se zaljubiti (14)  

Sam/a se odločati o svojem videzu, 

oblačenju  (14)  

Prvič v diskoteko (14)  

Prvič kaditi cigarete (14)  

Prvič špricati šolo (14)  

od 15 do 17 let 

Prvič kaditi cigarete (15)  

Odhajati in prihajati domov, kadar želiš 

(17)  

Prvi spolni odnos (17)  

Prvič se napiti (15)  

Odhajati in prihajati domov, kadar želiš 

(17)  

Prvi spolni odnos (17)  

  

Kroger (1985 po Coleman in Hendry, 1990) je preizkusil fokusno teorijo med najstniki v ZDA in na 

Novi Zelandiji. Kljub različnim kulturnim ozadjem so bili rezultati skoraj identični Colemanovim 

ugotovitvam.  

 

Primerjava Colmanovih in ugotovitev raziskav Mladina kaže na različnost v letu prvih spolnih 

odnosov. Vedeti moramo, da je čas Colmanove raziskave postavljen v čas seksualne revolucije. 

Vendarle do podobnih ugotovitev pridemo tudi v Sloveniji (Ule, 2000 po Ule, 2011). Poročilo 

raziskave Mladina 2010 jasno kaže trend odlaganja prehodov. Pri kazalnikih prevzemanja odrasle 

vloge (zaživeti skupaj s partnerjem/ko, odselitev od staršev, prvič postati oče/mati, zaključiti 

šolanje, se prvič zaposliti) se je povprečna starost povišala za nekaj manj kot leto dni (Lavrič, 2010, 

str. 71).  

  

4.3.3. Učna motivacija  

Mnogim dijakom manjka učne motivacije, ne sposobnosti. Opredelimo jo kot pripravljenost 

usmerjati svojo energijo v doseganje zastavljenih učnih ciljev in pri tem vztrajati. Omogoča 

spodbujanje in usmerjanje učenja ter določa intenzivnost, trajanje in kakovost učenja (Marentič 

Požarnik, 2000). V učno motivacijo štejemo vse, kar daje pobudo za učenje, ga usmerja in mu 

določa intenzivnost in trajanje. Da bi se dijak lotil učenja in v znanju tudi napredoval, mu je treba 
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postavljati tako visok cilj (navadno so to nekoliko višji od obvladovane težavnosti), da bo spodbudil 

dejavnost, in obenem dovolj nizke, da ga bo še mogel doseči. Seveda imajo cilji večji učinek, če si 

jih postavljajo dijaki sami.   

Vpliv učne motivacije na učenje se kaže na naslednjih ravneh (Rheinberg in drugi, 2000 po 

Juriševič, 2013):  

 v trajanju in pogostnosti učnih aktivnosti,  

 v obliki izvajanja učnih aktivnosti,  

 v funkcionalnem razpoloženju učenca med učno aktivnostjo.  

  

4.3.3.1. Motivi učenja 

Čemu dijak pripisuje (teorija pripisovanja) zadosten motiv za doseganje učne uspešnosti, je 

odvisno od njegovega vrednotenja pričakovanih rezultatov. Pričakovanje lahko izkaže okolica, ali 

jih prepozna v sebi. Vir motiviranosti lahko leži v dijaku samem (notranja motivacija) ali zunaj njega 

(zunanja motivacija) (ibid.). Dijakov motiv je lahko njegova želja, vrednota, interes, ideal, nagon. 

Vsak ovrednoteni motiv se izrazi v nekem določenem cilju, ki mu sledi aktivnost. Zavestno 

ovrednotenje motiva/cilja upošteva (povzeto iz Marentič Požarnik, 2000 in 1980; Juriševič, 2013):  

 ali je motiv/cilj zunanji ali notranji,  

 ali se ujema z vrednostnim referenčnim okvirjem, prepričanji, siceršnjimi cilji in interesi,  

 kakšno vrednost, valenco in čustveni naboj ima,  

 kako stalen je,  

 kakšne so možnosti za njegovo zadovoljitev (kompetence, razpoložljivost virov),  

 koliko virov bo v rezultate treba vložiti (čas, denar, odnosi, energija),  

 ali je dovolj zahteven, zanimiv, vzbuja interes,  

 kaj predvideva, da se bo dogajalo v poteku zadovoljevanja motiva,  

 kaj se je naučilo iz podobnih izkušenj, kakšno tveganje se prevzema,  

 kakšna so merila uspešnosti, predstave o trenutku zadovoljitve,  

 kateri so pričakovani učinki (ne)zadovoljitve (zadovoljitev potrebe po avtonomiji, 

kompetenci in povezanosti; občutek zmage, uspeha; občutek krivde, sramu …),  

 kateri so pričakovani stvarni rezultati (ne)zadovoljitve (nagrada, pohvala, priznanje, boljši 

odnos, ocena; kazen, posmeh, obtožba ...).  

 s katerimi drugimi motivi/cilji je v konfliktu.  

Učna motivacija je produkt storilnostne motivacije in pogojev učne situacije (učiteljev odnos, način 

poučevanja, zanimivost snovi, gradiv, materialni pogoji). Kjer je potrebno, da se pokažejo rezultati, 

govorimo o storilnostni motivaciji. Storilnostna motivacija se z leti spreminja skupaj s 

sposobnostmi. "V neki raziskavi so ugotovili, da so sposobnosti otrok z visoko storilnostno 

motivacijo med 4. in 15. letom stalno naraščale, pri skupini z nizko storilnostno motivacijo pa so v 

istem obdobju rahlo upadle" (Marentič Požarnik, 1980, str. 86).   

Stališča (v smislu pričakovanj) delujejo motivacijsko. Ob socioekonomskem statusu in 

intelektualnih sposobnostih dijaka so pomemben napovednik učne uspešnosti. Poklicna 
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pričakovanja učencev/dijakov, staršev in učiteljev, so t. i. kognitivne dispozicije (Nash, 2003 po 

Gaber in drugi, 2009). Nash in Harker (v 2003 po ibid., str. 112) sta ugotovila, da so se dijaki, ki so 

nekoliko napredovali v učni uspešnosti, razlikovali od dijakov, ki niso dvignili svoje aspiracije in 

pozitivne učne samopodobe. 

4.3.3.2. Teorija samodoločenosti 

Richard M. Ryan in Edward L Deci (Ryan in Deci, 2000a in 2000b oboje po Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2009) sta osnovala teorijo samodoločenosti. V njej sta potrebe po doživljanju 

povezanosti (naklonjenosti), kompetentnosti in avtonomije proučevala na podlagi motivacijskega 

ozadja posameznikovega delovanja v različnih socialnih okoljih. V tej teoriji zavzema osrednje 

mesto samodoločeno vedenje in notranja motivacija. Zanimajo jo "pogoji, ki pospešujejo, ali 

zavirajo razvoj posameznikovih pozitivnih potencialov" (ibid., str. 43).  

Človek je od samega rojstva dalje radoveden in zvedav. Notranje je motiviran, da neprenehoma 

raziskuje, odkriva, se uči in znanje gradi. Notranja motivacija ga spodbuja, da zadovoljuje potrebo 

po izražanju lastne kompetentnosti in avtonomnosti. Motivacija ne zahteva druge nagrade kot 

zadovoljstvo. V dejavnostih, ki jo vodi notranja motivacija smo vztrajni, samoiniciativni, navdušeni, 

samozavestni, produkcijsko učinkoviti, pripravljeni prenesti neugodnosti; sledimo cilju 

samoaktualizacije, sledimo notranjemu vzgibu. Notranje motivirani ljudje čutijo nadzor nad 

odločitvami in lastnim delovanjem. Menimo, da so motivi notranje motivacije le redko v celoti 

intrinzični: zanimanje zaradi dejavnosti same, potreba po razvijanju svojih zmožnosti, potreba po 

učenju in raziskovanju. Večinoma so, bolj ali manj, ponotranjeni zunanji motivi: potreba po 

materialnih dobrinah, nagradah, pohvalah, priznanju, uveljavljanju; izogibanje kaznim, 

neuspehom, občutku nekompetentnosti.  

 

4.3.3.3. Notranja motivacija 

Avtorja teorije samodoločenosti sta dognala, da notranje motivacije ne vzpostavlja posameznikova 

odločitev, ampak odziv okolja. "Notranjo motivacijo bo torej spodbudila situacija, v kateri bomo 

potrdili svoje zmožnosti in hkrati zaznali svoje vedenje kot samodoločujoče" (ibid., str. 44). 

Odvisnost od zunanjih spodbud torej nakazuje na izrazito hrepenenje po vzpostavitvi notranje 

motivacije same. Dijaku moramo zrcaliti njegovo kompetentnost, avtonomnost in povezanost z 

nami. Izjava: "To je dobro, naredil si prav tako, kot bi moral," poudari sledenje zunanjim meram 

vedenja. Nasprotno pa izjava: "Dobro si opravil nalogo. Všeč mi je, da si se sam spomnil ideje, kako 

rešiti problem," navaja dijaka k zasledovanju notranjim meram in jim da priznanje kot pravilne in 

upravičene. Učitelj, ki omogoča dijakom več samostojnosti, jim daje več priznanj oz. bo izžareval 

tako prepričanje o dijakih, bo imel dijake, ki so pri reševanju nalog bolj učinkoviti. Zunanje 

pogojevanje z nagrado znižujejo notranje zanimanje za dejavnost (Deci, Koestner in Ryan, 1999 po 

ibid.). 

Potreba po povezanosti in notranja motivacija sta neločljivo povezana. Po teoriji navezanosti se 

otrok loti raziskovanja, ker se v sebi čuti varnega, ker uživa zaupanje odraslega. Dovoljenje za 

čustvovanje, priznanje kompetentnosti se naslavlja preko povezanosti. Otrok išče povezanost. 

Samo v pristnih stikih zna slediti odraslemu. Če dijak čuti učiteljevo povezanost, tj. naklonjenost do 
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njega osebno, do svojega dela in vsebine, ki jo podaja, je veliko bolj verjetno, da bo sam bolj zavzet 

za šolsko delo, bo tudi bolj pripaden razredu, šoli. "Verjetno se ta vzorec povezanosti med 

posameznikovo kakovostjo delovanja in čustveno povezanostjo z ljudmi v njegovem okolju 

ponavlja skozi celo življenje" (ibid., str. 45).   

Dijak se šolskega dela ne loti vedno z notranjo motiviranostjo, ampak tudi z zunanjimi pobudami in 

notranjimi pritiski (občutek krivde, izbrani moralni kodeks). Dijak pri svoji prosti izbiri večinoma ne 

izbira storilnih dejavnosti šolskega učenja, ampak raje zasleduje takojšnje zadovoljitve potreb po 

zabavi, razvedrilu, športu ipd. Njegova motiviranost ima lahko različne ravni, pač glede na to, kako 

nalogo vrednoti in jo ima ponotranjeno: pasivna vdanost ("če moram, bom"), amotivacija ("tega ne 

želim") in dejavna zavezanost ("to želim narediti") (ibid.). Kljub začetni zunanji motivaciji lahko, ob 

naklonjenem izražanju zaupanja v dijakovo kompetentnost in avtonomnost, aktiviramo notranjo 

motivacijo v poteku dejavnosti (prim. Juriševič, 2013).   

Zato zagovorniki teorije samodoločenosti v nagradi, kazni, ocenah, zvezdicah, »plusih in minusih«, 

ne vidijo pozitivne vrednosti. Nagrada lahko okrepi zunanji lokus nadzora in zmanjšujejo 

posameznikovo avtonomnost. Z izrazitim pogojevanjem navajamo dijaka na zunanjo motivacijo. 

Vse je v besedah "moral bi", "moraš". Raba teh besed v povratnih sporočilih zmanjšuje vzdrževanje 

notranje motivacije. Pomembno je torej, da je "besedna nagrada izrečena kot priznanje za dobro 

opravljeno delo brez nadzornega poudarka" (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 49). 

 

4.3.3.4. Motivacija v adolescenci 

V adolescenci so motivi ovrednoteni z drugačnimi vrednostnimi izbirami kot v osnovni šoli. 

Adolescente lahko pubertetniške težave povsem prevzamejo in zato postanejo učno neučinkoviti. 

Interesi postanejo bolj specifični. Adolescenti zasledujejo smiselnost znanja in bolj upoštevajo 

vrstniško mnenje. Osnovnošolska motivacija za "Zakaj hoditi v šolo?" se ob vstopu v srednjo šolo 

začenja spreminjati. Marentič Požarnik (1980) je identificirala te:  

 želja po boljšem materialnem stanju,  

 želja po uglednejšem družbenem statusu,  

 želja po osebni rasti in napredovanju,  

 želja po navezovanju novih socialnih stikov,  

 želja po pomoči ljudem okoli sebe,  

 želja po vedoželjnosti,  

 želja po razvedrilu.  

Adolescent je v stalnem opazovanju. Opazuje odnose, vedenja sošolcev, učiteljev, staršev, 

sorojencev. Kot okvir vrednotenja postajajo vedno bolj pomembni vrstniki. Vrstniki socializirajo 

adolescentovo motivacijo. Vrstniška skupina vpliva na učno uspešnost in motiviranost skupine 

(Schunk in Pajares, 2002 po ibid.). "Čeprav starši in učitelji lahko razvijajo avtonomijo in 

povezanost, vrstniki močno vplivajo na adolescentov občutek povezanosti (tj. pripadnosti)" (ibid., 

str. 40). 
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4.3.3.5. Ugotovitve raziskav 

Raziskave različnih strok ugotavljajo, da so adolescenti v primerjavi z otroki bistveno močneje 

pozitivno povezali samoučinkovitost in učno uspešnost (Pajares, 1995 po ibid.). Trud, vztrajnost, 

uspešnost, izbiranje predpostavlja občutek samoučinkovitosti. Ko raste občutek samoučinkovitosti, 

rasteta tudi motivacija in uspešnost. Povratne informacije staršev, učiteljev in vrstnikov kakor tudi 

domače in šolsko okolje, izziva radovednost in dopušča učenje iz izkušenj.   

Raziskave kažejo, da se učenčeva zaznava učne kompetentnosti s šolskim napredovanjem 

zmanjšuje (Eccles, Wigfield in Schiefele, 19998 po ibid.). Ugotavljajo, da se upad začne pri 12. letih. 

Enako se dogaja tudi z učno samoučinkovitostjo, čeprav starejši učenci višje cenijo 

samoučinkovitost kot mlajši.   

Med tujimi članki je zanimiv prispevek D. A. Widdowson (in drugi, 2015), ki ugotavlja, da populacija 

dijakov (13–15 let) treh srednjih šol v urbanem okrožju Nove Zelandije, njihovih učiteljev in 

staršev, razume namen izobraževanja kot vseživljenjski pristop. To avtorje napeljuje na sklep, da 

ima izobraževanje za proučevano populacijo intrinzično vrednost, ločeno od njene ekonomske 

funkcije.  

Raziskava, ki jo je opravila Juriševič (2013), je preverjala faktorsko in tipološko strukturo učne 

motivacije. V raziskavi je sodelovalo 198 učencev četrtega razreda in 217 učencev sedmega 

razreda devetletke. Raziskava je opozorila, da moremo v celostni obravnavi učne motivacije gledati 

tudi na motive, ki zavirajo proces učenja in ne samo na motive, ki ga spodbujajo. Analiza je izločila 

tri faktorje: nemoč in izogibanje, zunanja motivacijska usmerjenost in notranja motivacijska 

usmerjenost. Na podlagi faktorske strukture je bilo opredeljenih pet motivacijskih vzorcev: učno 

aktivni učenci, učno tekmovalni, učno nesamozavestni učenci in učno pasivni učenci. 

 

4.3.4. Spol  

Cele vrste raziskav prikazujejo, da razlike med spoloma, glede učne uspešnosti, obstajajo. Veliko jih 

ugotavlja opazno prednost deklet (Flere, 2008; Flere, 2009; Toličič in Zorman, 1977; Klanjšek, Flere 

in Lavrič, 2007; -Makarovič, 1984 in Peček, 2003 vse po Peček in Lesar, 2006). Do takšnih 

ugotovitev prihajamo tudi statistično v šolskem uspehu po vsej vertikali izobraževanja, dosežkih na 

zunanjih preverjanjih znanja in v mednarodnih raziskavah (Krek in Metljak, 2011). Pri bralni 

pismenosti pa so ženske v raziskavi PISA 2009 dosegale v vseh evropskih državah občutno 

prednost pred moškimi (PISA 2009 po Krek in Metljak, 2011). Razloge, zakaj prihaja do takšnih 

razlik, je moč iskati v bioloških, psiholoških in socioloških pogledih:  

 PSIHOLOŠKI POGLED  

 lastna aktivnost učenca  

 dekletom je šolski uspeh preprosto bolj pomemben kot fantom   

 dekleta se bolj trudijo za svojo avtonomnost (Menin Čeplak, 2002, str. 178 po ibid.; Tinkin, 

2003 po Flere, 2009)  

 BIOLOŠKI POGLED  
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 drugačna raba možganov (dekleta so boljša v verbalnih spretnostih, fantje pa v logično 

matematičnih) (Skelton, 2001a; Russell, 1987 oboje po ibid.; Deary, 2007 po Levpušček in 

Zupančič, 2009),  

 SOCIOLOŠKI POGLED  

 pričakovanja in drugačen vzgojni odnos staršev  

 pričakovanja učitelja, stereotipna stališča in predsodki učiteljev (npr. "Učitelji učno 

uspešnim deklicam pripisujejo pridnost in delovne navade, uspešnim dečkom pa 

nadarjenost" (Dobnik, 1998, str. 114 po ibid.)  

 fantovska kultura ni tako osredotočena v šolsko delo – bolj ji je pomembno medvrstniško 

priznanje (Van Houtte, 2004 po Peček in Lesar, 2006)  

 feminizacija pedagoškega poklica (Skelton, 2001b in Lucey, 2001 oboje po ibid.) 

 ženski populaciji naklonjen sistem izobraževanja, tj. sekundarna socializacija spolnih vlog 

oz. identitet – preko podajanja šolskih vsebin (npr. berila in druga učna gradiva, kurikulu) 

(prim. Mišič, 2004; Devjak in Krek in Metljak, 2004 oboje po ibid.)  

Številne raziskave razlagajo vzroke za razlike v učnem uspehu med spoloma s tezo, “da so razlike 

med spoloma rezultat interakcije bioloških in družbenih dejavnikov kakor tudi, da so intraspolne 

razlike praviloma vsaj tako velike kakor interspolne” (Stainton-Rogers, 2001; Skelton 2001; Beal, 

1994; Campbell, Greenberg po Drudy idr., 2005, str. 4; Maccoby po Mcleveen, Gross, 1997, str. 97 

– vse po ibid., str. 59).  

Zanimive so ugotovitve raziskave M. Peček in I. Lesar (2006), ki sta jo opravila med razrednimi in 

predmetnimi učitelji 41 osnovnih šol, leta 2003/04. Učitelji so v splošnem prepričani, da razlik v 

splošnem učnem uspehu na razredni stopnji med spoloma ni. Za predmetno stopnjo pa učitelji 

menijo, da razlike med spoloma v splošnem učnem uspehu so. “Izpostavili so, da so dekleta sicer 

res boljša po ocenah, da znajo več snovi, ki je obvezna, bolj vestno pišejo domače naloge, imajo 

bolj urejene zvezke, so torej bolj pridne in vztrajne, medtem ko so fantje bolj iskrivi, iznajdljivi, bolj 

so dojemljivi za uvodno motivacijo, zanima jih, ali jim bo znanje koristilo in kako, a nimajo delovnih 

navad” (Peček in Lesar, 2006, str. 64). Ugotovitve so avtorici pripeljale k zaključku, da je temeljni 

način dela v naši šoli – reprodukcija – bolj pisana na kožo deklet, “fantje pa so bolj raziskovalno in 

aktivno usmerjeni” (ibid., str. 65).  

Ko so bili ti učitelji vprašani o razlogih za razlike v splošnem učnem uspehu med spoloma, ni nihče 

menil, da bi bil razlog lahko v načinu poučevanja. Nihče se niti ni zavedal, da obstajajo v učnem 

uspehu med spoloma razlike, ampak da dekleta dajejo pomenu šole in izobraževanja preprosto 

večjo težo (ibid., str. 68). V sled tega so mnenja, da starši od deklet pričakujejo več, jih bolj 

spodbujajo, se bolj zanimajo za njihov uspeh kot pri fantih. “Po mnenju učiteljev so torej starši 

veliko bolj popustljivi do fantov kot do deklet in krivdo za njihov neuspeh prej kot pri dekletih 

pripišejo učiteljem. Glede učiteljev pa menijo, da so sami pri discipliniranju deklet bolj popustljivi 

in imajo do fantov nižje učne zahteve kot do deklet” (ibid., str. 73).  

Flere je s sodelavci (2008) raziskoval stanje dijaške populacije poklicnih šol v Sloveniji. Ugotovili so, 

da so bile razlike v učni uspešnosti med fanti in dekleti v osnovni šoli statistično pomembne. V 

drugem letniku srednje šole pa so se že izkazale kot statistično nepomembne. Vendar se je za 

celotno populacijo razlika in signifikantnost ohranila. Podrobnejši pogled povezav med dejavniki in 
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rezultati na testu inteligentnosti glede na spol razkriva, da so imele dekleta statistično 

pomembnejše dejavnike (Flere, 2009): uspešnost v osnovni šoli, bližina matere, nadzor obeh 

staršev, negativna samopodoba, socialna anksioznost, notranji lokus nadzora, anomičnost in 

kulturni kapital. Fantje so imeli izstopajoče te dejavnike (ibid.): šolska deviantnost, zunanji lokus 

nadzora – pomembni drugi in družbeni status družine. Iz navedenega je mogoče razbrati, da so 

dekleta bolj pro šolsko usmerjene, medtem ko fantje izkazujejo contra šolsko usmeritev – stran od 

šole in uspehov v njej.  

Podatki za leto 2008 kažejo, da je bilo v Sloveniji med osebami, starimi 15–24 in 25–34 let, brez 

izobrazbe in samo s končano osnovno šolo več moških kot žensk. V srednješolsko izobraževanje je 

bilo vključenih 98 % populacije med 15. in 19. letom starost (vir: Mladi v Sloveniji, 2009). V šolskem 

letu 2012/13 je bilo največ vpisanih deklet v gimnazijah (59 %) in najmanj v nižjem poklicnem 

izobraževanju (27 %), kjer imajo najvišji delež ponavljavcev (8 %). V srednjem strokovnem 

izobraževanju je porazdeljenost po spolu še najbolj uravnotežena (vir: Strokovno, 2014). Leta 2010 

je splošno maturo uspešno opravilo 60 % dijakinj in 40 % dijakov (vir: Krek in Metljak, 2011). V letu 

2014 so bile dijakinje poklicne mature za 2 % boljše kot dijaki (vir: Klemenčič, 2014).   

  

4.3.5. Govorna kompetentnost  

Marjanovič Umek (2006 po Smrtnik Vitulić in Lesar, 2014, str. 23) jo opredeli “kot posameznikovo 

zmožnost obvladovanja govora in jezika kot sposobnost besednega izražanja in pisnega 

sporočanja”. Analiza tega področja na vzorcu 605 učencev 5. razreda iz mestnega, industrijskega in 

podeželskega okolja kaže na "velik okoljski vpliv na razvoj otrokovih govornih sposobnosti in na 

način njegovega izražanja (obseg besednega zaklada)" (Lešnik, 2010, str. 69). S tem dejavnikom je 

mogoče v dobršni meri pojasniti, kako dejavnik izobrazbe staršev vpliva na učenčeve učne 

sposobnosti in končno na splošni učni uspeh.  

Govorno kompetentni učenci se snov lažje učijo, saj z branjem nimajo težav, razumejo pomen 

prebranih besed, zmorejo prebrano povzeti s svojimi besedami  ubesediti svoje misli. Z vsemi 

temi sposobnostmi učenci lažje, brez anksioznosti dokazujejo svoje znanje. Z govorno 

kompetentnostjo moremo v znatni meri pojasniti razlike med ocenami učencev 9. razreda OŠ pri 

predmetu slovenščina in biologija (Marjanovič Umek in drugi, 2006, po Smrtnik Vitulić in Lesar, 

2014).   

Govorna kompetenca ima po raziskavi Hammil in Larsen (1996 po Marjanovič Umek, Sočan in Bajc, 

2007) zmerno povezanost z učno uspešnostjo pri splošnem znanju naravoslovja in družboslovja 

(0,7), branju (0,67) in matematiki (0,66). (Navajamo razporeditev korelacij za B tip Preizkusnega 

pisnega sporočanja TOWL-3). Raziskava je bila opravljena na vzorcu 76 osnovnošolskih učencev.   

Govorna kompetenca je bila v raziskavi 427 mladostnikov (9. razred OŠ) v šolskem letu 2005/06 

statistično zmerno pozitivno povezana z mladostnikovo splošno inteligentnostjo in statistično 

pomembno povezana z nekaterimi osebnostnimi dimenzijami, konkretneje z dimenzijo vestnosti, 

odprtosti/intelektom in nevroticizmom (ibid.).   
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4.3.6. Struktura in socioekonomski status družine 

Pri proučevanju strukture družin prihaja v ugotovitvah raziskav do odstopanj. Na eni strani so 

raziskave, katerih rezultati nakazujejo na boljša izhodišča in pogoje za doseganje učne uspešnosti v 

družinah z dvema biološkima staršema kot v družinah ponovno poročenih oz. ločenih staršev in 

enostarševskih družinah (Zimiles in Lee, 1991 po Puklek Levpušček in Zupančič, 2009; Sun in Li, 

2001 po Klanjšek in drugi, 2007). Na drugi strani so ugotovitve raziskav, ki pričajo o majhnih 

razlikah med vzorcem posvojenih mladostnikov in vzorcem mladostnikov iz družin z biološkima 

staršema. 87.000 mladostnikov iz bioloških družin so dosegli malenkost ugodnejše rezultate v 

primerjavi s 1500 posvojenimi mladostniki (Miller, Fan, Christensen, Grotevant in van Dulmen, 

2000 po Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). V Sloveniji je bila ugotovljena odsotnost povezave 

med splošnim šolskim uspehom in velikostjo ter strukturo družine, razen v primeru šibke 

povezanosti velikosti družine in rezultati na eksternem preverjanju (Klanjšek in drugi, 2007). 

Podobno je raziskava na vzorcu 24.000 severnoameriških srednješolcev, ob proučevanju vpliva 

strukture družine na uspeh pri nacionalnem preizkusu znanja, ugotovila višje rezultate 

mladostnikov iz dvostarševskih družin. "Med mladostniki iz enostarševskih družin in posvojenci ni 

bilo razlik" (Zimiles in Lee, 1991 po Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 100). Flere (2009) je s 

sodelavci na vzorcu 1413 dijakov slovenskih srednjih šol ugotovil statistično nepomemben 

negativen vpliv enoroditeljstva na šolsko uspešnost. Vendar, če ob tem upoštevamo še prihodek 

starša, ni več vpliv enostarševske družne negativen, ni več zaznaven (Boggess, 1998 po ibid.). 

Slednja ugotovitev velja za ZDA.  

Zanimiva je ugotovitev Menninga (2006 po ibid., str. 36)," ki pravi, da je otrok očeta, ki ne stanuje z 

družino, uspešnejši, če otrok sploh nima stika z očetom, ker ta povzroča nejevoljo matere".  

Po ugotovitvah Browna in sodelavcev (1989 po Klanjšek in drugi, 2007) je velikost družine 

pomemben dejavnik zanemarjanja in s tem naj bi pomembno vplival na šolsko uspešnost. 

Ugotovitve raziskave Klanjška in sodelavcev (2007) v šolskem letu 2004/2005 na vzorcu 103203 

dijakov cele Slovenije ne kažejo na pomemben vpliv števila otrok v družini na učno uspešnost. 

Enako ugotavljajo tudi za ZDA. Velikost družine izgublja negativno povezavo z učno uspešnostjo 

(Hanushek, 1996 po Flere, 2009).  

Raziskave nakazujejo, da so mladostniki, ki živijo v netradicionalnih oblikah družine, izpostavljeni 

višjim stopnjam tveganja, v smislu ekonomske, kulturne in socialne prikrajšanosti, ki lahko 

pomembno vplivajo na učno uspešnost (Klanjšek in drugi, 2007). Samo tveganje moremo razumeti 

tudi kot priložnost, da se ob ustrezni socializaciji kompenzirajo izzivi, ki jih posamezna oblika 

družine prinaša. 

 

Naraščanje socioekonomskega vpliva je zaznan od 6. meseca do 6. leta. "Otrokov osebnostni 

razvoj je v tem obdobju v glavnem odvisen od družine in njenih vplivov" (Toličič in Zorman, 1977, 

str. 9). Od 6. do približno 25. leta starosti se vloga socioekonomskega statusa postopoma 

zmanjšuje, kar je posledica vplivov izobraževanja, vloge vrstnikov in dejavnega načrtovanja svoje 

prihodnosti skozi poklicne interese. Družina ima v tem obdobju še vedno pomembno vlogo, a je ta 

manjša kot v predšolskem obdobju. V času delovne dobe se pomen socioekonomskega statusa 

poveča in najde svoj stalni nivo vse do upokojitve.  
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Močno vpliva tako na učni uspeh kakor tudi na nivo izobraževanja. Sklepamo lahko, da ker ima 

socioekonomski status družine tolikšen vpliv na učno uspešnost dijaka, ima podoben vpliv na učno 

uspešnost in zaposljivost dijakov socioekonomski status regij. Dejanskega vpliva 

socioekonomskega statusa regije na kakovost poučevanja in s tem primerljivosti znanja in 

zaposljivosti z drugimi regijami nismo odkrili v nobeni od proučevanih raziskav. Kranjec (1977 po 

Marentič Požarnik, 1980, str. 143) je v raziskavi o prepletanju psiholoških in družbenih dejavnikov 

pri oblikovanju vrednotenja izobraževanja pri posamezniku ugotovila, "da vrednotenje 

izobraževanja ne raste linearno z družbenim in gospodarskim napredkom in da to samo po sebi še 

ne zagotavlja vključevanja v izobraževanje, ampak predstavlja pomemben psihološki potencial".   

Moč vpliva socioekonomskih razmer družine deluje neposredno na učno uspešnost: oddaljenost 

do šole, stanovanjske razmere, obremenjenost otrok s pomočjo pri domačem delu, razpoložljivost 

sredstev za šolske potrebščine in za vzdrževanje otroka med šolanjem sploh. Posredni vplivi se 

kažejo predvsem v psihosocialnih značilnostih dijaka: govorna kompetentnost, razvitost 

kristalizirane inteligentnosti, nivo storilnostne motivacije in aspiracij v zvezi s šolo in prihodnjim 

poklicem, splošna razgledanost, samozavest; razvitost socialnih veščin, asertivnosti, prevzemanje 

različnih socialnih vlog, argumentiranost stališč; izoblikovanost interesov ipd. Okolje sporoča 

stališča in prepričanja, na podlagi katerih dijak vrednoti pomen svojega izobraževanja.  

Metaanaliza Considine in Zappala kaže, “da otroci nižjih slojev izkazujejo: 

 manjšo sposobnost branja, pisanja in razumevanja;   

 da prej izstopijo iz procesa izobraževanja;   

 da redkeje obiskujejo univerzo;   

 da večkrat izkazujejo problematično vedenje;   

 da imajo negativen odnos do šole in izobraževanja nasploh;   

 da imajo s prehodom na trg dela praviloma večje težave kot pa njihovi bolje situirani 

kolegi« (2002 v Klanjšek, Flere in Lavrić, 2007, str. 51). 

Vse to naj bi veljalo tudi, če bi izbrali drugačno metodo merjenja ekonomskega položaja  ne glede 

na način zajemanja podatkov  individualno ali agregatno (Graetz, 1995 v ibid.).  

V slovenskem prostoru raziskovalci (prim. Makarovič, 1984; Justin, 2002; Razdevšek - Pučko, 2002; 

Piciga, 2002; Flere in Lavrič, 2003, 2005; Peček, 2006 vse v ibid.) prav tako ugotavljajo, da 

stratifikacijski dejavniki izobraževalne politike še vedno pomembno vplivajo na izobraževalne 

dosežke.   

Toličič in Zorman (1977) sta opravila obsežno raziskavo med slovenskimi učenci 4. in 8. razredov 

osemletke iz različnih socioekonomskih okolij. Ugotovila sta močan vpliv kulturnega in socialnega 

kapitala na učno uspešnost in nekatere druge lastnosti učencev. Zaznana je bila statistično 

pomembna razlika v povprečni oceni temeljnih predmetov, bralni uspešnosti in aspiracijah 

izobraževanja in poklica v korist mestnih otrok, kvalificiranih in nekvalificiranih delavcev nasproti 

podeželskim otrokom.   

Socioekonomski status ima nedvomno precejšnjo napovedno vrednost za življenjsko pot. Vendar v 

povezanosti z osebnimi in vedenjskimi značilnostmi pojasni le četrtino te povezanosti. Med 

osebnimi lastnostmi sta med drugimi proučevala, kako sta šolska uspešnost in inteligentnost 
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učencev povezana s socioekonomskim statusom. Ugotovljena je bila boljša povezanost šolske 

uspešnosti z višjim socioekonomskim statusom. Vendar ta povezanost pojasnjuje le del variance. 

"Večji del variance je odvisen od človekovih individualnih osebnostnih lastnosti, odnosov med 

starši in otroki, aktivnosti človeka v poklicni karieri in družbi ter od družbenih odnosov nasploh" 

(ibid., str. 10).   

Tudi sodobne mednarodne raziskave njunim ugotovitvam pritrjujejo. Anketa, ki sta jo izvedla 

Peček in Lesar (2006) v šolskem letu 2003/04 na vzorcu 207 razrednih in 207 predmetnih učiteljev 

je pokazala, da so učiteljeve ocene učne uspešnosti povezane s socioekonomskim statusom 

učencev. "Učni uspeh otrok revnih staršev je bil statistično pomembno nižji kot učni uspeh otrok 

bogatih staršev" (ibid., str. 50). Raziskava je ugotovila enak statistično pomemben padec uspeha 

ob prehodu učencev z razredne na predmetno stopnjo, ne glede na socioekonomski status.   

Nekateri učitelji v raziskavi niso prepoznavali otrok bogatih in revnih staršev. Kako naj bi po tem 

učitelj v skladu s poslanstvom izobraževanja premoščal družbeno neenakost in vzpostavljal 

družbeno pravičnost, če ne prepoznava (de)privilegirane? Morda je k tej neobčutljivosti učiteljev 

botroval Zakon o varovanju osebnih podatkov, ki prepoveduje zbiranje podatkov o 

socioekonomskem statusu učencev. Učitelji se čutijo nagovorjene, da naj ne razmišljajo o socialnih 

razlikah med učenci v svojem razredu.   

Boljši rezultati slovenske populacije učencev v PISA 2006, TIMSS 2003 in PIRLS 2006 so bili 

razloženi s slovenskim pogovornim jezikom družine, z višjim dohodkom in izobrazbo staršev, z 

večjim številom knjig in kulturnih dobrin (Zupančič in Podlesek, 2008 po Puklek in Zupančič, 2009). 

PISA raziskuje naravoslovno, bralno in matematično pismenost, TIMSS trende znanja matematike 

in naravoslovja, PIRLS pa bralno pismenost. Vendar te ugotovitve ne smemo razumeti, kot da 

materialne dobrine vplivajo na učni uspeh neposredno ali da je nujna zveza vedno linearna in 

pozitivna. Ko proučujemo vpliv materialnih dobrin in učno uspešnost, ugotavljamo pozitivno zvezo 

med količino knjig (knjige za pomoč pri šolskem delu, slovarji in druge), posedovanjem računalnika 

in pisalne mize v mirnem prostoru za učenje ter izobrazbo in spoznavnimi sposobnostmi njihovih 

staršev. Verjetno namreč je, da starši z višjo izobrazbo ponujajo svojim otrokom bolj kakovostne in 

številčnejše spodbudne dejavnosti kot starši z nižjo izobrazbo.   

Poglobljeni razmislek nakazuje, da je treba razlikovati med fizičnim in intelektualnim ugodnim 

družinskim okoljem. Posedovanje materialnih dobrin nujno ne izkazuje zadostne mere 

intelektualnih izzivov. Učno uspešnost mladostnikov/otrok bolje napovedujejo tiste dobrine, ki jih 

neposredno vključuje v "tradicionalno akademske" intelektualne dejavnosti, ne pa tudi tiste 

dobrine, ki jih neposredno povezujemo z dosežki njihovih staršev (izobrazba, materialni položaj) 

(Zupančič in Podlesek, 2008 po ibid., str. 100). 

Nanašajoč na teorijo kulturnega kapitala se moramo vprašati, ali so mladostniki, katerih starši so 

manj izobraženi, nadpovprečno sposobni, da so lahko nadomestili primanjkljaj kulturnega kapitala 

družine. Možno tudi je, da je kulturni kapital družine utelešen bolj v "biti" kot v "imeti". Kulturni 

kapital ni "prisoten v obliki institucionaliziranega stanja, temveč v obliki objektivnega in 

utelešenega stanja" (Peček in Lesar, 2006, str. 48). Primanjkljaje kulturnega kapitala kot negativni 

dejavnik neenakosti v šolski uspešnosti je mogoče do neke mere nevtralizirati preko t. i. 

“kontekstualnih dejavnikov” družine (Considine in Zappala, 2002, str. 131 po Klanjšek, Flere in 
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Lavrič, 2007). Družinski procesi (tj. kaj družina počne) so enako pomembni, kot to, kar družina ima. 

Starši lahko kljub nizkemu dohodku spodbujajo visoke aspiracije. Na učno uspešnost pozitivno 

vpliva:  

 stopnja družinske harmonije/kohezije,   

 podpora in bližina staršev,   

 vključenost/zanimanje staršev za šolski uspeh otroka,  

 struktura družine,  

 vrstni red otroka in  

 spol (ibid.).  

Raziskava (Flere, 2008, str. 86) na vzorcu 1413 dijakov drugih letnikov srednjih šol je proučevala 

dejavnike učne uspešnosti  med drugim tudi kulturni kapital. Ta raziskava je kulturni kapital 

preverjala z aktivnim ukvarjanjem z umetnostjo, obiskovanjem gledališča in razstav, branjem, 

najvišjo dokončano izobrazbo matere/očeta. Po njej je pojasnjene 23,4 % celotne variance. 

Pomembna je bila izobrazba staršev in navada branja v prostem času, kajti ta navada razvija 

analitične in kognitivne veščine. Vendar raziskava ni potrdila, da imajo pripadniki višjega 

socioekonomskega statusa tudi višji 'donos' od kulturnega kapitala. To velja enako za očete kakor 

za matere. Pri materah se povezanost kulturnega kapitala s šolsko uspešnostjo otrok, z dvigom 

šolske izobrazbe matere, zmanjšuje – ne pride do transferja kulturnega kapitala. Tu gre verjetno za 

vzgojne probleme.   

V tej raziskavi so ugotovili, da imata kulturni in inteligenčni količnik skoraj enaki napovedni 

vrednosti. Inteligentnost nekateri raziskovalci (npr. Johnson in drugi, 2006 po Gaber in drugi, 2009) 

vidijo kot varovalni dejavnik učne uspešnosti otrok, ko ti izhajajo iz manj spodbudnega družinskega 

okolja. Drugi (npr. Gutman, Sameroff in Cole, 2003 po ibid.) pa trdijo, da inteligentnost ne zmore 

kompenzirati negativne okoliščine manj spodbudnega okolja otroka, ker so med izobraževanjem 

pomembni tudi drugi dejavniki, npr. učne navade, vrstniški odnosi.  

Raziskava GOETE (Parreira in drugi, 2013) ugotavlja, da starši z več kulturnega kapitala izkazujejo 

bistveno višje aspiracije izobraževanja. 81 % staršev s terciarno izobrazbo in 42 % staršev z 

osnovno izobrazbo želi, da njihovi otroci dosežejo terciarno izobrazbo, čeprav oboji izražajo dvom 

v zaposlitvene možnosti glede na stopnjo izobrazbe. S temi ugotovitvami soglaša analiza podatkov 

PISA 2006 (Gaber in drugi, 2009). Ekonomski, socialni in kulturni status (ESKS) vpliva na vpis v 

različne programe. Med samim potekom izobraževanja ima ESKS manjši vpliv kot motivacija in 

aspiracije dijakov. 

 

4.3.7. Izobrazba staršev 

Brez posebnega načrtovanja se v (zakonsko) zvezo združujemo po nekih podobnostih ("Birds of 

teather flock together"). Millsova študija elit (1956 po Klanjšek, Flere in Lavrič, 2007) nakazuje, da 

imajo posamezniki določenega socioekonomskega statusa enak socialni kapital. Ta jim 

onemogoča, da bi se gibali v drugih (višjih) socialnih omrežjih. Člani določenega socioekonomskega 

statusa so bolj ali manj kompaktne družbene entitete. To toliko bolj velja za elite (zvezdnike, 
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politične, gospodarske elite ipd.). Mogli bi reči, da ima posamični socioekonomski status sebi 

lastne odgovore na vprašanja: kdaj oblikovati družino, kakšna je vloga moškega in ženske v zvezi, 

družini in družbe nasploh ipd. Izobrazbena skladnost parterju nekako obljublja koherentnost 

interesov, vrednot, pogledov in ciljev v zvezi (prim. Lou in Klohnen, 2005 po ibid.). Tako bi bilo 

mogoče pojasniti, zakaj je med staršema velika stopnja izobrazbene povezanosti. Ob enaki 

izobrazbi staršev se negativni vpliv ekonomskega položaja na rezultate testa sposobnosti še okrepi 

(ugotovitev raziskave med 1194 dijaki drugih letnikov slovenskih srednjih šol, od septembra do 

decembra 2005 – ibid.).   

Izobrazba staršev (posebno matere) sorazmerno dobro napoveduje učno uspešnost otrok, 

medtem ko ekonomski položaj družin ne (prim. Klanjšek, Flere in Lavrič, 2007; Pikl, 2010; Flere, 

2009;). Izobrazba in zaposlenost staršev določata materialne možnosti družine. Starševska 

obremenjenost z zagotavljanjem rednih prihodkov pomembno niža razpoložljivi čas in voljo, da 

otrokom dajejo kakovostne dejavnosti, s katerimi utrjujejo splošno razgledanost. Vendar moremo 

najti posamične starše, ki zmorejo, kljub materialni prikrajšanosti, otrokom zagotavljati spodbudno 

okolje.   

Marjanovič Umek je s sodelavci (2007) ugotovila, da je izobrazba staršev pomembno povezana z 

govorno kompetentnostjo, splošno inteligentnostjo in dimenzijama osebnosti vestnost in 

odprtost/intelekt. Tudi v ločenem pogledu izobrazbe očeta in matere je povezanost statistično 

pomembna in srednje visoka. Neposreden vpliv izobrazbe staršev na učno uspešnost je visok (od 

57 % do 86 %).   

Analiza podatkov uspešnosti učencev na predmetni stopnji, ki so od 1984 do 1997 zaključili 

osnovno šolo, in podatkov o izobrazbi njihovih staršev je pokazala, da "bolj izobraženi so starši, 

večja je verjetnost, da bo uspeh učenca boljši " (Razdevšek-Pučko in drugi, 2002 po Peček in Lesar, 

2006, str. 46). Velja tudi obratno  nižja, kot je izobrazba staršev, večja je verjetnost, da bo učni 

uspeh slabši. Iz navedenega je moč sklepati, da šola reproducira družbeno neenakost. Nižja 

izobrazba staršev predstavlja dejavnik tveganja in ne predstavlja manjše zanimanje staršev za 

otrokovo šolanje.  

Izobrazba staršev se z učno uspešnostjo povezuje posredno in neposredno. Največjo vlogo pri tem 

imajo pričakovanja, ki jih imajo starši o učnih dosežkih svojih otrok. P. E. Davis-Kean (2005 po 

Marjanovič Umek, Sočan in Bajc, 2007, str. 33) je v raziskavi med otroci in mladostniki, starimi od 8 

do 12 let, ugotovila, "da se število zaključene formalne izobrazbe staršev zmerno pozitivno 

povezuje s pričakovanji staršev o učni uspešnosti otrok/mladostnikov (koeficient povezanosti je 

0,42), pričakovanja staršev pa se zmerno pozitivno povezujejo z učenčevo uspešnostjo (koeficient 

povezanosti je 0,44)". To sta ugotovila že Toličič in Zorman (1977, str. 329): "Bolj izobraženi starši s 

svojimi stališči in vzgojo usmerjajo svoje otroke k bolj oddaljenim ciljem, ki zahtevajo več učenja in 

daljše šolanje. V nasprotju s tem pa manj izobraženi starši usmerjajo svoje otroke k bližnjim ciljem, 

ki jih otrok hitreje doseže in pride prej do zaslužka".  

P. E. Davis-Kean (2005 po Marjanovič Umek, Sočan in Bajc, 2007) je med drugim ugotovila tudi, da 

se izobrazba in pričakovanja staršev, glede učne uspešnosti svojih otrok, pomembno pozitivno 

povezujeta s številom knjig, ki jih družna ima doma, vključenosti staršev v otrokove interesne 

dejavnosti in igro ter kakovostjo odnosa med starši in otrokom (npr. pozitivna čustva, izkazano 
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toplino v odnosu, odzivnostjo staršev). Raziskava Katedre za razvojno psihologijo med 362 

tretješolcev in 427 osmošolcev od 2004 do 2006 je nakazala tudi na pomen možnosti zagotavljanja 

neformalnega izobraževanja v odnosu do stopnje izobraženosti staršev (Lešnik, 2010).  

Podatki o vpisu na srednje šole in izobrazbi staršev kažejo, da je izobrazba očeta in vpis na srednjo 

šolo dokaj premosorazmeren. Medtem ko je povezava med vpisom in izobrazbo matere drugačna. 

"V dvoletnih srednjih šolah je namreč največ otrok mater, ki imajo srednjo šolo, kar pomeni, da se 

učenci vpisujejo v manj zahtevne srednješolske programe, kot so jih končale matere same" (ibid., 

str. 4647, prim. Flere, 2008).  

 

4.3.8. Raven starševskega nadzora 

Starši imajo pomembno in nenadomestljivo vlogo pri vzgoji in skrbi svojih otrok. V prilagodljivi 

vlogi starševstva ima skrb (nadzor) različna obdobja oz. ravni.   

Različni avtorji (Lavše, 1985 po Strojin, 2010; Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) navajajo, da 

starševski nadzor nad šolskim delom prehaja od vsakodnevnega in neposrednega k občasnemu in 

posrednemu nadzoru. K neposrednemu nadzoru sodi pregled domačih nalog, otrokovega 

dnevnega dela v šoli, šolske torbe, zanimanje za otrokovo novo pridobljeno znanje, preverjanje 

znanja ipd. To ne služi kontroli, pač pa spoznavanju otrokovih zmožnosti in potreb glede šolanja. Z 

leti in z otrokovim razvojem postane nadzor le še posreden, saj smo z zaupanjem v otrokovo 

avtonomnost in sposobnosti pomagali privzgojiti samozavest, samozaupanje in samostojnost. Pa 

ne samo na področju učenja, ampak na področju življenja. Raven nadzora se spremeni tudi kot 

posledica kompetentnosti staršev, da lahko snov višjih razredov/srednje šole primerno razložijo 

(Puklek Levpušček, 2004 po ibid.).   

Ginsburg in Bronstein (1993 po ibid.) sta ugotovila, da so petošolci, katerih starši so v večji meri 

nadzirali njihovo učno delo in jim pomagali pri domačih nalogah, bili bolj zunanje motivirani za 

učenje v primerjavi z učenci, ki so bili doma izpostavljeni nižji ravni nadzora in učne pomoči. 

Materialne nagrade so botrovale zunanji motiviranosti. Tisti učenci, katerih starši so se odzvali s 

spodbudami in pohvalami, pa so poročali o večji notranji motiviranosti za učenje. Raje so se 

ukvarjali s težjimi nalogami, so bili radovednejši, se zanimali za učenje. Velja tudi obratna 

povezava: ob prisotnosti zunanje motiviranosti otrok so se starši hitreje odločali za materialne 

nagrade.   

Raven starševskega nadzora lahko razumemo tudi v smislu širine in intenzitete starševskega 

vključevanja v učno delo otrok in sodelovanja s šolo. Pretiran zunanji nadzor, pretirano usmerjanje 

otrokovega vedenja, njegovih zanimanj in reševanje problemov namesto njega je manj učinkovit 

(Grolnick, Gurland, DeCourcey in Jacob, 2002 po ibid.). Grolnick in Slowiaczek (1994 po ibid.) sta v 

širino starševskega nadzora uvrščala tri kategorije:  

 Vedénja staršev (nudenje učne pomoči, udeležba roditeljskih sestankov, govorilnih ur, 

šolskih prireditev, stiki z razrednikom)  

 implicitna sporočila staršev (o pomembnosti šole, pogovor o njej, vedenje, kako gre otroku 

v šoli)  
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 spoznavne (intelektualne) spodbude (dejavnosti, ki bodrijo miselni razvoj, omogočanje 

dostopa do vira informacij – knjige, splet, zgled – starši berejo knjige, revije, hodijo v 

knjižnico).  

Njuna raziskava je ugotovila, da so te tri kategorije pomembno povezane z učnimi motivacijskimi 

prepričanji učencev in z njihovo učno uspešnostjo.   

Družina je tisti mikrosistem, ki vzbudi izoblikovanje notranjega lokusa nadzora bolj kot pa šolski 

mezosistem. Stalen nadzor (spremljanje) in neodtujevana, enoznačna bližina (toplina navezanosti) 

imata pomemben vpliv na mladostnikovo izoblikovanje notranjega lokusa nadzora (Ahlin in Lobo 

Antunes, 2015; Flere, 2009). S tem se mladostnikom (otrokom) omogoči, da postanejo vladarji 

svoje usode. Trda vzgoja po drugi strani spodbuja oblikovanje zunanjega lokusa nadzora. 

Nedoslednost pri pravilih prav tako vodi v nižje stopnje samonadzora.  

 

4.3.9. Vrstniška skupina 

Vrstniki imajo v življenju mladostnika nesporno pomembno mesto. So del razrešitve razvojnih 

nalog adolescenta in merilo njegove identitete. Trajnost in globina odnosov z vrstniki v 

mladostništvu je neprimerljiva z odnosi prijateljstev, osnovanimi v kasnejših življenjskih obdobjih.   

Mladostnik se poveže z drugimi vrstniki podobne starosti in običajno istega spola v klike ali 

vrstniške skupine, ki so praviloma prostorsko določene (v šoli, v soseski). Oblikujejo se tudi v okviru 

interesnih zanimanj (krožki, šport, nevladne organizacije). Velika večina mladih pripisuje 

pomembno vlogo komunikaciji preko socialnih virtualnih omrežij. Tam mladi odnos 'v živo' 

nadaljujejo ali snujejo novega. Pereč problem znotraj sodobnega mladostništva je vedno večja 

digitalizacija zaznavanja stvarnosti, odvisnost od digitalnih dražljajev/informacij. Virtualni odnosi 

so problematični, ker krnijo zaznavne zmožnosti kakovosti odnosov.    

Vrstniške skupine dajejo občutek pripadnost in čustvene varnosti. V njej se ceni iskrenost, 

zaupanje, čustvena podpora, pomoč in vzajemno sodelovanje. Prijatelji so pripravljeni poslušati in 

se pogovarjati. S prijatelji si mladostnik deli značilnosti mladostniške subkulture mezosistema: v 

vrednostnih usmeritvah, stilu oblačenja, govora, prostočasnih dejavnostih ipd. Prijatelji se med 

seboj najmanj razlikujejo v veri in nacionalni pripadnosti, malo v gmotnem položaju družine in 

razgledanosti ter stopnji izobrazbe, najbolj v veri in interesu za glasbo, šport in zabavo (Ule, 2008).   

Odnosi z vrstniki imajo različno globino – od bežnega znanca do najboljšega prijatelja in partnerja. 

V odnose z vrstniki, danes bolj kot v preteklosti, verjetno tudi zaradi vpliva digitalizacije, vdira 

tekmovalnost in preračunljivi egoizem. "V preteklosti so bila prijateljstva veliko bolj spontana, 

samonikla, nerefleksivna" (ibid., str. 98).   

Prijatelji nudijo drug drugemu različne tipe podpore – odvisno tudi od globine odnosa (Berndt, 

2004 po ibid., str. 94):  

 Informacijska podpora: svetovanje ob osebnih težavah in konfliktih,  

 Instrumentalna podpora: pomoč pri različnih nalogah, kot je šolsko delo, posojanje različnih 

stvari, npr. zvezkov,  
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 Tovariška pomoč: pomeni, da se lahko zaneseš na druge in nanje računaš pri socialnih 

aktivnostih,  

 Podpora v samopodobi: krepitev samozavesti s pohvalami, spodbudami; ali s tolažbo ob 

neuspehih; biti na strani prijatelja v dobrem in slabem.  

V letu 2010 je bilo v okviru raziskave 'Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju' (HBSC) 

anketiranih 5426 šolarjev starih 11, 13 in 15 let. Raziskavo je izvedel Inštitut za varovanje zdravja. 

Med drugim je raziskava ugotovila, da velika večina učencev čuti podporo sošolcev, 5,5 % podpore 

ne doživlja. Učenke imajo pogosteje močnejšo podporo kot fantje. Najmanj podpore čutijo 13-

letniki, največ 11-letniki. Primerjava raziskav 2002, 2006 in 2010 ni pokazala večjih odstopanj 

(Pucelj, Jeriček Klanšček, 2012).  

Vrstniška skupina je vir socialnega kapitala – tj. npr. ugleda z motivacijskim nabojem. Odvisno pač 

od članov in namena dejavnosti vrstniške skupine. Vrstniške skupine delujejo po vseh 

sociopsiholoških značilnostih delovanja skupin: identifikacija, odgovornost do skupine, 

soodvisnost, vzajemnost.   

 

4.3.10. Prepričanja in stališča 

Stališča so socialno pridobljene osebnostna izhodišča, ki jih oblikujemo in spreminjamo vse 

življenje. Omogočajo konsistenten način reagiranja. Na stališča vpliva pripadnost primarni in 

referenčni skupini: družina, vrstniška skupina, delovni kolektiv. Spreminjajo se na podlagi 

posamezniku relevantnih informacij in znanj (Krajnc, 2014). Nam pomembne informacije, zaradi 

katerih smo pripravljeni spremeniti ali dopolniti stališča, izhajajo iz odnosa zaupanja. Ker šoli, 

dokumentarcem, časopisnim člankom, osebam zaupamo, podano informacijo prevzamemo kot 

tehtno.  

Tabela 8: Osnovne duševne funkcije stališč (Krajnc, 2014) 

kognitivna funkcija čustvena funkcija motivacijska funkcija 

Znanje, izkušnje, informacije 

– poznavanje stvari, do 

katerih imamo stališče  

Pozitivna občutja  

Negativna občutja  

Spodbuda k dejavnemu 

podpiranju ali preprečevanju 

glede na stališče drugih oseb 

ali skupin  

  

Kadar imamo stališče na podlagi nepreverjenih dejstev in govoric, zgolj na domnevah, 

predpostavkah, govorimo o predsodkih. O prepričanjih govorimo, ko je le-to zasnovano na 

intelektualni komponenti (Ule, 2009 po Krajnc, 2014). Xu (2012 po Smrtnik Vitulić in Lesar, 2014) 

opredeljuje prepričanja kot predpostavke na osnovi, ki jih lahko zavestno ali nezavedno 

vrednotimo, kaj je za nas resnično ali veljavno in so vodila našemu mišljenju in delovanju. 

Prepričanja in stališča so globoko del naše identitete, kdo smo, kako se doživljamo, pomagajo nam 
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osmišljati življenje in sprejemati odločitve zase in za druge. Izražajo, kako bi morale biti stvari 

urejene, vrednotene.   

  

4.3.10.1. Prepričanja o dejavnikih učne uspešnosti 

Smrtnik Vitulić in Lesar (2014) sta med prvimi raziskovala prepričanja staršev, učencev in učiteljev 

o dejavnikih učne uspešnosti. Raziskava je bila izvedena v šolskem letu 2010/11 v 12 OŠ v osrednji 

Sloveniji. Vanjo so bili vključeni učenci 5., 7. in 9. razreda, skupno 516 učencev, 408 staršev in 195 

učiteljev.   

 

Tabela 9: Razvrstitev osebnostnih potez glede na prepričanja o pomembnosti za učno uspešnost 
posamičnih skupin (Smrtnik Vitulić in Lesar, 2014, str. 26) 

 
najbolj pomembno                                                                                  najmanj pomembno 

skupina 1. 2. 3. 4. 5. 

učenci odprtost ekstravertiranost sprejemljivost vestnost 
čustvena 
stabilnost 

starši odprtost vestnost 
čustvena 
stabilnost 

ekstravertiranost sprejemljivost 

učitelji sprejemljivost 
čustvena 
stabilnost 

ekstravertiranost vestnost odprtost 

 

Raziskava je pokazala, da je razvrstitev staršev še najbolj skladna z ugotovitvami drugih raziskav, v 

katerih so proučevali vpliv osebnostnih značilnosti na učno uspešnost (Bratko in drugi, 2006; 

Steinmayr in drugi, 2011; Laidra in drugi, 2007; Puklek Levpušček in Zupančič, 2009 po ibid.). Te 

ugotavljajo najmočnejši vpliv med osebnostnimi značilnostmi  vestnost pa tudi odprtost/intelekt. 

Od teh raziskav se najbolj ne ujemajo učitelji. Pri njih sta avtorici pričakovali prepričanje, da je 

vestnost učencev najbolj pomembna za doseganje dobre učne uspešnosti.   

Menimo, da je izraženo prepričanje učiteljev skladno z njihovo vlogo  posredovanje znanja. 

Učitelj izhaja iz prepričanja, da učenec lahko znanje usvoji že samo med njegovo razlago. Za to je 

potrebno, da je učenec predvsem dovzeten za razlago, prijazen, sodelujoč; pozitivno razpoložen, 

brez čustvenega nihanja; družaben, odziven, aktiven; da organiziranost, natančnost in vestnost 

pravzaprav ni tako zelo pomembna lastnost. Izkazano prepričanje učiteljev nakazuje, da je 

vedénje, odnos do snovi in učitelja ključen dejavnik učne uspešnosti. Ta interpretacija rezultatov se 

sklada tudi z ugotovitvami Medije (2006), ki pravi, da učitelji k učni uspešnosti prištevajo tudi 

socialne kompetence in socialno vključenost.   
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S tem razumevanjem so tudi ostale skupine odgovarjale v skladu s svojo vlogo. Učenci in starši 

odražajo stališče, da bi šola morala graditi znanje na zanimanju, zvedavosti in radovednosti, 

izhajajoč iz učenčeve inteligentnosti (odprtosti). Nasprotno pa učitelji to zaznavajo kot najmanj 

pomembno osebnostno značilnost. Seveda, saj imajo pred seboj učni načrt, ki natančno določa, kaj 

in kdaj naj neko snov poučujejo.   

Učenci imajo podobna stališča kot učitelji. Tudi učenci menijo, da je treba za učno uspešnost biti 

ekstravertiran in se vesti sprejemljivo. Starši so prepričani, da se največ znanja za učno uspešnost 

pridobi doma, ko najbolj pride do izraza osebnostna značilnost  vestnost.   

Raziskava je ugotovila, kakšno je prepričanje skupin o nekaterih notranjih dejavnikih učne 

uspešnosti (inteligentnosti, govorne kompetentnosti, učne motivacije in lokusa nadzora) (Smrtnik 

Vitulić in Lesar, 2014, str. 29).   

Starši so izkazali močnejše strinjanje kot učenci s prepričanjem, da se nezanimanje za predmet 

povezuje s slabšimi ocenami (učna motivacija). Učenci pa so bili, bolj kot starši in učitelji, 

prepričani, da imajo učenci, ki verjamejo, da je šolska uspešnost odvisna od učenca samega, boljše 

ocene (notranji lokus nadzora). Raziskava je tudi pokazala, da vse skupine skupaj menijo, da je 

inteligentnost in govorna kompetentnost delno pomembna za učno uspešnost. Med stališči skupin 

glede inteligentnosti ni razlik. O pomembnosti govorne kompetence pa so bili starši in učenci 

pomembno bolj prepričani kot učitelji.  

Skupna ugotovitev je torej, da so učenci, starši in učitelji prepričani, da je razlog slabih ocen v šibki 

učni motivaciji in v pretežno zunanjem lokusu nadzora in ne toliko povezan z inteligentnostjo ali 

govorno kompetentnostjo (Smrtnik Vitulić in Lesar, 2014). Starši bodo delovali v korist učni 

uspešnosti tako, da bodo s svojimi intervencijami poskušali okrepiti učno motivacijo. Svoje otroke 

bodo spodbujali k usvajanju znanja, da je tisti predmet/snov pomemben za nadaljnje življenje, da 

je zanimiv, uporaben in privlačen. Ob tem je ključno, kakšen in kako močan ima učenec lokus 

nadzora. Prepričanje učenca, da bo neuspešen, ne glede na vložen trud (zunanji lokus nadzora), 

preprečuje pridobivanje pozitivnih ocen.  

  

4.3.10.2. Stališča o izobraževanju  

V obdobju med 1. 1. 2010 in 31. 3. 2013 je potekala raziskava Governance of educational 

trajectories in Europe: Access, coping and relevance of education for young people in European 

knowledge societies in comparative perspective (GOETE), ki je vključevala osem držav (Finsko, 

Nemčijo, Italijo, Poljsko, Slovenijo, Nizozemsko, Francijo in Veliko Britanijo). Njen namen je bil 

ugotoviti, kako se izobraževalni sistemi omenjenih držav spopadajo s spremenjenimi odnosi med 

izobraževanjem in socialno vključitvijo v sodobnih družbah znanja. V njej so, kar se da temeljito, 

raziskali dve perspektivi izobraževanja: potek življenja skozi izobraževanje in vodenje polja 

izobraževanja. To so opisovali skozi tri ključne dimenzije: dostopnost izobraževanja, soočanje z 

zahtevami izobraževanja, primernost izobraževanja. Med učenci/dijaki (1016 let), njihovimi starši, 

učitelji, ravnatelji in med tistimi, ki vodijo izobraževalno politiko so uporabili tako kvantitativne 

kakor kvalitativne raziskovalne pristope.  
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Mnenja učencev/dijakov  

GOETE (Parreira do Amaral in drugi, 2013): Vsi se strinjajo, da izobrazba omogoča vstop na trg 

dela, čeprav zaznavajo razkorak med obetajočo varno in privlačno kariero in nezaposlenost in 

prekarijsko delo starejših vrstnikov. Starši močno vplivajo na doživljanje pomena izobrazbe. Vpliv 

se ujema z njihovo zaposlitvijo. Ugotovljeno je bilo precejšna povezava med stopnjo izobrazbe 

staršev in dijakovimi načrti nadaljnjega izobraževanja. Raziskava GOETE (Parreira do Amaral in 

drugi, 2013) je ob esejih dijakov ugotovila, da šola mladim ne pripisuje več jasne identitete.   

GOETE (Litau in drugi, 2015, str. 7): Ali se dijak odloči nadaljevati izobraževanje, je odvisno od 

izobraževalnega sistema, pomembnosti, ki jo pripisuje izobrazbi, izobraževanju in vseživljenjskemu 

učenju. Problematično stališče mladih je, da ne vidijo smisla v učenju (na primer) matematike ali 

znanosti. Tako stališče krni njihovo zadovoljstvo ob učenju tega predmeta. Zadovoljstvo z učenjem 

je ključ globokega učenja. Mladi, ki si osmišljajo izobraževanje izključno z vstopom na trg dela, 

bodo lahko kmalu zapustili izobraževanje.   

Velik problem so področja visoke prikrajšanosti, kjer je visoka brezposelnost in velik delež socialnih 

transferjev. Z njimi lahko starši in mladi zastopajo stališče, da je izobraževanje čista izguba časa, saj 

zanje tako ali tako poskrbi država. Vendar so bili nekateri dijaki s strani staršev spodbujeni, da 

dosežejo boljšo izobrazbo, kot jo imajo oni sami.  

Dijaki doživljajo izobraževanje kot pomembno, ne samo zaradi učne uspešnosti, ampak tudi zaradi 

socializacije in integracije z vrstniki. Marsikateri dijak namreč nima drugega okolja, kjer bi se 

srečeval z vrstniki drugačnih družinskih ozadij, kjer bi se pogovarjal z odraslimi, ki nista njegova 

starša.  

PISA 2012 (Štraus, 2013): V splošnem 15-letniki držav OECD menijo, da je šola koristna, da ni 

izguba časa (88 %), da nauči stvari, uporabne pri zaposlitvi (87 %), da jih pripravlja na odraslo 

življenje (71 %), da jim je šola pomagala pri dvigu samozavesti ob sprejemanju odločitev. Za 

Slovenijo so rezultati podobni – rahlo (0,01) nad povprečjem držav. Slovenija je nekoliko pod 

povprečjem OECD pri indeksu Stališča do šole (učne dejavnosti) (0,08): izobrazba pomaga do 

boljše zaposlitve (SLO 91 %/OECD 93 %), do vpisa na dobro fakulteto (94 %/92 %), da radi dobivajo 

dobre ocene (95 %/97 %) in da je pomembno vlagati trud v šolsko delo (93 %/93 %).   

ENCOMPASS (McNess, 2006, po Widdowson in drugi, 2014, str. 428): V mednarodni raziskavi so 

primerjali prepričanja o namenu izobraževanja med dijaki (N =1 800, 12–13 let) srednjih šol Velike 

Britanije, Francije in Danske. Z visokim deležem (več kot 90 %) so se vsi dijaki, vseh treh držav 

strinjali, da je pomembna stvar izobraževanja učenje novih stvari. Manj dijakov (70 %84 %) je 

imelo mnenje, da z doseženo izobrazbo pridobiš službo. Drugi rezultati so bili: namen 

izobraževanja je pridobiti izobrazbo/kvalifikacijo (75 %95 %), razvoj socialnih veščin (78 %91 %), 

razvoj osebnih značilnosti kot zavedanje osebnih moči in slabosti (78 %86 %).   

ODNOS DO ZNANJA (Gril, 2014): Med slovenskimi dijaki (tretjina) prevladuje pragmatičen odnos 

do znanja ter necenjenost znanja in izobraževanja (več kot polovica dijakov). Znanju pripisujejo 

negativno vrednost predvsem učno manj uspešni dijaki, izobrazbe pa ne cenijo tudi učno 

najuspešnejši.   
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PISA 2012 (Štraus, 2013): Indeksa odnosa učiteljev do učencev in indeks discipline sta bila 

sestavljena iz odgovorov učencev na razna vprašanja. Slovenski 15-letniki poročajo o manj 

pozitivnem odnosu učiteljev do njih, kot je to povprečje OECD.   

 

Mnenje staršev  

GOETE (Parreira do Amaral in drugi, 2013; Litau in drugi, 2015, str. 7): Večina staršev šolo doživlja 

kot pomembno in odločujočo za nadaljnje življenje njihovih otrok. Ne predstavlja jim samo 

priložnosti in dostopa do trga dela, ampak tudi vir življenjskega zadovoljstva in izpolnjenost na 

delovnem mestu. Starši z nizkim socioekonomskim ali migracijskim ozadjem upajo, da bo 

izobraževanje pripomoglo k izboljšanju socioekonomskih danosti njihovih otrok. Več kot 60 % vseh 

staršev si želi, da bi njihovi otroci dokončali tercialno izobraževanje. To velja še posebej za 

Slovenijo in Nizozemsko. Starši so izrazili dvom v povezavo med izobraževanjem in zaposlitvenimi 

priložnostmi.   

Spolna vloga (po Peček in Lesar, 2006): Starši navajajo dekleta na 'delo ob ognjišču'  na pridnost, 

delavnost, vestnost in vztrajnost, svoje naloge opravljajo zaradi naloge same, fante pa na 'delo za 

ognjišče'  na iznajdljivost, učinkovitost, praktičnost, iščejo koristi svojega početja; se težje 

podrejajo avtoritetam. Starši gojijo do deklet višja pričakovanja kot do fantov.   

Raziskava FUDŠ 'Družba znanja' ('Družba znanja', 2015): Fakulteta za uporabne družbene študije v 

Novi Gorici je opravila v okviru raziskovalne dejavnosti "Slovenski utrip" raziskavo o družbi znanja. 

To je šesta zaporedna raziskava te vrste. Raziskava je potekala od 12. do 14. januarja 2015. V 

telefonski raziskavi je sodelovalo 918 anketirancev, med katerimi je bilo 49,5 % moških. Povprečna 

starost je bila 48,3 let, s standardnim odklonom 17,0 let. Podajamo del rezultatov, povezanih z 

našo temo.  

Rezultati izkazujejo, da anketiranci znanju pripisujejo velik vpliv na dohodke (60,3 %), zmeren vpliv 

na varnost zaposlitve (53,8 %) in na boljšo zaposlitev (48,9 %). So pa omenjene vrednosti najvišje v 

vseh šestih letih raziskovanja. (Podatki iz leta 2014: dohodki 48,1 %, varnost zaposlitve 43,7 % in 

boljša zaposlitev 38,7 %.) To je v nasprotju z oceno, da je v Sloveniji znanje premalo cenjeno (72,9 

%). Verjetno je razlog razkoraka med doživljanjem učinkov lastnega znanja in doživljanjem 

vrednosti znanja v javnosti – ne samo v smislu delovnih pogojev, pač pa tudi v smislu bolj javnega 

odobravanja znanja, inovacij, odkritij, podvigov mladih raziskovalcev ipd.   

V obdobju šestih let se vidi, kako gre v zaton misel, da formalno pridobljeno znanje zadostuje za 

potrebe dela. Prav tako vztrajno narašča stališče, da formalno pridobljeno znanje delno zadostuje 

potrebam opravljanja delovnih nalog. Pomeni, da so učne vsebine formalnega izobraževanja dokaj 

primerno in aktualno izbrane. 

 

Mnenje učiteljev  

GOETE (Parreira do Amaral in drugi, 2013): Učitelji si izobraževanje razlagajo najprej v smislu 

znanja – tako v povezavi s snovjo predmetnih področij kakor v povezavi z osebnim razvojem. 

Izobraževanje doživljajo v smislu funkcionalnosti. Zato dopuščajo, da izobraževanje vključuje 
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socialne vidike vzgoje in pomoč dijakom pri prehodih nadaljevanja izobraževanja. Vsi učitelji, zajeti 

v raziskavo, očitajo staršem, da ne nudijo tolikšne podpore svojim otrokom, kolikor bi jo morali. To 

velja še posebno za socialno prikrajšane družine. Učitelji se pritožujejo, da veliko časa porabijo za 

vzgojo in zagotavljanje pogojev za poučevanje.  

Učitelji se ne čutijo usposobljene za delo z dijaki s posebnimi potrebami in z dijaki z migrantskim 

ozadjem. Pogosto ne vedo, kako v dijake vsaditi pomembnost izobraževanja. Učitelji pogrešajo več 

vedenja o življenju dijakov zunaj šole.  

GOETE (Litau in drugi, 2015, str. 7): Veliko učiteljev se doživlja le kot posredovalca znanja. Pa 

vendar je marsikdo dijakov vzor, ob katerem razvija pojmovanje izobraževanja. Učitelj vidi pomen 

izobraževanja v kasnejši soudeležbi (participaciji) v družbi. Nemalokrat so učitelji izrazili, da 

premalo poznajo prosti čas dijakov.   

Feldman (2005 po Widdowson in drugi, 2014, str. 427 in 428): Raziskava med 80 ameriškimi 

študenti razrednega pouka je pokazala, da je daleč največ (81 %) študentov prepričanih, da je 

namen izobraževanja razvoj sposobnosti akademskega učenja, množična priprava za dobro plačan 

poklic (54 %). Druga prepričanja o namenu izobraževanja, ki so dosegla višje deleže, kot 

ekonomska funkcija so bili: doseči socialno spremembo, razvoj tekmovalne delovne sile in razvoj 

etično in socialno odgovornega državljanstva.  

Inkluzija dijakov: Vrhovnik (2013) je v magistrskem delu raziskovala stališča učiteljev (N = 100) o 

inkluziji dijakov. Ugotovitve so pokazale, da so učitelji srednjih šol naklonjeni inkluziji  večja 

uspešnost učencev s posebnimi potrebami, priznavanja koristi vključevanja teh dijakov. Pri delu, 

zaradi dijakov s posebnimi potrebami, nimajo težav ali večje psihofizične obremenitve. "Pogrešajo 

le več podpore s strani drugih strokovnih (so)delavcev" (ibid., str. 98)  npr. specialnih, socialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov.   

 

4.3.10.3. Strategiji pri izbiri izobraževanja  

Ob pomoči fokusnih skupin in individualnih intervjujev sta bili izluščeni dve strategiji pri izbiranju 

izobraževalnih programov ob vpisu v srednje šole (Živoder, 2011). Prvo  odlog odločitve bi mogli 

pripisati kot stališče učencev, drugo  ‘bolje je več’ njihovim staršem. V okrnjeni meri bi mogli ti 

dve strategiji prenesti tudi v srednje poklicne in strokovne šole.   

Odlog odločitve  

V šolskem letu 2011/12 je bil, po podatkih Ministrstva za šolstvo in šport, največji vpis generacije v 

gimnazije (41,6 %) (Živoder, 2011). Učenci v programu vidijo priložnost, da si pridobijo nekaj časa, 

da se spoznajo, da bolj jasno ugotovijo svoje želje, da si o vsem pridobijo zadostne informacije, da 

napredujejo v modrosti. Le tako menijo, bodo lahko odgovorno sprejeli to pomembno odločitev.   

Primera izjave (ibid., str. 1437):  

“Tako bom imel čas premišljevati, kaj bodo delali, ko bodo odrasli. /.../ Samo, če boš 
sprejel pravilno odločitev in to. /.../ Na primer, če že veš; ampak lahko z gimnazijo ali s 
podobno šolo podaljšaš tako odločitev.” (LJ-učenci-fokusna skupina1-Russel)  
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“Ne vem, sploh nisem še premišljeval o tem. /.../ Zdaj sem se odločil za gimnazijo.” (LJ-
učenci-fokusna skupina2-Agima)  

 

Učenci se odločijo za gimnazije, ker v tem vidijo boljše pogoje za nadaljevanje šolanja  tako si 

pustijo odprte številne možnosti. Mislijo, da ta odločitev ni tako pomembna, saj imajo še vedno 

možnost, da se premislijo in se prepišejo v drugo šolo. Ni nam znano, da bi se kdo od 

gimnazijskega programa res prepisal v poklicni ali strokovni program.   

Ko govorimo o dijakih srednjih poklicnih in strokovnih šol, ne moremo govoriti, da bi odložili 

odločitev izbire poklica. V nekaterih osamljenih primerih bi lahko govorili o vpisu z željo po prepisu 

na željen program, ko se bo na njem sprostilo mesto. V tem smislu bi mogli reči, da gre za neki 

odlog, vendar z že izoblikovano poklicno izbiro. Velikokrat pa dijaki, kljub določenim začetnim 

poklicnim aspiracijam, sprejmejo poklic, čeprav se zanj niso odločili, ampak so bili vanj zaradi takih 

ali drugačnih okoliščin ‘prisiljeni’. Večkrat se vpišejo, ker “drugje ni bilo prostih mest”.  

 

‘Bolje je več’  

Starši se zavedajo, da tudi visoka izobrazba ne zagotavlja dobre prihodnosti, da izobrazba sama ne 

zagotavlja uspeha in zagotovljene kariere. Vendar kljub temu mislijo, da ni druge, boljše poti v 

družbi znanja kot pridobitev izobrazbe. Zato starši s svojimi nasveti in usmeritvami raje poskušajo 

čim bolj zmanjšati tveganje. Tako družba ustvarja presežke visoko izobraženih delavcev, v 

primerjavi s tem, kolikor jih potrebuje za lastno reprodukcijo ali kolikor jih potrebuje trg dela.   

Veliko staršev se zavzema za svoje otroke, da bi imeli dobro izobrazbo že v osnovni šoli. Investirajo 

izdaten čas, napor in financirajo dodatne inštrukcije ter razne obšolske dejavnosti z namenom, da 

bi njihov otrok imel potrebno konkurenčno prednost pri zagotavljanju boljših izhodiščnih položajev 

 boljšo izobrazbo.  

Primera izjav (ibid., str. 1440):  

“Zdaj si vsak starš želi, da bi njegov otrok imel, ne vem kaj, univerzo, fakulteto, ne 
toliko, zaradi nazivov, ampak lažjega življenja za tem.” (MS-starši-intervju-mati-Jožica)   

“Niti ni nujno, da ima kdo visoko izobrazbo, da je pri delu uspešen. Nekdo z nižjo 
izobrazbo je lahko bolj uspešen pri istem delu! Ampak, če se danes želiš kje zaposliti, 
samo pogledajo tvojo diplomo in spričevalo, katero šolo si zaključil.” (KP-starši-intervju-
mati-Tina)  

 

Veliko je otrok in dobronamernih staršev, ki precenijo sposobnosti. Ko to ugotovijo ali okrepijo 

svoja prizadevanja, da bi dosegli minimalne standarde, ali otroka prepišejo v drugo šolo ali s 

šolanjem odnehajo. V primeru, da vložijo precej truda, so sicer zaključili gimnazijo, vendar nimajo 

poklica. Na fakulteti se stopnja zahtevnosti poveča in zgodi se lahko, da so tam neuspešni. Taki 

študentje imajo velike težave na trgu dela, saj so, po eni strani preveč izobraženi po drugi pa 

premalo izobraženi. Tako se zamaje njihova samopodoba, identiteta, poveča se občutek 

manjvrednosti, ‘ne dovolj pameten’… V družbi znanja ne morejo kriviti drugih razen sebe.  
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Starševski nasvet je lahko sicer dobronameren, a včasih ni v skladu z željami in poklicnimi 

aspiracijami njihovih otrok. Otroci, v poslušnosti staršem, šolanje opravljajo pravočasno, vendar 

brez notranjega zadovoljstva. “Nina prizna: “Bila sem zmedena in tako sem preprosto šla na 

gimnazijo”. Obžaluje, da ni poslušala sebe. Sedaj premišljuje o prešolanju na cvetličarsko šolo” 

(Walther in drugi, 2015, str. 360). (opomba: Nina je ena od dijakinj, s katerimi je bil v okviru 

raziskave GOETE opravljen poglobljeni individualni intervju.).  

Tudi v srednjih poklicnih in strokovnih šolah je moč najti ambiciozne starše, ki precenijo 

sposobnosti svojih otrok in jih silijo, da obiskujejo program, ki jih ne zanima, je zanje prezahteven 

in zahteva izdatno aktiviranje vsega podpornega sistema doma in v šoli.   
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5. KVALITATIVNA RAZISKAVA 

 

5.1. Opis raziskovalnega problema 

Izobraževanje je v današnji družbi med najpomembnejšimi dejavniki uspešne socialne in 

ekonomske uveljavitve posameznika. Statistika v obdobju zadnjih petih let kaže (Tuš, 2015) trend 

večanja deleža, vpisanih v srednje poklicno (SPI), srednje tehniško in drugo strokovno 

izobraževanje (SSI in PTI). Delež ponavljavcev v programih nižje poklicnega izobraževanja (6,4 %), 

SPI (6,4 %) in PTI (6,5 %) je bil v šolskem letu 2014/2015 večji v primerjavi s srednje splošnim 

izobraževanjem (1,6 %). Na izbiro srednješolskega programa vplivajo isti dejavniki, ki učinkujejo 

tudi na potek izobraževanja v prihodnosti.   

Namen magistrskega dela je raziskati, kako mladi v srednjih poklicnih in strokovnih šolah doživljajo 

izobraževanje  kakšen pomen ima za njih znanje oz. izobrazba, kakšno vizijo svoje prihodnosti 

imajo, kako doživljajo potek njihovega izobraževanja in kako se sicer počutijo v srednji šoli.  

 

5.2. Raziskovalni cilji 

S pomočjo polstrukturiranega intervjuja interpretirati dijakovo doživljanje izobraževanja v srednji 

poklicni in strokovni šoli. Ugotoviti želim: 

 strategije spoprijemanja z zahtevami izobraževanja v kontekstih socialnega, kulturnega, 

ekonomskega in človeškega kapitala, 

 prepoznavnost družbe znanja v prepričanjih in stališčih staršev, učiteljev in vrstnikov, 

 načine šolske pomoči dijakom pri zmanjševanju socialne neenakosti in izključenosti. 

 

5.3. Metoda in raziskovalni pristop 

Izbral sem kvalitativen pristop z deskriptivno, neeksperimentalno raziskovalno metodo.   

 

5.4. Vzorec 

Ker me zanimajo biografske zgodbe in posameznikovo razumevanje stvarnosti, sem vzorčil 

namensko. V vzorec so bili vključeni štirje dijaki. Merila izbora so bili:  

status  osebna okoliščina  

Dijak z dodatno strokovno pomočjo (DSP)  odločba DSP tudi v OŠ  
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Dijak s statusom športnika  prepoznan kot nadarjen   

Dijak s pedagoško pogodbo  ponavljavec  

Dijak s šolsko učno pomočjo  migrant oz. priseljenec  

Spol, vrsta izobrazbe in starost dijakov je bila prepuščena priložnostnemu vzorčenju. 

 

5.5. Opis postopka zbiranja podatkov 

Po predstavitvi koncepta in namena raziskave vodstvu šole sem pridobil tudi njegovo pisno 

soglasje. Po različnih internih seznamih dijakov sem si glede na dane kriterije izbora oblikoval ožji 

izbor dijakov. Nadaljnji izbor dijakov je bil priložnosten. Polstrukturiran intervju sem izvedel po 

vnaprej pripravljenem vodilu intervjuja (Priloga 1).  

 

5.6. Postopek obdelave podatkov 

Z namenom celostnega razumevanja dijakovega doživljanja izobraževanja sem izbral 

rekonstruktivno-hermenevtične postopke socialno-pedagoške diagnostike. Snemanje intervjuja mi 

je omogočilo dobesedno zapisanim izjavam pripisati pojme (Priloga 2), ki sem jih nato uredil po 

kategorijah ter vsebinskih področjih. Pojme in kategorije sem združil pod dodeljena vsebinska 

področja. Analizo podatkov sem zaokrožil v interpretativen opis doživljanja izobraževanja. Zaradi 

pojasnitve določenih okoliščin sem z vsakim dijakom opravil še dodaten razgovor. Vsem dijakom 

sem interpretativni opis vročil v pregled.  

 

5.7. Rezultati 

5.7.1. Interpretacija Arminovega položaja v odnosu do izobraževanja  

Ime status  osebna okoliščina  letnik 

Armin Dijak s šolsko učno pomočjo  migrant oz. priseljenec  +1 PTI 

 

5.7.1.1. Oris življenjske poti  

Dijak, izbral si je ime Armin, je iz Bosne. Tam je obiskoval osemletno osnovno šolo. Po njej se je 

vpisal na triletno poklicno šolo, program voznik. Nato se je preselil k bratu v Slovenijo in se vpisal v 

program logistični tehnik. V Slovenijo se je pred nekaj leti preselila tudi sestra.  

V času intervjuja (maj 2016) je imel pri dveh predmetih od šestnajstih negativno oceno.  
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5.7.1.2. Arminovo mnenje o sebi  

Ko je odgovarjal na vprašanje, kakšen je bil kot učenec v osnovni ali srednji šoli, je odgovoril, da se 

ima za povprečnega učenca: "V osnovni šoli sem bil srednje, srednje, kako da rečem. Nisem bil nije 

loš ne dober preveč" (ŠUPA19). Podobno ocenjuje tudi sebe v prihodnosti. Pravi: "Pa ne vem, jaz 

mislim, da se vidim kot ... Ne vem ... Da bom delal neki dobr. Dobro delo pa tako" (ŠUPA125). V 

očeh sošolcev meni, da je priden dijak.   

Izjavlja, da ga precej skrbi šolanje, do česar sicer čuti odgovornost. Prepričan je o svojih načrtih: 

"Pa ne vem, jaz sem siguren, da bo se to ispunilo, ampak, nač ne obječavam" (ŠUPA148). Kljub 

temu da v zdajšnjem položaju zaznava, da ni imel izbire. Prepričanost vase je izkazal tudi s tem, ko 

je trdil, da "pridni fantje v Sloveniji isto uspejo" (ŠUPA150).   

  

5.7.1.3. Arminovo mnenje o znanju in izobraževanju  

Pravi, da se v Sloveniji znanje ceni. Najraje bi se učil samo tisto, kar je po njegovem mnenju 

koristno. Na drugem mestu pa pravi, da v poteku izobraževanja ne bi ničesar spremenil (ŠUPA256). 

Izobrazba je zanj pot do zaposlitve. K izobraževanju ga nihče ne sili – ne brat, ne starši – je njegova 

izbira. "Zdej, če hodim u šolu, nikdo me na to ne priseljava, ampak jaz sam to hočem!« (ŠUPA57). 

Ko opazuje službe svojih staršev brata in sestre vidi, da se nobenemu ni bilo treba za potrebe 

opravljanja svojega poklica dodatno izobraževati. Kar so se novega naučili, so se naučili z delom 

samim.  

Starši o izobraževanju pravijo: "Oni so rekli, za tvoje dobro, da če ti to završiš, to bo tebi v življenju 

trebalo, ne nam ..." (ŠUPA106). Trdi, da je boljše, če imaš dva poklica kot enega.  

"Poredni" dijaki – to so tisti dijaki, ki delajo nered, hodijo v šolo, ker tako želijo njihovi starši. Sami 

pa mislijo, da se jim z izobrazbo nič ne spremeni višina zaslužka. Zato so tudi učno šibki.  

Ko primerja izobraževanje v BiH in Sloveniji opaža, da je bil nivo zahtevnosti angleščine v BiH 

precej nižji kot v Sloveniji. Moti ga, da se pri matematiki snov jemlje hitro. Želi si, da bi pri pouku 

delali več vaj, da bi bilo tudi več možnosti postavljati vprašanja. Tako bi bilo treba manjkrat 

ponavljati isti test. "Na primer matematika. Ja bi to drugač delal, ker oni samo delajo te, tiste, 

lekcije. In dela dela dela, in da test. In mi ponavljamo do tri, dva, trikrat ponavljamo tisti test" 

(ŠUPA 226). "A jaz bi to drugače, ker več bi tih nalog delu, na času, na tistim času. In s tem nju 

uprašal, kako, kaj, se dela" (ŠUPA 227). Poroča, da sicer vso snov razume in da mu po nareku ni 

težko pisati.   

V veliko pomoč mu je šolska učna pomoč, ki mu jo je omogočilo vodstvo šole. Vendar meni, da je 

ena ura tedensko za vse njegove potrebe premalo. Povedal je, da presodi, kaj se je smiselno učiti 

na pomoči in kaj se bo lažje učil doma. Tako se na učni pomoči raje uči snov, ki jo želi utrjevati oz. 

preveriti kakovost znanja.  
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5.7.1.4. Izbira programa in interesi  

Armin je v času osnovne šole kazal posebno zanimanje za elektriko. Fascinacijo nad njo je udejanjal 

z razstavljanjem električnih naprav. Tudi pri pouku se je pri tovrstni snovi zavzel. Drugače svojega 

zanimanja ni udejanjal, a prevzetost nad njo ostaja še danes.  

Osnovna šola je imela interesne dejavnosti, a se jih ni udeleževal. V svojem prostem času je z 

vrstniki igral nogomet in pomagal staršema na kmetiji.   

Ker njegov brat dela cel dan, skrbi za nečaka. Tako nima veliko prostega časa. Kadar pa ga ima, ga 

izkoristi za šport.  

Smeri izobraževanja si je izbiral glede na dane možnosti. Program voznik je izbral "pa zato, ker je to 

bila edina najboljša šola ostale so bile slabe" (ŠUPA262). Program logistični tehnik v Sloveniji je 

izbral, ker: "Pa sej vem, ampak nisem imel drugog izbire in sem moral to vpisat ..." (ŠUPA18). Hkrati 

pa se ta program nekako navezuje na prvo srednješolsko izobrazbo. Zdaj je z izbrano smerjo 

izobraževanja zadovoljen. Za nadaljevanje izobraževanja se je odločil, ker bo z dvema poklicema 

lažje našel zaposlitev, sploh, ker bo eno šolo zaključil v Sloveniji.  

  

5.7.1.5. Arminova družina  

So petčlanska družina. Ima še starejšo sestro in brata. Med seboj so povezani.   

Brat je bil prvi v družini, ki je v Slovenijo, pri svojih 23. letih, prišel po boljši zaslužek. Ima redno 

službo in družino. Njegov delovnik je razpotegnjen čez cel dan. Zato Armin ta čas skrbi za nečaka. Z 

bratom se Armin dobro razume. Ko je brat odhajal v Slovenijo, mu je bilo zelo težko.  

Starša spremljata Arminovo izobraževanje. Armin ni nikoli čutil posebnega nadzora. Tudi ga nista 

silila, da je treba, katero od izobraževanj dokončati. Ves čas mu izkazujeta zadovoljstvo nad 

šolanjem; zanimata se o njegovem počutju v šoli in siceršnjim učnim uspehom. "Zelo so zadovoljni 

z mano" (ŠUPA110).   

Redno se slišijo in obiskuje ju vsake tri mesece. Mati ima zaključeno osnovno šolo, oče pa ima 

poklicno izobrazbo. Trenutno nista zaposlena, pač pa delata na kmetiji.  

  

5.7.1.6. Selitev v Slovenijo  

Razlogi selitve vseh sorojencev so bili ekonomski. Brat se je preselil prvi, pri Arminovih desetih 

letih. Ko se je brat selil, mu je bilo izredno težko. Vendar: "Pa bilo je zelo težko, ker smo bili zelo 

povezani in ... Ker ni on ni imel isto izbiro in je moral ..." (ŠUPA84). Armin o svoji selitvi govori kot o 

nujnosti: "In za največ zaradi tega sem prišel tu. In zaradi tega, ker je boljše življenje kot v Bosni ..." 

(ŠUPA74). Po eni strani mu je bila selitev zaradi bivanja sestre in brata v Sloveniji pričakovana, po 

drugi pa izjemno težavna. Prvič se je moral ločiti od svojih staršev in se podati vsemu novemu 

naproti. Letos se zaključuje prvo šolsko leto, odkar je v Sloveniji.  

Pravi, da imajo tudi drugi prišleki podobno zgodbo – nekoga imajo v Sloveniji, ki ga vodi v obdobju 

privajanja. Dva znanca iz osnovne šole sta tudi v isti srednji šoli. Nekateri od teh, kar ne morejo 
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zaživeti tu in jim je težko. Tudi Arminu je bilo za začetku težko. Ker je bil brez staršev, se je počutil 

osamljenega. "Am, začetek mi je bil grozen, in kasneje ko sem se spoznal z dijakima in dijakinjama, 

onda sem bolje se opustil in večem se družil z njima" (ŠUPA182). Zdaj lahko reče, da rad hodi v 

šolo.  

  

5.7.1.7. Življenje v Sloveniji  

Zdaj živi z bratom in poleg svoje učne uspešnosti skrbi še za bratovega sina. Je popolnoma 

samostojen, saj brat ne zmore skrbeti še za njegove šolske obveznosti. Če bratu dopušča delovni 

čas, hodi tudi na govorilne ure. Vendar je to je bolj poredko. Če bi imel Armin težave na področju 

življenja (izven šolskih tem), bi se obrnil na brata.   

Redno obiskuje pouk slovenščine za tujce, ki ga organizira šola. Vendar mu ne pomaga dosti. Še 

največ se nauči med odmori. Najbolj zahtevno mu je učenje izgovarjave.  

Pridobil si je dovoljenje za prebivanje v RS iz razloga izobraževanja. Slovensko državljanstvo bo 

pridobil po desetih letih bivanja v Sloveniji. Ker bo zaključil srednjo šolo, bo opravičen do izpita iz 

slovenščine na osnovni ravni. Tako mu tudi ne bo treba izkazovati poznavanja slovenske politične 

ureditve, zgodovine in kulturne dediščine. V teh desetih letih lahko dela preko študentskega 

servisa pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Dobo desetih let si lahko skrajša s poroko in z 

izobrazbo pridobljeno v Sloveniji.   

Vidi, da se pri zaposlovanju delajo razlike. Slovenec dobi prej delo kot prišlek. "Nikdo to noče, ker 

ima dost tuki fantov, ki bo to delalo" (ŠUPA136).  

  

5.7.1.8. Srednja šola  

Srednjo šolo za voznika motornih vozil je obiskoval tri leta. Po njej je pridobil vozniško dovoljenje 

za vse kategorije. Je usposobljen poklicni voznik.   

V srednji šoli v Sloveniji je imel na začetku nekaj težav, saj ni poznal nikogar. Počutil se je 

osamljenega. Kmalu pa je navezal stike s sošolci in sošolkami in se je bolj sprostil. S sošolci se 

razume dobro. Večkrat se je že primerilo, da so mu sami od sebe ponudili pomoč. V razredu ne 

zaznava tekmovalnosti. Ni doživel, da bi ga kdo žalil zaradi njegove narodnosti. V šoli se počuti 

varnega.   

Ocenjuje, da so odnosi učiteljev do učencev v primerjavi s srednjo šolo v BiH veliko boljši  so bolj 

prijazni in manj strogi. "Sam so bili zelo strogi" (ŠUPA210). Poroča, da bi bil odnos dijakov do 

učiteljev lahko bolj prijazen. "Pa tako, niso baš prijazni kot oni prema nam ..." (ŠUPA217).  

  

5.7.1.9. Učenje  

Učenje je vedno doživljal kot izključno njegovo odgovornost. Tudi v osnovni šoli, ko učenja ni imel 

rad in mu šola ni bila zanimiva. O tem času poroča, da se ni nič učil, za učenje ni bil zavzet, delal pa 
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je tisto, kar je moral  domače naloge. Profesorji v osnovni šoli niso bili strogi. "In sploh nisi mogu 

padt en razred" (ŠUPA51).   

V slovenski srednji šoli se uči bistveno bolj zavzeto, saj pravzaprav nima druge izbire. V primerjavi z 

osnovno šolo je tu snov bolj zahtevna. "Uuu, ja seveda, srednja šola več snovi ima pa vsega tega ... 

Bolj je razširjena" (ŠUPA53). Pravi, da se več uči, a ocene so slabše kot v BiH. Najbolj se uči 

problematičen predmet: angleščino. Za ta predmet si je uredil tudi inštrukcije. Učil se jo je vsak 

dan. Sicer pa učenju namenja večinoma večere ob koncih tedna. Delo za šolo mu vzame veliko 

časa. Pravi, da se snovi večinoma nauči pravočasno. Ob ponavljanju preverja kakovost naučenega. 

Naredi vse domače naloge. Da dosega dobre ocene izkoristi tudi šolsko učno pomoč. Zaradi jezika 

ima težave pri pisnih izdelkih (vodeni interpretaciji).  

  

5.7.1.10. Vizija prihodnosti  

Prihodnosti ne načrtuje, razen tako, da se uči, saj se z izobrazbo pride do zaposlitve. Želi pa si, da bi 

delal v skladišču ali kot voznik. Ob prvi zaposlitvi je pripravljen delati vse. Opaža pa, da imajo pri 

zaposlovanju Slovenci prednost.   

Desetletna doba za slovensko državljanstvo se mu zdi dolga doba in ne ve, ali bo ostal v Sloveniji.   

Šolo ocenjuje kot pripravo na samostojno življenje  bolj preko pridobljene izobrazbe, kot pa 

zaradi pridobljenega znanja. Na vprašanje o uporabnosti pridobljenega znanja odgovarja: "Jst 

mislm, da ne. Neki od predmetov na primer, kot je angleščina, nemščina, ti strani, jezici, to bo nam 

trebalo, ampak to ostalo ..." (ŠUPA222).   

  

5.7.1.11. Doživljanje izobraževanja 

Armin ima izrazito močan notranji lokus nadzora, saj vztrajnost za svoja učna prizadevanja črpa iz 

sebe. Proces individualizacije (prim. Žakelj in drugi, 2013) je v polnem teku. To dokazujeta jasno 

izoblikovana cilja: pridobiti si slovensko izobrazbo in državljanstvo. O uspehu prvega ne dvomi. Več 

pomislekov ima pri desetletnem obdobju, ki ga loči do državljanstva. Pušča vtis, da kljub vsemu 

zasleduje strategijo "več in bolje" kot pa, da bi se hitro zadovoljil z minimalnim. Ta strategija mu je 

pomagala premoščati težave, npr. ko je izbiral med omejenimi možnostmi za srednješolsko 

izobraževanje v BiH ali v Sloveniji, ko se je skušal vključiti v tuje okolje.  

Njegova ne-kognitivna veščina je pridnost in nastopa kot element socialnega kapitala (prim. 

Hogan, 2001 po Martinjak, 2004). To je tista lastnost, ki mu je, poleg nekonfliktnosti, pomagala 

vključiti v novo okolje. 

Ekonomski razlogi selitve v Slovenijo so povzročili pravi ekološki prehod od mikrosistema celovite 

družine v BiH k bratovi družini v Sloveniji (prim. Levpušček in Zupančič, 2009). Ob vzpostavljenih 

tesnih odnosih v družini se je podal v nove razmere življenja. Zrahljati je moral vezi s staršema in se 

drugače povezati z bratom in sestro – njegov mezosistem se je moral na novo vzpostaviti. Ker sebi 

želi "več in bolje", je bila selitev v Slovenijo logična in zanj nujna izbira.  
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Ključno v njegovem doživljanju izobraževanja je odnos staršev do njegovih šolskih obveznosti. V nič 

ga nista silila, a izkazovala sta mu zaupanje, vanj sta verjela in mu pripisovala sposobnosti, da bo 

kos zadanim nalogam. Še več, zagotavljala sta mu, da ga bosta sprejemala ne glede na potek 

izobraževanja. Zagotovila sta mu varno čustveno navezanost. S popotnico zaznavanja lastne 

sposobnosti, avtonomnosti in ljubljenosti je mogel reševati vsakršen življenjski in učni izziv. 

V njegovi biografiji se izpostavlja vzorec, da Armin kljub omejenim izbiram deluje osredotočeno in 

svobodno. Zunanje okoliščine mu kažejo, v kateri smeri naj rešuje identitetno krizo adolescence 

(prim. Ule, 2011). Omejenosti v izbiri poklica ali nujnosti prevzemanja vlog odraslega, ko varuje 

nečaka in končno, nujne selitve v Slovenijo ne doživlja kot omejenost. Te okoliščine ga ne hromijo. 

Nasprotno poskuša najti notranje ravnovesje z zunanjimi dejstvi. Pomirjen je s svojim položajem 

tudi zato, ker ve, da bo po zaključku šolanja zastavil samostojno življenje. Tak je dogovor z bratom.  

Armin ni sledil svoji otroški zvedavosti o delovanju električnih naprav. To zanimanje ni bilo tako 

močno oz. ni bilo možnosti, da bi jo primerno udejanjil. In ko si enkrat nekaj izbere, se temu 

podredi. Tudi zato, ker je bil prosti čas zaseden s pomočjo na domači kmetiji, vrstniki … Mlad 

človek, da izoblikuje zanimanje v poklic, potrebuje usmerjanje odraslega. Kot kaže, ni na tem 

področju v svojem okolju našel pravega mentorja, v zalogi socialnega kapitala ni imel osebe, ki bi 

mu mogla odgovoriti na potrebo. Takratne socialne mreže mu niso omogočile dostopa do znanja 

(prim. Zrim Martinjak, 2006a).  

Armin v svoji pripovedi pokaže na doživljanje izobraževanja »porednih« fantov. Armin se zaveda, 

kako lahko dejanja "porednih" fantov določajo njihov potek prihodnosti. To so tisti dijaki, ki v šoli 

delajo nered, hodijo v šolo, ker tako želijo njihovi starši. Sami pa mislijo, da se jim z izobrazbo nič 

ne spremeni višina zaslužka. Zato so tudi učno šibki. V izobraževanju ne vidijo pomena, smisla. 

Videti je, da na doživljanje izobraževanja, pri nekaterem delu populacije srednje poklicne in 

strokovne šole, močno vplivajo, bodisi razmere na trgu dela bodisi motivacijska prepričanja 

njihovega okolja (prim. Zupančič, 1993).  

Armin znanje in izobraževanje vrednoti skozi ekonomsko funkcijo človekovega kapitala, da je 

znanje koristno in mu omogoča zaposlitev. Starša imata podobno mnenje. Zanju izobraževanje 

predstavlja možnost izboljšanja gmotnega položaja njunih otrok.  

 

5.7.2. Interpretacija Matejevega položaja v odnosu do izobraževanja   

 Ime status  osebna okoliščina  letnik 

Matej Dijak s statusom športnika  prepoznan kot nadarjen   +1 PTI 

 

5.7.2.1. Oris življenjske poti  

Dijak s psevdonimom Matej izhaja iz celovite družine. Ima mlajšo sestro. Starša sta zaposlena. 

Njegova glavna okupacija je košarka. Predstavlja mu sprostitev, pa tudi umik od zahtev vsakdana. 

Ima kratkotrajno in lahko skrenljivo koncentracijo. V osnovni šoli mu je bilo, po razgovoru s šolskim 
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svetovalnim delavcem, svetovano, naj zaprosi za DSP. Ta mu je v danem obsegu koristila tudi v 

triletni srednji šoli. V PTI do nje ni upravičen. Je pa prepoznan kot gibalno nadarjen košarkar. Zato 

je pridobil status športnika. Je član šolske košarkarske ekipe.  

V času intervjuja (maj 2016) je imel pri devetih predmetih od sedemnajstih negativno oceno.  

  

5.7.2.2. Interesi  

Že v otroštvu (2. razred) je kazal veliko zanimanje za košarko, čemur je Matej predan še danes. Igra 

v starostni skupini članov, kjer so soigralci večinoma starejši. Ob igranju košarke se sprosti, se 

zabava in odmisli težave. »Jst se tm sprostim in to je to. Sej tut pač, zabavn je, ker igramo. Se tut 

skregamo, ampak, ko se, pač, to je tist neki ko daš vse drugo na stran, se prav se znebiš vsega … 

pač, kaj nej povem. Ne da se opisat, no« (SŠM48).   

V osnovni šoli je obiskoval še krožek programiranja in lego konstruiranja (Lego education). V 

svojem prostem času znanj in veščin programiranja ni nadgrajeval, saj je imel obveznosti s košarko. 

Zdaj včasih pomaga očetu pri popravljanju avtomobilov.  

  

5.7.2.3. Mnenje o izobraževanju in znanju  

Izključno samo šolsko znanje je za uspešnost na delovnem mestu premalo. Pravi, da je treba biti še 

zagnan in pripravljen pokazati zainteresiranost. Meni, da je uspeh v življenju povezan z uspehom v 

šoli. Prizadevnost v šoli se izkazuje tudi kasneje kot prizadevnost v življenju (na delovnem mestu).  

"Če boš mel šterletno, oziroma tri plus dva, te bo že vsak vzel, če maš pa ... če si pa preveč 

izobražen, pa spet noben ne, zarad plače. Previsoka plača." (SŠM77-1,2). Visoko izobraženi ljudje, 

ki v Sloveniji ne dobijo zaposlitve, gredo delat v tujino. Možnost zaposlitve se z višjo stopnjo 

izobrazbe veča. Pravi, da imajo tisti z višjo izobrazbo boljše plače, fizično pa manj delajo.  

  

5.7.2.4. Potek izobraževanja  

Matej ne ve, zakaj je v osnovni šoli dobil DSP. Spominja se, da je v tretjem razredu svetovalni 

delavec šole (psiholog) priporočal, da se zaprosi za DSP. DSP (3 ure na teden) mu je pomagala z 

dodatno razlago in z oblikovanjem učnih navad. Zaradi DSP ni bil nič bolj socialno ožigosan ali 

izključen. V SPI je imel DSP 3 ure tedensko. Zdaj, v PTI programu, do ur DSP ni upravičen.  

Med krožki v osnovni šoli si je izbral programiranje in lego konstruiranje (Lego education). Kljub 

temu da svojih zanimanj v prostem času ni razvijal, se je, na podlagi informativnega dneva, odločil 

za program SPI  mehatronik operater. Srednja šola se je s svojimi programi predstavljala tudi na 

njegovi osnovni šoli. Izbrani program mu je všeč in nima pomislekov, da bi ne zmogel delati v tem 

poklicu.   

Odločitev o nadaljevanju šolanja bo sprejel ob zaključku šolanja. "Najprej bom dokončou, pol bom 

pa vidu, a se mi bo dal še naprej. Če ne bom šou pa delat" (SŠM17). Sicer pa razmišlja, da se bo sam 
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priučil tistega, kar od njega zahteva delovno mesto. Vendar ne bi se rad učil na stara leta. "Pač, če 

mi ne bo dost zdej to, kar sm zdej naredu, če bom hotu kej več, ja, bo treba izobraževanje, zato pa 

hočm zdej čim dle pridt s šolanjem … da bom zadovoln pol, da mi ne bo treba se učit, ne pa da pol 

spet: ja, ker butl si bil, da nis prej študiru na to, ne, da se nis prej uču. Se morš pa zdej na stara leta" 

(SŠM81).  

  

5.7.2.5. Srednja šola  

Iskreno izreče: "Pač mal mi je težko zarad tega, ker se ne učim, ne. Drgač pa, če bi se redno uču, bi 

šlo. Z lahkoto" (SŠM7). Priznava tudi, da je njegov učni uspeh, v primerjavi z ostalimi leti, nekoliko 

slabši. Sicer v šolo rad hodi. Kadar je na urniku veliko ur ali kadar s poukom pozno konča, mu je 

šola v breme.   

Zaradi precejšnjega angažiranja v košarkarskem klubu je Matej zaprosil za status športnika. Status 

športnika mu koristi, saj si sam določi datum ustnega ocenjevanja. Moti ga, da se tem datumom 

dodajo še datumi pisnih preverjanj. "Pač, mi je v pomoč, ampak, tkrt k si jst določam datum, ne, je 

pa drug problem to, da pa … pridemo recmo na naslednjo uro in pravjo: ja, tkrt pa tkrt bomo pa 

pisal. Ne, in je pol ubistvu še en predmet zravn … k ga morš oziroma pisat alpa ustno bit vprašan" 

(SŠM34). Vidi, da imajo dijaki s statusom športnika (trije so v razredu) velikokrat izgovore na dan 

ustnega ocenjevanja.  

V razredu ne opaža tekmovalnosti. Ocenjuje, da so kot razred nekako v povprečju učne uspešnosti. 

Pravi, da si pomagajo med seboj. "… mrsker, če vid, da ti ne gre dobr, reče da rabš neko pomoč, 

oziroma jst vprašam, če loh kdo pomaga, ne. Pol najdejo se. Pomagajo" (SŠM25). Pomagajo si s 

posojanjem zapiskov in z razlago. Obrne se tudi na profesorja, da mu snov ponovno razloži. 

Mateju se pozornost hitro preusmeri proč od spremljanja pouka. Razred kot celota je precej 

živahen. "Ja se prav, pr nm se zato, ker stopmo sam v razred, je že, k da bi pršu v živalski vrt, ne. Se 

vsi derejo in vse" (SŠM28-1). Zato profesor potrebuje nekaj minut, da razred umiri. Kakovost 

poučevanja zaradi nervoznosti profesorja, ker je v stiski s časom, upade. Ugotavlja, da samo dijaki 

v prvih dveh vrstah spremljajo pouk. "Nevem, mi pol … itak te večina privlač in še ti začneš delat 

tist, kar delajo drugi.  In pol sam tista prva vrsta, k pa ne more tega uporablat, pač, profesorca jih 

lohka vid, zapiše, ne. Sej zapiše tut tiste, k govorijo, ne, ampak ... ja no, in pol poslušajo sam tiste 

prve dve vrste" (SŠM36-2-5). Nekateri profesorji pa se na izzivanje dijakov ne odzovejo. Matej 

pravi, da je sicer odnos profesorjev do dijakov dober. Pravi, da si profesorji brez problemov 

najdejo čas za individualno razlago snovi.  

Ali se od razlage kaj nauči, je odvisno od vremena in sodobnih motilcev pozornosti. "Odvisn tut od 

vremena, če je dž alpa sonce, je spet problem, ne. Kšni vn gledajo, kšni spet telefon v roke pa to, ne. 

Kšni se pogovarjajo" (SŠM36-1). Kar počnejo sošolci, je bolj zanimivo kot to, kar razlaga profesor. 

Opaža, da se snov v PTI smeri nekoliko hitreje razlaga in da je nekako vse težje, kot v SPI. Se pa 

snov vedno razloži na bolj preprost način, kot je to zapisano v knjigi ali zvezku. Vidi, da se razlaga 

taka snov, ki je primerna za delo pri praktičnem pouku (v in izven šole). Nekateri predmeti ostajajo 

zanimivi zaradi snovi, čeprav je profesor ne poučuje dobro. Pri tistih profesorjih, kjer je poučevanje 

monotono in zaspano, se mora veliko bolj potruditi, da spremlja razlago.  
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5.7.2.6. Starša  

Izobrazbe matere ne pozna. Oče je avto preglednik pri tehničnih pregledih. Oče se po zaključeni 

poklicni šoli ni nič dodatno izobraževal. Kar ve več, kot se je naučil v času šolanja, se je priučil na 

delovnem mestu.  

Starša spremljata Matejev učni uspeh. Mati prejema obvestila E-asistenta. Kadar dobi pozitivne 

ocene, ga pohvalita. Ob negativnih ocenah mu svetujeta, da naj se bolj potrudi, naj zmanjša število 

treningov in mu naročita, da naj se gre učit v sobo. Matej ju upošteva, a je njegovo učenje 

"nezainteresirano" (SŠM40-3 in SŠM68-3). Sicer ga v tem letniku pustita pri miru, ker ima že eno 

izobrazbo. Zdaj pa naj naredi, če hoče in zmore.  

  

5.7.2.7. Učenje  

Že v osnovni šoli se mu je bilo težko učiti. Sicer ima zdaj podobne učne navade kot v osnovni šoli. 

Pravi, da je vedno pripravljen sprejeti novo znanje. A kaj, ko je njegova pozornost kratkotrajna. " ... 

kokr sm prej reku, k eni začnejo enkrat drugo delat, eni tretje, je spet tist, kokr sm reku za učenje, 

neki bl zanimivga. In te pol tist prvlač" (SŠM37-2). Zanimiva je njegova izjava: "Jst morm še neki 

umes delat, da probam nekak zdržat to" (SŠM18). Pravi, da ko se usede za mizo, se umiri in začne z 

branjem zapiskov, hitro postane zaspan. To se pojavi ne glede na uro dneva, tudi ko se je voljan 

učiti.  

Največ se nauči pri pouku s poslušanjem. "Zapomnm tist, kar je in pol iz tistga … poskušam. To je bl 

tist na srečo" (SŠM10). Zapiskov nima popolnih. Kadar ima težave z razumevanjem snovi, se 

najprej obrne na sošolce in nato še na profesorje. Sicer pa domačemu učenju namenja zelo malo 

časa in še to nezainteresirano. Uči se, da bi dobil pozitivno.   

  

5.7.2.8. Vizija prihodnosti  

Glede prihodnosti nima posebnih skrbi ali strahov. Niha med dvema izbirama: nadaljevanje šolanja 

ali zaposlitev. Nadaljevanje šolanja se mu zdi smiselno, da bi si s tem povečal možnosti zaposlitve. 

Z zaposlitvijo bi si pridobil lasten zaslužek in s tem tudi finančno neodvisnost. Izbral bi si tako 

zaposlitev, kjer bi bile naloge pestre in bi bil bolj na terenu. Idealna služba bi bila podobna šolski 

projektni nalogi. "Jah, da bi bil, tm da bi … al da bi delu za mašino, al da bi jo popravlu, sestavlu, 

pač sam za projektno nalogo naredu. To mi je blo u veselje. In upam, da bo še kej takšnga" 

(SŠM72).   
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5.7.2.9. Doživljanje izobraževanja  

Dijaku Mateju je izobraževanje v breme. Nenehno je v ambivalentnem odnosu med izjavami in 

ravnanji. Niha med nadaljevanjem šolanja in zaposlitvijo, med spremljavo pouka in spremljanjem 

početja sošolcev, med vseživljenjsko osebnostno držo prizadevnosti in preživetvenim učenjem 

"samo, da bo dve", med košarkarsko in poklicno formacijo. Ta njegova dvojnost v izjavah in 

ravnanjih kaže na izoblikovani difuzni identitetni položaj (prim. Marcia, 1994 po Ule, 2011). 

Nakazuje se ugoden izhod v soočanju z identitetno krizo adolescence. Pozitivno doživlja projektno 

delo. Tak način dela mu osmišlja teoretično in praktično pridobivanje znanja.  

Priznava, da v šolo hodi zaradi družbe. Do pridobivanja znanja ne čuti veselja. Pravi, da mu je bilo 

učenje težavno že v osnovni šoli. Snov PTI je zanj zahtevnejša, kot v SPI. Pravi, da se uči 

nezainteresirano. Priznava praktično vrednost posredovanega znanja, ki ga lahko z izkustvenim 

učenjem (projektno delo) nadgradi. A lastne pobude pri tem ni. Po načinu spoprijemanja z 

zahtevami izobraževanja ustreza ego-obrambnemu spoprijemanju (prim. Lehtinen, 1995). 

Dijak ima zunanji lokus nadzora (prim. Rotter, 1996) – zunanje spodbude ga lažje motivirajo kot 

notranji vzgibi. Dejstvo, da je starševski nadzor, zaradi že pridobljene SPI izobrazbe, manjši, ne 

povečuje zmožnosti samoregulacije (prim. Rozman, 1999), ne zmanjšuje njegove neodločnosti za 

učenje. Pri pojasnjevanju vzrokov in mnenj uporablja racionalizacijo. Opaziti je nekonsistentnost 

izjav z njegovimi ravnanji. V svojih odgovorih preverja, ali govori všečno.  

Matej je imel v osnovni in triletni srednji šoli dodatno strokovno pomoč zaradi primanjkljajev na 

posameznih področjih učenja. Kratkotrajna pozornost mu onemogoča, da bi od pouka in 

domačega učenja odnesel več. Razvil je kompenzacijske strategije, ki vključujejo uporabo resursov 

socialnega kapitala: razlaga in fotokopije zapiskov sošolcev, dodatna razlaga profesorjev, status 

športnika. Status športnika mu zaradi znanih datumov ocenjevanj po eni strani zmanjšuje 

anksioznost v urah pred spraševanjem. A mu v obdobju siceršnjega pridobivanja ocen ne koristi. 

Matejeva športna nadarjenost in zavzetost je brez opaznih učinkov na učnem uspehu.  

Njegovo športno udejstvovanje, kakor ga je predstavil, je del t. i. institucionalizacije (Žakelj in 

drugi, 2013). Košarkarski klub s svojim ritmom tekem, treningov močno usmerja Matejev prosti čas 

pa tudi interese. To njegovo dolgoletno prostovoljno udejstvovanje v sebi skriva težnje po odmiku, 

proč od zunanjih vsakodnevnih obremenitev izobraževanja in razvojnih nalog. 

 

5.7.3. Interpretacija Prinčevega položaja v odnosu do izobraževanja   

Ime status  osebna okoliščina  letnik 

Princ Dijak s pedagoško pogodbo  ponavljavec  2 SPI 
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5.7.3.1. Oris življenjske poti   

Dijak z vzdevkom Princ je živel v celoviti družini. Po ločitvi staršev živi skupaj s starejšo sestro in 

očetom. Ločitev se je zgodila v času srednje šole. Dijak je poročal, da je imel v osnovni šoli dobre 

učne navade. Ker je v srednji šoli bolj želel biti drugje kot v šoli, je izostajal in je pridobivanje ocen 

prelagal na kasnejši čas. Zaradi tega drugega letnika štiriletne srednje šole ni dokončal. Vpisal se je 

na triletni program avtoserviserja. Tu je drugi letnik ponavljal.   

Princ je samoten jezdec svoje usode. Verjetno se preveč utaplja v občutkih lastne nemoči, kakor da 

bi vzel vajeti življenja v svoje roke. Pove, da je sam kriv za svoj trenutni položaj. Svoje 

izobraževanje osmišlja skozi vidik praktičnih znanj. Učne pomoči nima in je tudi ne išče. Če bi 

izbiral idealne pogoje, bi bil zdaj že zaposlen.  

V času intervjuja (maj 2016) je imel pri petih predmetih od trinajstih negativne ocene.   

 

5.7.3.2. Dom  

Živi skupaj z očetom in starejšo sestro. Sestra ima v lasti dva konja. Princ ji pomaga pri delu na 

kmetiji. Skupaj z očetom delata tudi v gozdu in urejata okolico hiše. Oče ima narejeno triletno 

poklicno šolo. Izučil se je za električarja. Oče se ne zanima kaj dosti za sinov učni uspeh. "Oče nič 

kaj dost, se ne zanima kaj dost. Na vsake dva meseca me vpraša, kako mi gre v šoli, pa to" 

(PPP102-1). Reče mu, da naj dokonča šolo.   

Mati je po poklicu učiteljica razrednega pouka. Poskrbi, da ima vse potrebne pripomočke. A jih v 

tem šolskem letu pravzaprav ne potrebuje, saj uporablja zvezke lanskega leta. Zdi se, da se je 

sprijaznila s prešolanjem: "Mati glih tko prav, da nej neki naredim. Če ne štiriletno, pa tri letno" 

(PPP102-4).   

"Ne, so mel nadzor, so mel, sam ..." (PPP64-1). "Starša sta se skupaj zanimala za šolo do 1. letnika. 

Pol k sem pa fuknu pa se nista več" (PPP102-2). Oba starša koristita vse storitve E-asistenta. Precej 

se je prepiral glede svojega izostajanja. Pravi, da je že dolgo od tega, ko se je s staršema pogovarjal 

o razlogih slabšega učnega uspeha.   

Princ navaja ločitev kot enega od razlogov slabega učnega uspeha (drugi letnik strojnega tehnika). 

Tega navzven, pravi, ni kazal. Pri ločitvenem postopku so ga upoštevali. Odločil se je ostati v 

domači hiši, kjer je do tedaj odraščal. S katerim od staršev bo živel, mu ni bilo toliko pomembno. 

Zdaj se odnosi dobro normalizirajo. Občasno se srečujejo vsi skupaj.   

  

5.7.3.3. Interesi  

V otroštvu je veliko svojega prostega časa preživel zunaj, pred hišo. Rad se je vozil s kolesom. 

Spominja se, da je veliko razstavljal, 'šraufal'. Takrat se je začel zanimati za motorje. V osnovni šoli 

je izbral šahovski krožek, krožek obdelave gradiv, krožek kemijskih poizkusov.   

Zdaj ima veliko prostega časa, saj mu pedagoška pogodba omogoča, da pouk zapusti, kadar oceni, 

da mu ne more več slediti. Kadar je tako, gre po navadi domov. V domačem kraju priložnostno in 
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po potrebi dela pri avtoserviserju  zasebniku. "Doskrat se z očetom zmisliva, kaj bova nardila okol 

bajte. Pa kdaj greva v gozd" (PPP104-3). Nezanemarljiv del prostega časa nameni druženju s 

prijatelji.   

  

5.7.3.4. Potek izobraževanja  

Princ se je do osmega razreda zavzeto učil. Deveti razred je tudi v redu izdelal. "Nekak ob koncu 

razreda, pol ke je blo vse zaključen, sm začeu špricat" (PPP100-2). Dobre učne navade je ohranil 

tudi v prvem letniku strojnega tehnika. O tem programu se je pozanimal pri prijateljih. Menil je, da 

je zahtevnost programa primerna njegovim zmožnostim. Všeč mu je bila tudi širina učnih vsebin. A 

drugega letnika ni uspešno izdelal. "Pa doma se nism nč učil, k je test pršu se tud nism nč učil, sm 

reku eh, sej bomo ponavlal ... pol pa k je panavlanle pršu pa spet eh, sej bomo že zrihtal enkrat. Pol 

pa konc leta maš pa use šute, pol ne morš pa nč več. Pa odlašaš ful. Vsaj pr men je blu taku" 

(PPP62-3).   

Odločil se je prepisati na triletni poklicni program avtoserviser. Pravi, da si je to smer izbral kot 

logično nadaljevanje veselja do dela z motorji. S svojo izbiro je zadovoljen. Drugi letnik 

avtoserviserja je moral ponavljati. Kot razloge ponavljanja je naštel: izostanki, ne spremljanje 

pouka, uporaba telefona, zaspanost, ne učenje doma, odlaganje učenja na poznejši čas. Od pouka 

je izostajal prvo, peto, šesto uro.   

  

5.7.3.5. Mnenje o izobraževanju in znanju 

Okolica mu sporoča, da se je vredno učiti, da si pridobi izobrazbo, če hoče v življenju uspeti; da je 

izobrazba torej življenjsko pomembna. Zaradi izobrazbe si pri svojem poklicu bolj samostojen. 

Vendar: "Če so vsi fakse delal pa tu ne. Sam ne bo zmer dela za vse k bodo imel faks. Če bi vsi faks 

delal pa naprej šli, bi vsi hotl bit direktorji, pa kaj pol ko bi vsi mel faks pa ne bo nobenga k bi za 

direktorja delu. K bodo hotel bit vsi na vrh, ne. Tud kmet bo moru bt kšn čez 20 let" (PPP84-1). 

Pravi, da se lahko zgodi, da bo kljub visoki izobrazbi, kdo pobiral smeti.   

Princ je prepričan, da pri njegovem poklicu izobrazba ne igra pomembne vloge. Bolj kot formalna 

izobrazba zanj šteje praktično znanje. Tega pa se največ pridobi z delom. "Jah, ne vem, u mojmu 

poklicu itak ... sej taku pogledaš nima veze al maš ti kej šule narjene al pa ne ... če znaš šrafuat 

znaš šrafuat ne, lah si pa tmle en k ma nevem kiro šulo narjeno pa nou znou ola spustt pr avti" 

(PPP76).  

V šoli se za življenje najbolj usposablja pri urah praktičnega pouka. Sicer mu šola daje nekaj 

splošnega znanja, a mu je nekatera snov matematike povsem neuporabna. "Ne vem, pr 

matematiki so kšne take zadeve, k jih ne boš nikul več rabu u žulenju" (PPP12-2). Kljub temu meni, 

da izobraževanja ni potrebno spremeniti.   

Ocenjuje, da se vrhunskemu znanju v Sloveniji ne da priložnosti.   
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5.7.3.6. Mnenje o sebi  

O sebi ima slabo mnenje. Pravi, da bi se moral vzeti v roke. Ima čut finančne odgovornosti. Starša 

ne prosjači za svoje potrebe, ampak si sam, z lastnim delom, zagotovi sredstva za vzdrževanje 

motorja, cigarete.  

  

5.7.3.7. Poklicna srednja šola  

Pravi, da je biti dijak težko, da ima obveznosti (učenje, prisotnost pri pouku), ki jih mora 

izpolnjevati. "Kokr kdaj ... Kdaj kt breme, k je kej težkega doživljam ... pač, greš u šolo zarad 

družbe" (PPP5).   

Princ ne more zdržati v šoli vse ure po urniku. Zato je materi predlagal, da bi se uredila pedagoška 

pogodba. Mati je o tej možnosti poizvedovala v šoli. O razlogih zanjo se je pogovarjal s šolsko 

svetovalno delavko. V pedagoški pogodbi piše, da se Princ mora, ko ne more več zdržati v šoli, 

javiti razredničarki, nadomestnemu razredniku ali svetovalni delavki. Pedagoška pogodba mu 

omogoča predčasne odhode od pouka. Zaradi tega veliko manjka. Edino korist od te pogodbe vidi: 

"Ja, da grem loh kšno uro prej domu ne, da mi ni ne, da mi ne rabi bit lih kle do treh u šul ..." 

(PPP31). Sicer pa mora za vsak izostanek prinesti opravičilo.  

Princ nima dodatne strokovne pomoči, ne šolske učne pomoči. Vendar ve, da podpora učenju na 

šoli je in da si jo lahko poišče, če si jo želi. Ve, da se pri učnih težavah lahko obrne na profesorje.   

Zanj je dobro poučevanje tisto, ko se pri urah "kaj dogaja" (PPP36). To pomeni, da je vsebina 

zanimiva, da profesor za popestritev pove kakšno šalo, vic, da govori bolj v pogovornem jeziku. 

Slabo poučevanje je tisto, ko je profesor "mal tečn, mal tak, za brez vezne stvari neki opozarja pa 

..." (PPP19).   

Odnos dijakov do profesorjev je različen. "Ja to je pa spet čist od posameznika odvisn, eni so zlo 

uredu, eni pa težijo skuz, neki tečnarjo, neki upijejo, motjo ..." (PPP20). Ve, da je odnos vzajemen. 

Če bo dijakov odnos do profesorja primeren, bo ta njemu tudi raje pomagal, ko ga bo prosil za 

pomoč.  

  

5.7.3.8. Učenje  

V osnovni šoli se je do devetega razreda zavzeto učil, posebno pred testi, ko se je učil cele 

popoldneve. Navadil se je takega načina učenja. Pravi, da se je v osnovni šoli neprimerno več učil 

kot v srednji šoli.   

V prvem letniku srednje šole je obdržal učne navade osnovne šole. Pri pouku se težko zbere. "... 

Sm se že taku nezbran pr pouku, da sploh ne vem kaku je tu, da sploh ... se mi ne da kej dost 

poslušat, nevem, zapišem si usake tok cajta kukr si ... Res ne vem kdaj, kdaj bi to blu ... najbolj 

zbran. Verjetn ... ne morm povedat, pač. Kot prvo sm zlu mal u šul, kot drugo nism zbran pr pouku, 

čeprou si mislim pol se mi ne da ... Kumej čakam, da je konc ure" (PPP40). Doma se uči z branjem. 

Pri učenju se more zanesti sam nase. "Na sam sebe. Pač učim se ne, noben mi kej dost nč ne 
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pomaga, nč ..." (PPP15). Če bi potreboval inštruktorja, bi si ga moral sam poiskati. Naučeno snov 

zelo malo ponavlja. Kakovost učenega preveri s testom. "Pol pa če rata, rata, če ne pa še enkrat 

probam, pa je" (PPP47).   

Ve, kaj vpliva na učni uspeh. "Ja, domače naloge, kok se učiš doma, kok si prisoten pr pouku, kok 

sodeluješ ... Te mejhne zadeve k so ne, morš bit zbran, morš poslušat, morš kej doma ponovit ..." 

(PPP39).   

  

5.7.3.9. Vizija prihodnosti  

Zdaj že ve, da šolanja ne bo več nadaljeval. Po potrebi se bo dodatno usposabljal na kakšnem 

tečaju. Šola ga na samostojno življenje pripravlja predvsem s prakso. Sicer pa se na to pripravlja 

vsak dijak sam. "Ne vem, pr matematiki so kšne take zadeve, k jih ne boš nikul več rabu u žulenju" 

(PPP12-2).   

Želi se zaposliti v podjetju, kjer mu bo delo v veselje, z redno plačo, odmori, dobrimi sodelavci. O 

izbiri zaposlitve je rekel: "Kakšne sodelovce bi imu, kakšne so delovne razmere, pač ... Kuk je pavze 

umes, kok cajta delaš, kuk je plača. Ne delaš kr neki tm pa ti pol še pu leta nč ne plačuje ... Pa da 

uživaš u temu, da ti ni muka zjutri ustat pa preklet use skup k morš jt na šiht, ampak da ti je vesele. 

Upam, da bo tu ratal" (PPP79-1,2).   

Idealna služba bi zanj bila v lastni avtoservisni delavnici. Glede dela nima strahov. "Ne, strahovi ne, 

ne, sam problem je dnar za začet vse skp, ne" (PPP75).   

  

5.7.3.10. Doživljanje izobraževanja  

Socialni kapital vrstnikov je za Princa ključen. Veselo živi svojo mladost in ne kaže, da bo kmalu 

prevzel, katero od vlog odraslih. Do izobraževanja ima ambivalenten odnos. Po eni strani mu 

predstavlja breme, v šoli se veseli samo družbe, po drugi strani ji priznava pomembno mesto v 

življenju. Zaveda se na primer, da je višina plače odvisna od stopnje izobrazbe. Do sebe ima odkrit 

odnos, ne išče izgovorov in opravičil. Šolski uspeh mu nastavlja ogledalo, ob katerem se počuti 

slabo in deloma neuspešnega. Prevzema polno odgovornost in ne pričakuje, da bi se, kateri od 

odraslih (učitelji ali starša) vznemirjal zaradi njegovega poteka izobraževanja namesto njega. Vse 

to kaže na visoko stopnjo samozavedanja in na odloženi identitetni položaj v spoprijemanju z 

razvojnimi nalogami adolescence (prim. Ule, 2011).  

Iz štiriletnega izobraževanja se je usmeril v triletni program. Spust meril zahtevnosti ustreza 

Prinčevi zavzetosti za šolo. Vendar pri tem ne preverja resničnih intelektualnih sposobnosti. Iz 

osnovne šole ima izkušnjo uspešnega učenja ob dolgotrajni pozornosti. Kljub temu poroča, da ne 

zmore biti zbran, da komaj čaka, da je konec ure in da naučene snovi ne ponavlja, da je veliko 

odsoten od pouka.  

Pri njem je pedagoška pogodba v veliki meri pripomogla k temu, da se je obdržal v izobraževalnem 

sistemu in tako preprečila nastanek nove socialne neenakosti in izključenosti. Ob številnih njegovih 
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izostajanjih, je šola staršem ugodila prošnjo za poseben režim obiskovanja pouka s pomočjo 

pedagoške pogodbe.  

Oče in Princ visoko cenita praktično znanje, fizično delo. Princ bolj kot formalno izobrazbo ceni 

praktične veščine. Nadaljevanje izobraževanja mu ne predstavlja dvigovanja poklicnih kompetenc 

in osebne konkurenčnosti na trgu dela. Pri pouku vidi vsebine, ki jih doživlja kot življenjsko 

neuporabne. Kljub temu izobraževanja ne bi spremenil.  

Razlogi šolskega neuspeha ne ležijo na strani intelektualnih sposobnosti, pač pa prej na strani 

vedénja (socialnega kapitala) oz. odnosa (kulturnega kapitala). Do prvega letnika je bil potek 

izobraževanja ugoden. Ob ločitvi staršev pa so se začela izostajanja. Proces ločitve je korenito 

vplival na Pinčevo voljo do pridobivanja znanja. V tej situaciji je bil priča težkemu zakonskemu 

konfliktu. Razlogi ločitve so bremenili tudi njega. Neopravičena izostajanja tistega časa lahko 

razumemo kot izraz bolečine, strahu, jeze, obupa, sramu pa tudi krivde. Vsa ta občutja so morda 

ostala nenaslovljena. In to, kar je bil nekako normalen odziv v stresni situaciji, je postal vedenjski 

vzorec – osebna izbira  naučena nemoč (prim. Seligman, 2011).   

 

 

5.7.4. Interpretacija Jožetovega položaja v odnosu do izobraževanja   

Ime status  osebna okoliščina  letnik 

Jože Dijak z dodatno strokovno pomočjo (DSP)  odločba DSP tudi v OŠ  +2 PTI 

 

5.7.4.1. Oris življenjske poti  

Jože, tako ime si je izbral dijak sam, izhaja iz celovite družine. Ima še mlajšo sestro. Njegovo 

življenje ima običajen potek. Po osnovni šoli se je vpisal v program mehatronik operater, ki ga je 

uspešno zaključil. Že v osnovni šoli je pridobil odločbo za dodatno strokovno pomoč, ki jo je 

izkoristil tudi v srednji šoli. Svojo izobraževalno pot bo nadaljeval na programu tehnik 

mehatronike. Na dan intervjuja ni imel pri nobenem predmetu negativne ocene.  

Jože je izjemno osredotočen dijak. Ve, kaj hoče, kako bo to dosegel in kakšno mesto pri tem 

zavzema izobraževanje. Starša dajeta prilagodljivo oporo njegovim korakom v mlado odraslo 

življenje. Delavnost je privzgojeni motor njegovim ambicijam. Nadgraditi želi tako domet svojega 

znanja, praktičnih veščin kot osebnostne kvalitete. V prihodnost gleda z zaupanjem.   

 

5.7.4.2. Interesi  

Že v otroštvu se je ob očetovem zgledu zanimal za elektriko. Spominja se: "Nekak to mi je blo 

vedno zanimiv, že k sm očeta vidu, ne, k je, k se je iskril, k je doma kej narobe naredu, se je iskril  

ooo ful fajn, ne. Kej skurl, kej zasmrdel vn, kej pokadil vn, zakon, ne. Sm reku, to bi jest tut delu, ne, 
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sam d bi probu nekak popravt, ne d bi sam kuru, ne" (DSPJ17-2). V osnovni šoli je izbiral take 

krožke, ki so mu ponujali praktična znanja, ki so bližja poklicnim kompetencam. Izbiral si je tudi 

krožke športa: rokomet in nogomet.  

Tudi zdaj svoj prosti čas izkorišča, da "bi probu nekak popravt, ne d bi sam kuru, ne" (DSPJ17-2). 

Čas nameni prijateljem in igranju harmonike. Za svoj 'prestiž' si je kupil motor. Stroške v povezavi z 

njim si krije sam.  

  

5.7.4.3. Izbira program  

Izbira programa ni bila težka. Bilo je pravzaprav logično nadaljevanje osnovnošolskih zanimanj in 

poklicnih aspiracij. Iskal je program, kjer si je "želu eno mešanco elektrotehnike in strojništva, ne" 

(DSPJ5-1). Ne predstavlja si, da bi izbral neki program, ki bi ne sovpadal z njegovimi zanimanji. Zato 

ni izbral gimnazije. S svojo izbiro je zelo zadovoljen, saj je na trgu dela ta izobrazba iskana, mu daje 

široko strokovno znanje in po potrebi omogoča hitro karierno prilagoditev v primeru 

brezposelnosti.  

Nadaljnje izobraževanje načrtuje v smislu nadgrajevanja znanja, z namenom povečevanja lastne 

konkurenčnosti. Starša sta soglašala s sinovo izbiro programa, posebno oče. Pomembno jima je, da 

zna kaj ustvariti s svojim znanjem in da se uspešno osamosvoji. "In u bistvu oba starša me izredno 

spodbujata k temu, da bi čim več tega strokovnega znanja imel, elektrotehnike, strojništva, da bi 

lohk kej sam v življenju naredu, ne da bi se skos obraču na enga, ne" (DSPJ15-3).    

  

5.7.4.4. Mnenje o izobraževanju in znanju  

Starša v izobraževanju vidita pot sinove osamosvojitve, priučitve potrebnih praktičnih poklicnih 

znanj. Podobno razmišlja Jože. Vidi, da šola da neka splošna znanja, da lahko lažje sledi mentorju 

na praksi, sicer pa se bo še največ naučil na delovnem mestu. "Ja, pač neki znanja je uporabnega v 

šoli, ampak nejveč se pa naučiš pol z delom, ne. S prakso" (DSPJ6-1).   

Glede vsebine izobraževanja je vesel, da je v koraku s časom in da je precej praktično usmerjeno.  

"Neki drgač, loh bi kake druge elemente sam nardiš pa not daš da bi blo mogoče mau bol, mal 

posodobiš stvar" (DSPJ5-4). Želel pa bi si, da bi bili strokovni učbeniki napisani na bolj razumljiv 

način.   

Jože trdi, da je pomembno, kako si dijak izobraževanje osmisli. "Pač, nekak morš pa u glau sam 

urihtat, ne, d pač neki pa morš u žiulejnu pač neki nardit, da boš loh dostojno živel" (DSPJ27-3). 

Kajti: "Če pa pač, da si čist flegma, da ti je useen za vse, ne, pa si loh še tok pametn, ne, ne bo neki 

iz tebe pač, no. Tko nekak" (DSPJ26-4). Pomembno mu je, da s svojimi sposobnostmi naredi nekaj 

kakovostnega in osmišljenega.    

Izobrazba mu predstavlja tudi način vključevanja v družbo. Z njo si obeta dober socialni status  v 

družbi in službi: "Pač nek učni uspeh, da si tut neki u družbi, ne, da nis pač en navadn bučman al 

neki tazga, no. Da neki, k se ljudje pogovarjajo, ne, da ne izpadš totaln bedak tm ampak se nekak 
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loh u družbo uklučš not laži, neki veš, neki splošne izobrazbe tut u službi, ne. Te bojo, velik raj te 

bojo poiskal, če jim boš neki povedu, ne, kokr pa da nauš vedu nč, ne" (DSPJ27-4).   

Znanje je vseživljenjska naloga. Dovzeten je za nova znanja od izkušenih sodelavcev, profesorjev in 

iz lastnih izkušenj. "Pač, znanje no, sej kukr se učiš, usen butast umreš, ane" (DSPJ33-1).  

Sicer pa je mnenja, da v Sloveniji vrhunsko znanje ni cenjeno. Pravi, da tujina ponuja boljše plačilo 

in več možnosti razvoja. "... ampak d si že res neki en doktor znanosti, ne, nekak tut službe ne dobiš 

tuki v Sloveniji in greš raj u tujino ane. A je bol plačan ane? Maš več možnosti za svojo kariero kokr 

tle u Sloveniji" (DSPJ32).   

  

5.7.4.5. Mnenje o sebi  

O sebi na splošno pravi, da je delaven. Zato tudi ve, da zmore negativne ocene popraviti. O 

gotovosti v svoje zmožnosti priča tudi drža pri reševanju strokovnih vprašanj: "Da nis tist pač: 

Profesor kva pa če bi to, kva pa če bi to. Probi sam pogruntat, ne, reskiraš" (DSPJ7-3). O sebi pravi, 

da je zavzet za nadgradnjo praktičnega znanja. Za drugo učenje pa ni pretirano zavzet: "Ja, o sebi 

lahko povem, no … da, sm pač tko delaven, ne, v šoli, pač nism pa nekej, dab se res uču, ne, da bi 

bil tist zicleder, da bi ponavlu stavke da si bi jih …" (DSPJ1-2).  

Ko Jože pripoveduje o drugih ljudeh, večkrat poudari čut za socialno stisko drugih. "Pač rd 

pomagam, ne, mi sploh ni problem tle zastonj, sploh mi ni u dnarju, ampak rd pomagam ljudem, 

ne" (DSPJ17-4). Tudi v domačih razmerah se zaveda vedno večje potrebe po finančni soudeležbi. 

"... Pač probam čim bolj razbremenit starše, no, da mogoče tut kej več bota ponudla sestri, ne …" 

(DSPJ35-3).  

  

5.7.4.6. Dodatna strokovna pomoč (DSP)  

Dodatna strokovna pomoč mu je v osnovni šoli koristila, da mu je bila snov še enkrat razložena na 

bolj preprost način. S tem znanjem je velikokrat pomagal tudi drugim sošolcem, ki DSP niso imeli: 

"… velikat tisti, k niso mel učne pomoči, no, so se velikat bolj na mene obrnl, da sm jim jst razložu, 

kokr je razložila men pr strokovni pomoči, k mi je res tko čist, no, da sm res lahko zastopu" (DSPJ22-

1). Opazil je, da je imel tudi sošolce, ki niso imeli DSP, pa so bili veliko slabši od njega. DSP je 

pridobil zaradi internih testiranj sposobnosti. Psihološki testi zanj predstavljajo izkrivljeno sliko 

realnosti, saj, po njegovem, ugotavljajo sposobnosti določenega področja, drugega pa 

zanemarjajo. Zaradi DSP ni bil deležen stigme ali etikete "ta butast" (DSPJ22-4) ali pa, da bi bil zato 

izločen iz družbe.  

V srednji šoli sta se starša odločila za DSP tudi zato, ker je bila predstavljena kot nekaj, kar bo 

njunemu sinu koristno za življenjski uspeh: "Ja, pač, so rekl, da če si mel v osnovni šoli pa kokr so 

vidl da mi je šlo v redu, ne, zakaj pa neb mel še v srednji šol, ne, v srednji šol so rekl, to morš nardit, 

da boš v življenju neki dosegu" (DSPJ23-1,2). Odločitev staršev je bila sprejeta, ne zaradi nujnosti, 

ampak bolj iz pragmatičnih razlogov  'za vsak slučaj', ni tolikšne potrebe po domačem učenju, ni 
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negativnih ocen, ni plačevanja inštrukcij. Vendar jo je iz leta v leto vedno manj koristil. Vedno bolj 

se je zanašal na svoje sposobnosti kakovostnega učenja.   

  

5.7.4.7. Samostojnost  

Jože je skozi ves intervju večkrat posredno ali neposredno izražal svojo držo k samostojnosti. Iz 

njegovih odgovorov je zaznati, da ima osebno odgovornost do svoje prihodnosti in sedanjosti. Ne 

brani se truda, ki ga mora vložiti, da bo končno samostojen. "... pa da se zaposliš, da maš, da si 

samostojen, ne" (DSPJ28-4). Finančne stroške motorja si sam krije. V šoli mu je všeč, da je 

projektno delo zastavljeno tako, da samostojno rešuje težave. Visoko ceni praktična znanja, k 

čemur ga spodbujata tudi starša. "Velik loh sam nardiš, ni treba da ti en … en strojček doma crkne 

pa morš prec na servis pa je velik dnarja v tem, ne, alpa celo novo kupt. Loh pač sam kej pogledaš, 

ne" (DSPJ15-2).  

  

5.7.4.8. Spoštovanje  

Spoštovanje je vrednota, h kateri Jože stremi. Po zgledu očeta si želi biti spoštovan v družbi in 

službi  kot človek in kot strokovnjak. Prvo sredstvo, s katerim bo to dosegel, je izobrazba. "Tak, 

maš tak potencial, ne, da bi še neki rd, ne, da bi bil čim več v družbi, v podjetju, ne, da vidš, d ni sam 

žurka, ne, ni sam to, ne, ampak neki da maš pač u seb, ne, d te gon naprej, ne" (DSPJ28-7). Drugo 

sredstvo je njegov socialni čut, zaradi katerega bi se ljudje radi obračali nanj: "To me je nekak 

vedno gonilo, ne, d bi enkrat rd bil tak kokr oči, ne, d bi pomagu ljudem, ne, d bi pršu k men, da bi 

se na mene obrnu" (DSPJ17-6).   

Sorazmerno temu spoštuje ljudi, ki so strokovnjaki na svojem področju in jim je mar za druge ljudi. 

"Tedva profesorja sta res taka, mata izkušnje, mata znanje, mata potenciale, res no. In če bi se mi 

kej zalomil, zihr bi najprej njiju poiskou, stoprocentno" (DSPJ10). Enak odnos ima tudi do svojih 

sošolcev. V razredu so spoštovani tisti, ki veliko znajo in poslušajo učiteljevo razlago. Z njimi se Jože 

veliko lažje pogovarja kot s tistimi, ki jim je vseeno za šolsko delo in se iz profesorjev norčujejo.   

  

5.7.4.9. Srednja šola  

Z izobraževanjem je zelo zadovoljen. Všeč mu je, da lahko ločeno spoznava teoretične strojniške in 

elektrotehnične vsebine. Enako velja tudi pri organizaciji prakse. Ocenjuje, da je prakse v 

programu, tako pri delodajalcu kakor v šoli, dovolj. Pogoji pri praksi v šoli so zelo dobri. Na 

razpolago imajo ves potrebni material, orodja in aparature. Ne manjka raznih učil, s katerimi 

praktično preverijo teoretično pridobljeno znanje. Opaža, da je podobno tudi pri drugih smereh 

izobraževanja, npr. smer avtoremonta. Kot zelo zanimivo ocenjuje projektno delo, ker je izzvan, da 

samostojno rešuje težave. Takšen način poučevanja mu vliva potrebno samozavest. "Pač ti da nek 

načrt, da ti nek projekt, pri elektrotehniki ti da projekt, ne, probi se sam pozanimat. In če se boš ti 

sam pozanimu nekak, boš tut kej druzga zravn pogruntou, mogoče boš kej sam pogruntou, boš 

izboljšou mogoče tist" (DSPJ7-1).   
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Ceni profesorje, ki znajo v razredu zagotavljati red in razlagajo celemu razredu. Opaža, da so to 

učitelji, ki so izkušeni in strokovno podkovani. Tako ti znajo snov, ki je v knjigah opisana na 

strokoven način, razložiti bolj preprosto. Čeprav se Jožetu zdi, da bi bilo treba iz strokovnih 

predmetov izločiti zastarele tehnološke rešitve, priznava, da je to znanje vendarle dobrodošlo, ko 

gre za popravljanje starih stvari.  

Odnos profesorjev do dijakov je bil vselej korekten. Ni slišal ali doživel, da bi se kdo od profesorjev 

na šoli namerno norčeval iz dijaka. Z vsemi zahtevami profesorjev se ne strinja. A tega ne bo, 

zaradi spoštovanja do njih, nikoli povedal. Profesorjev ne doživlja kot svetovalce v zasebnih, 

zaupnih zadevah. Nanje se bo brez obotavljanja obrnil v primeru šolskih težav. Po drugi strani pa 

vidi, kako lahko profesorji s spodbudami in zaupanjem v njegove sposobnosti posredno vplivajo na 

njegovo življenje: "So seveda profesorji k so nekak tut, k vidjo, ne, sej bo še neki iz tebe, se tut za 

tebe potegnejo, tut ti svetujejo, ne, v življenju, kaj, kako naprej, ne" (DSPJ13-2).   

Večjih konfliktov med dijaki in profesorji ni. Manjšina sošolcev sicer moti pouk in je tudi nesramna 

do profesorjev. Tisti dijaki, ki poslušajo profesorjevo razlago in imajo znanje, so v razredu 

spoštovani. S sošolci se dobro razume. Med seboj si pomagajo, tudi s pomočjo Facebook skupine.  

  

5.7.4.10. Starša  

Oče in mati imata dokončano poklicno šolo. Oče je po poklicu električar. Omogočata mu vso 

potrebno materialno in čustveno podporo. S staršema goji zaupljiv odnos. "... To verjetno so bolj 

starši tukej, k ti dajo … neko … smernico v življenju, ne. K te nekak vodjo, ne, sej zato pa tut so 

starši, ne" (DSPJ13-1). Svetovala sta mu glede izbire programa, glede DSP in ga še sedaj usmerjata: 

"Starša ja, sej kokr sm reku s triletno šolo, pravta: Dej kej več nared, da nauš tko k midva d nauš za 

minimalno plačo, kokr delava, dej, d boš neki več, d boš loh svoji družini več ponudu" (DSPJ-34-1). 

Starša cenita praktična znanja.  

Oče mu daje zgled, kako živeti  kaj je vredno in častno. Pri njem je videl, kakšen pomen ima 

praktično znanje v družbi  status v družbi, ljudje se radi obračajo nanj, neodvisnost od drugih, 

varčevanje. Močno ga podpira pri izobraževanju. "U bistvu očeti je to … pač zlo pametn, k sm šou 

to naprej, no, k že tut pr očetu vidm, ne, da je elektrotehnika res neka pomembna zadeva v 

življenju,  ne. Velik loh sam nardiš, ni treba da ti en … en strojček doma crkne pa morš prec na 

servis pa je velik dnarja v tem, ne, alpa celo novo kupt. Loh pač sam kej pogledaš, ne" (DSPJ15-1,2).  

5.7.4.11. Učenje  

Jože je mnenja, da dijak mora vedeti, za kaj se uči. Jasno izoblikovan smisel učenja je zanj temelj 

uspešnega učenja. Nadalje pravi, da je za učni uspeh ključna volja. "Zto je bol, ne, če maš u glau 

pošlihtan, pa da veš, da je tut prihodnost odvisna od tega, kak učni uspeh boš mel in ... to je to no" 

(DSPJ27-5).   

Učenje se zanj začne že v šoli – s spremljanjem pouka. Najboljša razlaga zanj je tista, pri kateri ima 

profesor v razredu mir in ko razlaga vsem dijakom. Ustreza mu, da snov najprej posluša in si jo šele 

nato zapiše. Težko se mu je učiti novo snov samo iz učbenika, kjer je snov zanj preveč strokovno 
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zapisana. Nujno potrebuje še ustno razlago. Kakovost naučenega preveri tako, da ga kdo vpraša in 

s testom.  

Stil učenja v srednji šoli se ne razlikuje bistveno od učenja v osnovni šoli. Učil se je enako: z 

branjem in ponavljanjem prebranega. Vendar je opazil razliko: "Učenje v osnovni ali srednji je 

enako, čeprou je v srednji pri strokovnih predmetih bolj važno razumevanje in logika kot pa 

piflanje" (DSPJ51).   

Na njegov učni uspeh vplivata starša s spodbujanjem, z razlago in z nasveti o načinih uspešnega 

učenja. "Dej, če pa tut staršem ni interesa, d bi ti neki tazga delu, ne, te nekak ne podpirajo, nekak 

izgubiš voljo do tega, ne" (DSPJ27-2). Družba nekaterih vrstnikov ima lahko kvarni vpliv na naučeno 

uspešnost.  

  

5.7.4.12. Vizija prihodnosti  

Glede svoje prihodnosti nima strahov. Ve, da slovenski trg dela išče mehatronike operaterje. Toliko 

manj ima bojazni, ker ve, da imajo delodajalci radi delavce, ki so delavni. "... in to se u bistvu 

delodajalcem zlo splača. Pač da nimaš pet ljudi za eno stvar, mislm, zakaj bi mel pet ljudi za neko 

stvar, če maš lahko enga mehatronika, ane, pa ti pokriva večino stvari, ne" (DSPJ24-6). Že sedanja 

izkušnja dela mu daje vedeti, da je minimalna plača premalo.   

Z namenom nadgradnje svojega znanja in boljših izhodišč za zaposlitev se namerava vpisati v 

poklicno tehnično izobraževanje, program tehnik mehatronike. Ne zanj, ne za njegova starša 

triletna šola ni dovolj. Pričakuje, da bo v naslednjih dveh letih uspešen. S tem šolanja ne bo 

zaključil. Vpisal se bo še na fakulteto. Če tam ne bo uspešen, se bo zaposlil. Prva zaposlitev zanj 

predstavlja začetek prave samostojnosti. Želi si službo, kjer bo užival in kjer bo plača primerna za 

normalno življenje. Meni, da z višjo izobrazbo človek izkazuje notranjo držo, da bi tudi sicer rad v 

življenju dosegel nekaj več  "da maš pač u seb, ne, d te gon naprej, ne" (DSPJ28-7). Od sebe 

pričakuje, da bo s svojim življenjem ustvaril nekaj smiselnega in kakovostnega.  

O sošolcih, ki nimajo izdelane vizije prihodnosti pravi, da se ne zavedajo, da je prihodnost odvisna 

od tega, kakšen je učni uspeh. Sicer velika večina sošolcev ve, kaj bi radi v življenju počeli.  

Že zdaj razmišlja o načrtu B in C, če ne bo imel zaposlitve. V takem primeru bi se prekvalificiral v 

varilca, ki je tudi iskan profil. Spogleduje se tudi z zamislijo, da bi ustanovil lastno podjetje. "Pol pa 

mogoče, če bom velik znanja mel ane, kot mehatronik maš velik znanja, velik smeri, ne, loh tu kak 

podjetje odpreš svoj, loh uspeš, ne. Loh res vlk podjetje nardiš, loh pa tak navadn privatnik si, ne" 

(DSPJ24-8). Z uspešnostjo podjetja ne vidi težav, sploh, če je volja in širina znanja.  

  

5.7.4.13. Doživljanje izobraževanja  

Kar izstopa iz Jožetovega intervjuja je familizacija (Žakelj in drugi, 2013). Vloga očeta v poteku 

Jožetovega izobraževanja in jasne zasnove življenjskih vrednostnih izbir je nenadomestljiva. Oče 

mu predstavlja osrednji identifikacijski lik. Pri njem se je navdušil nad elektriko, ob njem si je izbral 

izobraževalni program, ob njem načrtuje svoje nadaljnje izobraževanje in si ob njem izgrajuje 
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pogled na svet. Starša mu stojita ob strani in s prilagodljivo oporo spremljata njegove odločitve. 

Sta mu zaupna svetovalca. Kljub adolescenci se Jože ni odtujil od staršev, ampak se njihov odnos 

postopno preoblikuje v odnos mlajšega odraslega z odraslim. Prav zaradi primerne familizacije je 

Jože lahko postopoma osnoval svojo individualnost, notranji lokus nadzora in zreli identitetni 

položaj v spoprijemanju z razvojnimi nalogami. 

Ob vsej starševski podpori, izraženem zaupanju in pridobljenih uspešnih strategijah reševanja 

problemov se Jože prihodnosti ne boji. Ne pričakuje lahkotnega prehoda v mlajšo odraslost, 

ampak se zanaša na svojo delavnost (človeški kapital) in jasno vizijo. Od sebe pričakuje, da bo z 

vsem, kar je ustvaril v življenju nekaj smiselnega in kakovostnega.  

Ima voljo do smisla. To je zanj edina pomembna motivacija za sprejemanje odločitev in izvajanje 

dejanj. Vse v njegovem poteku izobraževanja ima smisel že od začetka. Ves čas zasleduje svoja 

zanimanja in poklicne aspiracije. Pri tem se ne prepušča spontanosti ali da bi ga nosil tok od zunaj 

ponujenih priložnosti. Ob očetu vidi, kaj je vredno in častno in to vključuje v lasten poklicni in 

življenjski mozaik. Upošteva vidik družbenega statusa, stopnje zaposljivosti, širine znanja in končne 

osamosvojitve.   

Izobraževanje Jožetu predstavlja ključno orodje, s katerim more doseči zastavljene cilje. 

Izobraževanje samo ga že izpolnjuje, ker odgovarja na njegovo potrebo po znanju. Ima praktični in 

teoretski pouk strojniške in elektrotehnične stroke, projektno delo in potrebna učila. Predvsem pa 

ima učitelje, ki so izkušeni in strokovno podkovani. Izobraževanje mu obljublja finančno 

osamosvojitev, kar odgovarja na njegovo potrebo po samostojnosti. Obeta pa mu tudi socialni 

status  odgovarja na njegovo potrebo po veljavi in ugledu med odraslimi. Tako ima znanje zanj 

intrinzično, ekonomsko in socialno funkcijo. Pridobivanje novega znanja razume kot vseživljenjsko 

nalogo.   

Ko podaja ocene o sebi, je razbrati, da se po eni strani zaveda človekove omejenosti, po drugi 

strani pa dejstva, da se je iz napak mogoče kakovostno učiti. Ima dobro samozavedanje, 

samoregulacijo (prim. Rozman, 1999) in notranjo motivacijo (prim. Puklek Levpušček in Zupančič, 

2009).  

Tudi DSP je vključena v končen rezultat. Izkazala se je kot učinkovita pomoč pri krepitvi njegovega 

socialnega kapitala in s tem tudi dobrega samozavedanja in samozavesti. Tako starša, kot Jože so 

jo razumeli kot podporo siceršnjim učnim prizadevanjem. In kot velikokrat doslej, se je tudi pri 

Jožetu izkazalo, da se zgodnje kakovostno ukvarjanje z otrokom (zgodnje kopičenje socialnega in 

kulturnega kapitala), pozneje bogato obrestuje. Dobro delo učiteljice dodatne strokovne pomoči v 

osnovni šoli  s strukturiranjem učenja in dodatno razlago  ima pozitiven učinek še v srednji šoli. 

Jože ve, da se proces učenja začenja pri pouku, ve, da se je za njegovo kakovost vredno potruditi 

tudi doma tako, da si strukturira čas in učeno tudi ponavlja s preverjanjem. Postopoma se je vedno 

bolj zanesel nase kakor na podporo nudene mu DSP.  

Njegovo osredotočenost v prihodnost je bilo čutiti skozi ves intervju. Vrednoti, ki mu bosta 

pomagala na prehodu v mlajšo odraslost, sta samostojnost in znanje. Všeč mu je, da lahko 

pridobiva samozavest – prepričanje, da se bo v pogojih samostojnosti povsem dobro znašel. 

Okolje, ki mu daje te izkušnje, je šola  projektno delo, praktični pouk. Visoko ceni praktična 

znanja. Meni, da mu bo prav to prineslo spoštovanje in ugled.  
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6. KONČNE UGOTOVITVE 

 

Doživljanje izobraževanja je svojevrstno poročilo o vsebinah, ki zadevajo izobraževanje. Doživljanje 

je zelo zgovoren vidik človekovega zaznavanja sebe, okolice in drugih. Vedno podaja subjektivno 

rekapitulacijo preteklosti, interpretacijo sedanjosti in pričakovanja prihodnosti. Je kompleksen, a 

hkrati vsem razumljiv pojem. 

Dijaki izobraževanje vidijo v vseh ugotovljenih kategorijah raziskave GOETE (Živoder, 2011). 

Izobraževanje dijakom pomaga 'postati nekdo', omogoča zaposlitev in ekonomski status, 

uresničuje pogoje za srečno življenje. Vendar so vsi poudarili ekonomsko funkcijo izobraževanja. 

Izobraževanje povezujejo z zaposlitvijo, zaposlitev s plačilom, plačilo pa jim predstavlja merilo 

življenjske uspešnosti. Pri tem ekonomskem izračunu se dijaki zavedajo, da višja, kot je dosežena 

izobrazba, večja je možnost zaposlitve in s tem tudi življenjska uspešnost. 

 

6.1. Pomen izobraževanja in zaloga kapitala 

Glede na letnik obiskovanja in izražena stališča sem ugotovil, da tisti dijaki, ki so bližje zaključku 

šolanja, osmišljajo izobraževanje bolj celostno – zavedajo se intrinzičnega, ekonomskega in 

socialnega kapitala z izobraževanjem (Tabela 10). Tisti dijaki, ki so na začetku izobraževanja, 

gledajo bolj na trenutne potrebe in jim zadovoljevanje potreb v prihodnosti ni tako zelo 

pomembno: zavedajo se ekonomskega in socialnega kapitala izobraževanja.  

 

Tabela 10: Prikaz prepoznanih funkcij izobraževanja 

Funkcija izobraževanja intrinzična ekonomska socialna Letnik šolanja 

Jože X X X +2 PTI 

Armin 
 

X X +1 PTI 

Matej 
 

X X* +1 PTI 

Princ 
 

X X* 2 SPI 

* Socialna funkcija samo v smislu uveljavljanja v družbi vrstnikov, ne pa tudi v družbi sicer.   

 

Dijak prišlek - Armin doživlja svoj položaj v prvem letu izobraževanju ogrožajoče. Zanj ni druge 

možnosti, kot da je učno uspešen. Socialni kapital, ki si ga je v šoli ustvaril z delavnostjo in 

nekonfliktnostjo, mu pomaga premoščati socialne neenakosti. Tu se potrjuje Colmanova 

ugotovitev, da lahko socialni kapital »nadomesti ekonomske in druge socialne primanjkljaje« (Zrim 

Martinjak, 2006a, str. 114). Ključno vlogo pri premoščanju primanjkljajev imajo viri okolja. 
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Socialni kapital se je v biografijah dijakov pokazal, kot nepogrešljiv v fazah dostopa do 

izobraževanja, uspehih oz. dosežkih v izobraževanju in pri prenosu in širjenju pridobljenega znanja 

(ibid.). Armin na primer ni imel v domačem okolju nikogar, ki bi prepoznal njegovo fascinacijo nad 

elektriko. V oddelkih dijaki niso prepoznali tekmovalnosti, ne bili deležni zasmehovanja zaradi 

statusov. Nasprotno: prisotna je medsebojna pomoč in zanimanje o učni uspešnosti. Dijaki 

doživljajo izobraževanje kot vir vključevanja v družbo. 

Vrstniki v življenju dijakov igrajo pomembno vlogo. So tisti, ki jih spodbujajo, in tisti, ki jih 

odvračajo od opravljanja izobraževalnih zahtev. Vrstniki so tudi razlog, zakaj dijaki radi hodijo v 

šolo, čeprav ne dosegajo učne uspehe (prim. Princ in Matej). Armin je poudaril prepričanje 

nekaterih njegovih sošolcev, da se z dokončano izobrazbo višina dohodka ne bo nič spremenila. V 

tem vidimo, da na doživljanje izobraževanja pri delu populacije srednje poklicne in strokovne šole 

močno vplivajo, bodisi razmere na trgu dela bodisi motivacijska prepričanja njihovega okolja.  

Kulturni kapital dijakov prepoznavamo v izjavah, ki se nanašajo na vrednote. Dijaki in očetje imajo 

isto interesno področje. Dijaki in očetje cenijo praktična znanja, sposobnost popravljanja, 

izobraževanje in čut za socialno stisko drugih. Dijaki, katerih očetje vrednoto izobraževanja 

uvrščajo nižje, so bili učno neuspešni. Samo en dijak je navedel, da se ukvarja z nečim umetniškim 

– igranje harmonike.  

Dijaki vidijo izobrazbo kot lastni človeški kapital, ki ga bo treba še plemenititi. Zavedajo se, da bodo 

v službi delali z isto prizadevnostjo, kakor se sedaj spoprijemajo z zahtevami izobraževanja. Armin 

je ugotovil, da imajo pri zaposlovanju prednost Slovenci. Precej veščin in spretnosti so dijaki 

pridobili ob delu s svojimi očeti. »Neformalna učna okolja so še vedno lahko v pomoč pri razvijanju 

kompetenc za samostojno delovanje, povečevanje motivacije, praktično rabo znanja in podobno, 

toda s kognitivnega zornega kota neformalne učne izkušnje ne morejo nadomestiti formalnih in 

bolje strukturiranih učnih okolij, temveč jih lahko le dopolnjujejo« (Dumont, Istance in Benavides, 

2013, str. 74). 

Dijaki neposredno kopičijo ekonomski kapital v omejenem obsegu. Plačilo dela v podjetjih koristijo 

za potrebe svojega prostega časa. Pri dijakih je opaziti precejšnjo stopnjo zavesti, da po svojih 

močeh prispevajo v družinski proračun (prim. Matej in Jože). Ugotavljam, da ekonomski kapital 

staršev pomembno vpliva na vire izobraževanja. Včasih ni dovolj le hoditi v šolo, ampak si je 

potrebno najeti instruktorja, kupiti strokovno literaturo ...  

6.2. Pomoč pri zmanjševanju socialne neenakosti in izključenosti 

Šola je občutljiva na različne potrebe njenih dijakov. Zaveda se, da je samo inkluzivno 

izobraževanje tisto, ki omogoči, da vsi dijaki čim bolj celostno napredujejo. Organizacija 

inkluzivnega izobraževanja podpira socialno odgovornost, kooperativnost in solidarnost (Peček in 

Lesar, 2006). Statusi lahko, do neke mere, korigirajo take ali drugačne dijakove potrebe. Vendar je 

to le sistemska rešitev, ki ponuja okvir za kompenzacijo. Od dijaka samega je odvisno, ali bo to 

sistemsko pomoč izkoristil v svoje dobro. Naloga zaposlenih je, da s svojimi intervencijami ne 

utrjujejo neprimernih strategij spoprijemanja z zahtevami izobraževanja. 
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Ure dodatne strokovne pomoči in šolske učne pomoči so na srednji poklicni in strokovni šoli 

organizirane praviloma v času izven pouka. Naloga izvajalcev je dijakom omogočiti takšne učne 

situacije, v katerih preverjajo učinkovitost lastnih strategij učenja in izkusijo metode in tehnike 

učinkovitega učenja, prilagojenega njihovemu spoznavnemu stilu. Kljub zakoreninjenim učnim 

navadam, se dijakom pokaže, da je mogoče z majhnimi spremembami doseči večje učinke. Izvajalci 

tovrstne pomoči velikokrat dijake soočamo z njihovimi stališči o izobraževanju. Stališča kot »Kje 

bom pa to rabil?«, »Kaj bom imel od tega?«, »Kje imam jaz čas, da se bom doma učil?«, »Kako se 

bom to jaz naučil?«, »Jaz te matematike nikoli ne bom znal, saj je nisem nikoli maral.« 

onemogočajo in otežujejo učenje – pridobivanje znanja. Dijakom se pomaga pri časovnem 

načrtovanju opravljanja svojih obveznosti. Dijaki so zadovoljni, kadar uspešno razčlenijo naloge v 

več manjših nalog. Tako dijaki lažje identificirajo, katerega izmed njih ne obvladajo.  

 

Status športnika 

Status športnika srednja šola dodeljuje na podlagi Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku 

v srednji šoli (UL RS št. 38/2009). K statusu športnika prištevamo dijake, ki se vzporedno 

izobražujejo, ki so registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih 

tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez, ki doseže vrhunski šprtni dosežek 

mednarodne vrednosti. Ravnatelj v roku 30 dni po vročitvi prošnje z dokazili sprejme sklep o 

pridobitvi statusa športnika. V sklepu o pridobitvi statusa športnika so določeni razlogi za njegovo 

mirovanja oz. prenehanje. Priloga k sklepu je tudi osebni izobraževalni načrt. V njem dijak in 

strokovni delavec šole opredeli obdobje prilagoditve šolskih obveznosti, obdobje obvezne 

prisotnosti pri pouku, roke in način ocenjevanja znanja, roke in način izpolnjevanja drugih 

obveznosti, roke za obveščanje pristojnih organov o neizpolnjevanju osebnega izobraževalnega 

načrta, druge pravice in obveznosti šole in dijaka.  

Status športnika je Mateju, zaradi znanih datumov ocenjevanj, po eni strani zmanjševal 

anksioznost v urah ustnega spraševanja. A mu v obdobju siceršnjega pridobivanja ocen ni koristil.  

 

Pedagoška pogodba 

Pedagoška pogodba je status, ki ga določa Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (UL RS Št. 

60/2010) v 11. členu. Ta člen ravnatelju dovoljuje, da na podlagi utemeljenih primerov, predhodno 

pridobljenem mnenju oddelčnega učiteljskega zbora in svetovalne službe z dijakom in staršema 

sklene pedagoško pogodbo. V njej so določene pravice in obveznosti dijaka in šole, način in roki 

ocenjevanja znanja, obdobje sklepanja pogodbe, razlogi za njeno mirovanje oziroma prenehanje.  

Princu je pedagoška pogodba zelo pripomogla k temu, da se je obdržal v izobraževalnem sistemu 

in tako preprečila nastanek nove socialne neenakosti in izključenosti. Ob številnih izostajanjih je 

šola staršem ugodila prošnjo za poseben režim obiskovanja pouka s pomočjo pedagoške pogodbe.  
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Dodatna strokovna pomoč (DSP) 

Jože in Matej sta postala do nje upravičena že v osnovni šoli. Svetovalni delavec(ka) je na podlagi 

testiranja in razgovora staršem priporočil, da naj zaprosijo za dodatno strokovno pomoč. Dodatna 

strokovna pomoč je zakonsko utemeljena v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (UL 

RS št. 58/2011). Komisija usmerjanja prve stopnje v sestavi treh članov (specialni pedagog ustrezne 

smeri, psiholog in specialist pediater ali specialista pedopsihiater oziroma specialist šolske 

medicine – 23. člen) sestavi strokovno mnenje, ki je podlaga za izdajo odločbe o usmeritvi. Pri tem 

komisija upošteva kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev (več glej Vovk-Ornik, 

2014). Odločbo izda Zavod RS za šolstvo. Pred izdajo odločbe je posamezen zavod pozvan, da se v 

posameznem primeru izjasni ali izpolnjuje pogoje za izvajanje dodatne strokovne pomoči. Zavod 

VIZ je po prejemu odločbe dolžan izvajati dodatno strokovno pomoč v obsegu, načinu in s 

prilagoditvami določenimi v odločbi. V ta namen zavod v roku 30 dni imenuje strokovno skupino, ki 

pripravi in evalvira individualiziran program.  

V srednji poklicni in strokovni šoli je DSP izvajana izven časa pouka. Vedeti je potrebno, da odločba 

velja do spremembe ravni izobraževanja. Komisija o usmerjanju ne izdaja pozitivnega strokovnega 

mnenja dijakom v PTI oz. jim omogoči le prilagoditve. Zato Matej do nje ni upravičen. Nasprotno jo 

Jože (SPI) ima. Starša sta mu jo predstavila kot priložnost, ki bi jo bilo škoda kar tako na začetku SPI 

zavreči. DSP je bilo usmerjeno v utrjevanju dobrih učnih navad in pozitivnih stališč do snovi in 

izobraževanja. DSP je bil tudi prostor za medvrstniško učenje. Vse to je imelo pozitiven učinek na 

splošni učni uspeh. 

Tudi dodatna strokovna pomoč v OŠ je vključena v dijakov končni učni uspeh v srednji šoli. Izkazala 

se je kot učinkovita pomoč pri krepitvi njegovega socialnega kapitala v osnovni šoli in s tem tudi 

dobrega samozavedanja in samozavesti. Tako starša, kot dijak so jo razumeli kot podporo 

siceršnjim učnim prizadevanjem.  

Dobro delo učiteljev dodatne strokovne pomoči v srednji šoli  s strukturiranjem učenja in 

dodatno razlago  ima pozitiven učinek na končni učni uspeh in premoščanje družbene 

neenakosti. Dijak ve, da se proces učenja začenja pri pouku, ve, da se je za njegovo kakovost 

vredno potruditi tudi doma tako, da si strukturira čas in naučeno tudi ponavlja s preverjanjem. DSP 

v srednji šoli pomaga dijaku ozavestiti odpore do učenja in motivacijska prepričanja. Pokaže mu 

učinkovite strategije učenja, katere izhajajo iz sodobnih spoznanj o delovanju možganov.  

 

Šolska učna pomoč 

Srednja poklicna in strokovna šola omogoča dijakom šolsko učno pomoč kot del svoje 

nadstandardne ponudbe. Podobno kot pri pedagoški pogodbi tudi tu ravnatelj odloča o 

upravičenosti. Pri tem upošteva prisotnost pri pouku, učni uspeh in socialno-ekonomski status. 

Dijakom sta dodeljeni največ dve uri pomoči tedensko za največ dva predmeta oz. modula.  

Armin je z izvajanjem šolske učne pomoči zelo zadovoljen. Sam presodi, kaj se je smiselno učiti na 

urah šolske učne pomoči in kaj se je primerneje učiti doma. V času intervjuja je bilo toliko učnih 

izzivov, da si je želel povečati obseg pomoči še za eno uro.   
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Njegova kulturna (govorna) neenakost se je zaradi občutljivosti šole opazno zmanjšala. Šola mu je 

omogočila ure slovenščine za tujce in ure šolske učne pomoči. 

 

6.3. Vplivi družbe znanja na izobraževanje 

Ker živimo v družbi znanja, tudi dijaki doživljajo izobraževanje kot vir boljših položajev v družbi. 

Strategija 2020 predvideva povečanje deleža prebivalstva med 30. in 34. letom, ki je končalo 

terciarno izobraževanje (na 40 %) (Evropska komisija, 2010, str. 32). Dijaki se strinjajo z vrednostjo 

pridobivanja višjih stopenj izobrazbe. Jože na primer pravi, da se z višjo izobrazbo, že na načelni 

ravni, izkazujejo osebnostne poteze, da si prizadeva za 'nekaj več'. Princ se je vprašal, kdo bo delal 

za direktorje, če bo toliko visoko izobraženih. Živoder (2011) opozarja, da je v izobraževanju treba 

biti pozoren na vdore potrošniške miselnosti, saj se takrat začne kvariti želja po védenju. 

Dijaki so program izbirali po raznih merilih: oddaljenost od doma, sloves šole, zahtevnost 

programa, sposobnosti, zanimanje, splošni učni uspeh, socioekonomski status družine, stališč in 

prepričanj staršev itd. Morali so izbirati. In morda so izbrali ta program, čeprav jih ne veseli, čeprav 

imajo večje poklicne aspiracije na drugem področju, čeprav imajo srednje poklicne in strokovne 

šole negativen prizvok (Ule, 2013) … Z izbiro so se odločili za nekaj, za kar se v neomejeni izbiri ne 

bi odločili. Govorimo o iluziji izbire družbe znanja (Živoder, 2011). Iluzija se nadaljuje. Ko so dijaki 

že izbrali, pa ponovno naletijo na razmere, ki ne odgovarjajo njihovemu spoznavnemu stilu ali 

identitetnemu položaju v spoprijemanju z razvojnimi nalogami.  

Dijaki dajejo prednost praktičnim znanjem pred teoretičnim. Dijaki blestijo pri praktičnem pouku, 

težje pa so uspešni pri splošno-izobraževalnih predmetih. Šolski sistem takim dijakom ni naklonjen 

in jim še ne ponuja zadovoljivih rešitev. Projektno delo je bilo med dijaki prepoznano kot tisto, ki 

ustreza njihovim potrebam po avtonomnosti, kompetentnosti in povezanosti (prim. Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

6.4. Oblikovanje lokusa nadzora brez starševskega nadzora 

Starši so pri izobraževanju zelo pomembni. S svojimi intervencijami lahko vzpostavljajo 

zunanji/notranji lokus nadzora, zunanjo/notranjo motivacijo itd. Ugotavljamo, da tam, kjer so 

starši navzoči s stalnim nadzorom in čustveno bližino, imajo dijaki boljše pogoje za oblikovanje 

uspešnih strategij spoprijemanja z učnimi situacijami (ista ugotovitev je tudi pri Ahlin in Lobo 

Antunes, 2015). Tam, kjer starša spremljata dijakove odločitve s prilagodljivo oporo, bo dijak 

ohranil zaupljiv odnos z njima. Kljub adolescenci se Jože ni odtujil od staršev, ampak se njihov 

odnos postopno preoblikuje v odnos mlajšega odraslega z odraslim. Prav zaradi primerne 

familizacije (prim. Žakelj in drugi, 2013) je Jože lahko postopoma osnoval svojo individualnost, 

notranji lokus razvoja in zreli identitetni položaj v spoprijemanju z razvojnimi nalogami. 

Spoznali pa smo Mateja, katerega starši so izvajali nadzor, a ni izoblikoval notranjega lokusa 

nadzora. Starševski nadzor je obsegal navodilo: »Pojdi v sobo in se uči.« Matej je šel v sobo, a se je 
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v njej učil »nezainteresirano«. Armin ni imel starševskega nadzora, a je izoblikoval notranji lokus 

nadzora. Starša ga nista v nič silila, a izkazovala sta mu zaupanje, verjela sta vanj in mu pripisovala 

sposobnosti, da je kos zadanim nalogam. Še več, zagotavljala sta mu, da ga bosta sprejemala ne 

glede na potek izobraževanja. Zagotovila sta mu varno čustveno navezanost.  

Starševski nadzor Prinčevega izobraževanja je trajal do ločitve njunih staršev. Zdaj se oče zanima 

približno na vsaka dva meseca. Starševski nadzor je pomanjkljiv. Dijak ima razvito dobro 

samozavedanje, kar mu pomaga pri razvoju notranjega lokusa nadzora (prim. Ule, 2011). Glede na 

njegovo izostajanje lahko povzamem, da se pravi lokus nadzora še ni povsem razvil. 

6.5. Kategorije v doživljanju izobraževanja 

Dijaki izobraževanje doživljajo skozi določena merila (stališča in pričakovanja), ki jim jih postavljajo 

vrstniki, starši, učitelji (sistem izobraževanja) in družba. Doživljanje izobraževanja ne gre mimo 

razvojnih nalog dijakov, struktur osebnosti in raznih obrambnih mehanizmov.  

Govoriti o doživljanju izobraževanja da dijaku priložnost, da ubesedi do tedaj še neizrečeno. 

Formulacija misli sili v konceptualizacijo celotnega doživljanja v kategorije. Pri ubeseditvi zaznav in 

občutenj se zrcalijo tudi osebnostni dinamizmi kontrole in selfa. 

Kategorije sem oblikoval na podlagi intervjujev dijakov. To niso dokončne in terjajo še nadaljnje 

raziskovanje. 

 

Doživljanje izobraževanja usmerjeno v prihodnost 

Izobraževanje doživljajo kot priložnost tisti dijaki, ki so temeljno naravnani v prihodnost. Ti dijaki 

imajo izoblikovan notranji lokus nadzora in so notranje motivirani. Identitetno krizo rešujejo v 

smeri zrelega identitetnega položaja. Prepoznavamo jih kot vestne, delavne, čustveno stabilne, 

pripravljene na sodelovanje z drugimi, ekstravertirane in odprte. Pretekle učne izkušnje doživljajo 

pozitivno. V tem tipu doživljanja prepoznavamo Armina in Jožeta.  

 

Doživljanje izobraževanja usmerjeno v sedanjost 

Dijaki, ki živijo za sedanjost, se ne ozirajo na preteklost in so brez skrbi za prihodnost, uživajo v 

adolescenci. Izobraževanje doživljajo bolj kot polje socialnih stikov in manj kot sredstvo doseganja 

svojih dolgoročnih ciljev. Tak dijak rešuje identitetno krizo z odlogom. Spoznava odnose med 

ljudmi  prijateljstva, partnerstva, pomoči, pripadnosti … Ciljev za prihodnost nima dokončno 

izoblikovanih. Jasno je izoblikovan le cilj denarnega priliva, a v to še ne vključuje izobraževanja. 

Dijaki ne doživljajo učenja kot poligon preizkušanja odraslih ravnanj: odgovornosti, delavnosti, 

prevzemanje posledic za svoja dejanja, načrtovanje, samostojno reševanje težav, delovanje po 

svojih najboljših zmožnostih in sposobnostih ipd. Taki mladostniki, kakor da ne želijo odrasti. 

Staršev ne doživljajo kot zaupnih sogovornikov. Tej opredelitvi deloma ustrezata Matej in Princ.  
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Doživljanje izobraževanja usmerjeno v preteklost 

Dijak, ki živi v preteklosti, doživlja izobraževanje kot težko breme. Je kot ribič, ki želi izpluti, pa ne 

zmore dvigniti sidra. Obremenjen je s preteklimi negativnimi izkušnjami  ne nujno samo učne 

neuspešnosti, pač pa predvsem zaradi slabe samopodobe, samozaupanja, socialne anksioznosti, 

občutka nemoči, strahu pred neuspehom ipd. Ti dijaki so introvertirani, podvrženi zunanjemu 

lokusu nadzora in zunanji motivaciji. A pri tem nenehno varujejo svoj ego pred zunanjo grožnjo 

porušitve dobrega mnenja o sebi. Staršev ne doživljajo s kompetencami nudenja pomoči. Zaradi 

težav na polju varne čustvene navezanosti težko navezuje zaupljive odnose. Tej opredelitvi deloma 

ustrezatata Matej in Princ.  

 

6.6. Naloge socialne pedagogike v družbi znanja 

Socialna pedagogika je po svojem poslanstvu usmerjena vselej k socialno izključenim. Na šolskem 

polju so to dijaki s posebnimi potrebami, prišleki, nadarjeni, učno neuspešni, zasmehovani, 

izsiljevali itd.. Njena naloga je, da razvija programe, »ki bodo socialno izključenim pomagale 

preživeti, še ne izključenim pomagale obstati in dale nove možnosti, mladim pa pomagale v startu« 

(Zrim Martinjak, 2006b, s. 173). S svojimi socialno pedagoškimi intervencijami zmore omogočiti 

šolajočim prostor eksperimentiranja v interesih za katere se ne izobražujejo (npr. v umetniškem in 

kulturnem področju – prim. Considine in Zappala, 2002, s. 131 po Klanjšek, Flere in Lavrič, 2007), 

da se jim izkazuje naklonjenost, zaupanje v njihove kompetence in avtonomnost (prim. Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009). Socialna pedagogika lahko na ravni institucije prepoznava 

mehanizme delovanja, ki nehote vzpostavljajo pogoje izključevanja.  

Socialna pedagogika se mora zavedati smeri razvoja družbe. Družba se spreminja »iz sveta deležev 

(delnic) – z nekje založenim znanjem, kateremu hitro pada vrednost – v svet oplemenitene moči 

komunikacije in sodelovanja« (OECD Theme 2, 2010, s. 6). Prihodnje inovacije se bodo zgodile na 

mestih, kjer se bodo točke različnih strok povezovale. Tako povezovanje, je mogoče le, če se 

šolajočim podpira socialno mreženje in pridobivanje socialnih veščin tj. socialnega kapitala.  

Namesto, da se šolajoče obtožuje, da so nemotivirani in nezainteresirani, jim raje ponudimo 

strukturne priložnosti in individualno motiviranje. 

 

Socialna pedagogika mora biti po eni strani praktična in življenjska, po drugi strani pa v zakladnico 

skupnega znanja vnašati tudi svoja spoznanja. Pričujoča raziskava je imela nekaj omejitev, zaradi 

katerih je potrebno njene ugotovitve preveriti predvsem z drugačnim vzorčenjem. Predlagam 

naslednja raziskovalna vprašanja: 

a) Kakšen je vpliv socioekonomskega statusa družine oz. izobrazbe staršev na doživljanje 

izobraževanja? Ker so vpisani dijaki v posameznih smereh in stopnjah izobraževanja bolj ali 

manj enotno stratificirani, predlagam primerjavo med stopnjami srednješolskega 

izobraževanja. 



 

96 

b) Ali ima doživljanje izobraževanja svojo napovedno vrednost? Je mogoče iz njih razbrati tista 

doživljanja izobraževanja, ki napovedujejo tveganje za ugoden potek izobraževanja? 

c) Tisti dijaki, ki so bližje zaključku izobraževanja, doživljajo izobraževanje celostno – v njegovi 

intrinzični, ekonomski in socialni funkciji. Dijaki na začetku izobraževanja pa bolj v socialni in 

ekonomski funkciji.  Te ugotovitve bi bilo primerno preveriti na večjem vzorcu. 

d) Kolikšna je potreba po neformalnem izobraževanju? Kakšen je vpliv neformalnega 

izobraževanja na doživljanje formalnega izobraževanja? 
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8. PRILOGE 

8.1. PRILOGA 1 – Vodilo pri izvedbi intervjuja 

Predstavi          Opiši               Kako            Pripoveduj            Kaj misliš     Kakšen 

 

1. DOŽIVLJANJE IZOBRAŽEVANJA 

a. Kako ti je v šoli? --> Kakšni so tvoji občutki v zvezi s šolo v zadnjem letu? --> Rad hodiš v 

šolo? Dolgočasje, osamljenost … Ali spadaš v šolo? 

b. Kako doživljaš šolanje? 

i. (vrstniki) Kakšen razred ste? --> delavnost, disciplina, špricanje, za/proti šoli … 

ii. (vrstniki) Kako se razumeš s sošolci? --> sprejetost, tekmovalnost, izražena skrb 

za učni uspeh, prijateljstvo … 

iii. (dijaki  učitelj) Kakšni se ti zdijo odnosi dijakov do učiteljev? --> spoštovanje … 

iv. (učitelj  dijak) Kakšni se ti zdijo odnosi učiteljev do dijakov? --> zaželenost, 

spoštovanje, zanimanje, dostopnost … 

v.  (poučevanje) Kakšno je dobro poučevanje? --> Kaj je učinkovito, uporabno? 

Kdaj si pripravljen sprejemati novo znanje? Predmeti …  

vi. (organiziranost) Kakšna se ti zdi organiziramnost šole? --> odmori, pouk, 

občutek varnosti, malica … 

vii. (statusi) Kako ti status pomaga? --> je/ni v pomoč, razlogi, oblike prilagoditve, 

razlikovanje med dijaki z in brez statusa; ob statusu inštrukcije … 

viii. (uspeh) Kakšen si kot dijak? --> v primerjavi s povprečjem razreda, z lanskim 

letom, kdo ali kaj vpliva na uspeh … 

ix. (učenje) Kaj potrebuješ, da se dobro učiš? --> Za kaj se učiš?/Kaj ti pomaga, te 

spodbuja, ovira pri učenju?/Kako preveriš, kaj si se v resnici naučil?/Kako se učiš 

(stil učenja)?/Koliko časa se učiš?/Domače naloge/Se znaš učiti sam?/Prosti 

čas/Vztrajnost, da snov razumeš/Soočenje s 

problemom/obremenjenost/zaskrbljenost zaradi šolskega dela … 

x. (pomoč) Na koga bi se obrnil v primeru problemov s šolo? 

2. IZBIRA POKLICA  

a. (pravilnost odločitve) Si se glede programa izobraževanja odločil prav? --> glede na 

zanimanje, ugled šole, vsebine, ki se jih učiš, možnosti zaposlitve … 

b. (oblikovanje poklica) Razmisli, kako si v preteklosti kazal zanimanje za ta poklic? 

i. Otroštvo --> spomini, kaj te je zaposlovalo, pritegnilo pozornost, s čim/s kom si 

se največ igral … 
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ii. Osnovna šola --> interesne dejavnosti, zanimive učne vsebine pri pouku … 

c. (proces izbire) Kaj si upošteval, ko si izbiral poklic? 

i. Poklic/izobraževalni program; možnosti, zgledi, informiranje … 

ii. Kako je vse to potekalo? 

3. PRETEKLO IZOBRAŽEVANJE 

a. Osnovna šola/srednja šola: 

i. Kakšen si bil kot učenec? Drugačen od ostalih? 

ii. Kakšne so bile učne navade? Si imel učenje rad? 

iii. Kdo je skrbel za učenje? 

iv. Si menjal OŠ?  razlogi 

v. Si kakšen razred ponavljal? 

vi. DSP – kdaj, čigav predlog; iz kakšnih potreb; občutek nadzora med procesom 

diagnosticiranja  kakšna diagnoza; stigmatizacija 

4. DRUŽINA 

i. Tip družine 

ii. Kdo še živi s teboj? Si v dijaškem domu, stanovanjski skupini, stanovanju? 

iii. Bratje/sestre, polbratje/polsestre 

vii. Delo očeta/matere – ena ali več zaposlitev 

viii. Raven izobrazbe staršev 

ix. Povratne informacije o učni uspešnosti s strani staršev (zadovoljni, 

nezadovoljni/zanimanje za šolo/zanimanje za tvoje potrebe/Ali sta starša 

zadovoljna s podporo šole tvojemu učenju? 

5. VIZIJA PRIHODNOSTI 

a. (doživljanje prihodnosti) Kako bi opisal sebe v prihodnosti?  skrbi: slaba družba, 

reven, osamljen, bolan, odvisnosti; zdajšnja praksa … 

b. Kako vidiš svojo prihodnost?  priložnosti in ovire, strah, skrbi, volja za pogum … 

c. (nadaljevanje šolanja) Raven izobrazbe – nadaljevanje DA/NE; Ali izobrazba zagotavlja 

uspešno življenje/veča možnosti? Ali je uspeh v življenju povezan z uspešnostjo v šoli? 

Učna uspešnost --> uspešnost v življenju 

d. (vizija prihodnosti) Kaj bi bila tvoja idealna služba, ko bi končal šolanje? --> Kako 

prepričan si, da boš uresničil svoje sanje? 

e. (osebna naravnanost) Kako se odzoveš, ko je pred tabo ovira, ki ti preprečuje, da bi 

imel/bil želeno? --> iščeš rešitve, se ne ukvarjam s tem, to je problem drugih, nič ne 

morem spremeniti, ni v moji moči …  

f. (brezposelnost) Kaj bi storil, če bi ostal brez službe? --> imamo ustrezne službe 

g. (izbira zaposlitve) Kaj boš upošteval pri izbiri službe? --> dohodek, varnost, delo z 

všečnimi ljudmi, pomembnost delovnega mesta, zanimivo delo, ne vem … 

h. (usposabljanje za življenje ali poklic) Kako te šola pripravlja na samostojno življenje / 

poklic? --> zagotavlja dobro pripravljenost na prihodnost: nadaljevanje šolanja / znanje 

potrebno za suverenost v zaposlitvi / v pomoč pri premisleku o vrednostnih izbirah 

6. POJMOVANJE ZNANJA 
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a. (prepričanja  jaz) Znanje – kaj si predstavljaš pod tem? --> vedenje, znanje, spretnost, 

prepričanja … 

b. (izobrazba)  Kaj si predstavljaš pod tem? 

c. (prepričanja  starši) Kaj predstavlja znanje/izobrazba tvojim staršem? --> kaj o tem 

rečejo, izjave, prepričanja … 

d. (prepričanja  vrstniki) Kaj predstavlja znanje/izobraževanje tvojim prijateljem? --> kaj 

o tem rečejo, izjave, prepričanja … 

e. (vpliv znanja) Na kaj ima znanje v življenju pomemben vpliv? --> na dohodke, varnost 

zaposlitve, boljšo zaposlitev, samozavest … 

f. (vseživljenjsko učenje) Je danes dovolj, da se izobražuješ samo v času šole? --> Ali je 

izobrazba staršev zadostovala za potrebe dela, ki ga zdaj opravljajo? Dodatno 

izobraževanje v obliki tečajev, usposabljanj, branja revij, literature?   

g. Kako je v Sloveniji cejeno znanje? Kako se ti zdi? 

7. OSEBNI PODATKI 

a. Kje si se rodil? 

b. Koliko let živiš v Sloveniji? 

c. Narodnost 

d. Starost 

e. Uporaba staršev E-asistenta – nivo 

f. Število negativnih predmetov na dan intervjuja 

g. Program izobraževanja 

h. Letnik izobraževanja 

i. Status 

j. Osebna okoliščina 

k. Spol 
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8.2. PRILOGA 2 – Transkripcije intervjujev in kodiranje  

8.2.1. Transkripcija intervjuja z dijakom Arminom 

Kriterij izbora: šolska učna pomoč 
   Osebna okoliščina: prišlek 
   

      Sestava šifre: 
    ŠUP šolska učna pomoč 

   A prva črka psevdonima dijaka 
   Š prva črka imena izvajalca intervjuja 
   1… zaporedna številka izjave 
   

 

ŠIFRA 
 

IZJAVA POJEM KATEGORIJA PODROČJE 

ŠUPŠ1 
 

Pozdravljen Armin! Aa Mi lahko poveš kej o sebi… Kako bi sebe predstavl? 
   

 
ŠUPA1 Aaa Kaj to... Od kje prijhajam? 

   ŠUPŠ2 
 

Ja recimo …, od kod prihajaš, aaa kej mogoče, kolk imaš bratov sestr 
   

 
ŠUPA2 

Jaz prihajam iz Bosne. Živim v Ljubljani. Imam enoga brate in enu sestru. Oče 
in mati so mi v Bosni ...  je iz Bosne, Velika Kladuša domači kraj osebni podatki 

   
zdaj živi z bratom v Ljubljani dom življenje v Sloveniji 

ŠUPŠ3 
 

A ha,.. ima enega brata in eno sestro brat, sestra družina 

 
ŠUPA3 

Z bratom živim tuki. Sestra mi živi v Grosuplju. Ima enoga otroka. In tudi brat 
enoga otroka ima. starši so v Bosni starša družina 

ŠUPŠ4 
 

O.K.. Se prav rodil si se v Bosni.  
   

 
ŠUPA4 Ja. 

   ŠUPŠ5 
 

V Cazinu? 
   

 
ŠUPA5 Ne, ne. V Veliki Kladuši. 

   ŠUPŠ6 
 

Veliki Kladuši. In letos je prvo leto, ko si v Sloveniji? prvo leto v SLO čas bivanja v SLO osebni podatki 

 
ŠUPA6 Ja, ja, prvo leto. prvo leto v SLO čas bivanja v SLO življenje v Sloveniji 

ŠUPŠ7 
 

Počutiš se pa da si po narodnosti Hrvat, Srb, Bosanc? 
   

 
ŠUPA7 Bosanc. po narodnosti je Bosanc narodnost osebni podatki 

ŠUPŠ8 
 

Bosanc. OK. Osnovno šolo si obiskoval v Veliki Kladuši? 
   

 
ŠUPA8 Ja. To še in še v Šumecu. OŠ: 8. razredov OŠ izobraževanje osnovna šola 

ŠUPŠ9 
 

Aha. 
   

 
ŠUPA9 Ja 
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ŠUPŠ10 
 

In tam si - kolk razredov si tam? 
   

 
ŠUPA10 In tam si - kolk razredov si tam? 

   ŠUPŠ11 
 

Osem razredov si pol bil... 
   

 
ŠUPA11 Ja, osem. 

   

ŠUPŠ12 
 

Se prav zaključeno osnovno šolo. Dej če se spomneš tega obdobja iz 
osnovne šole, kaj te je največ, tko, zaposlovalo, s čim si se bavil, ukvarjal? 

   

 
ŠUPA12 

Nisem se nič bavil, točnejše sem, igral sem sport in to. Najvišje me je 
zanimalo tista elektrika in to, a to lahko povem? 

OŠ: ga je zanimala elektrika, 
sam je razstavljal elekrične 
naprave elektrika interesi 

ŠUPŠ13 
 

Ja, valda, sigurno, govori govori! 
   

 
ŠUPA13 

Zanimala me je elektrika, tisti električni aparati in to. Vse sem to 
razmontirjeval ko sm bil v osnovni šoli. Vedno sm delu neki rad za šolu k se je 
ticala elektrike in tko... 

   ŠUPŠ14 
 

Se prav, ti si mel elektriko zlo rad? To se pravi. 
   

 
ŠUPA14 Ja, zdej, še vedno. 

tudi zdaj ga še vedno zanima 
elektrika elektrika interesi 

ŠUPŠ15 
 

Aha, zdej, in si razstavil te stroje. 
   

 
ŠUPA15 Ja 

   ŠUPŠ16 
 

In tud v šoli si bil zlo pozoren kadar je bilo glede elektrike? 
   

 
ŠUPA16 Ja. 

OŠ: dobro je spremljal pouk v 
zvezi z elektriko elektrika interesi 

ŠUPŠ17 
 

Aha. In zdej, in praviš, da te je ta tvoje zanimanje, da se je še zdej ohranilo? 
Zdej si vpi.. Zdej si kle v sloveniji v programu, v kirem programu? 

   

 
ŠUPA17 Logistični tehnik. 

SŠ2: SLO si je izbral logistični 
tehnik izbira programa izbira programa 

ŠUPŠ18 
 

Logistični tehnik. Ampak, logistični tehnik pa elektrika? 
   

 
ŠUPA18 Pa sej vem, ampak nisem imel drugog izbire in sem moral to vpisat... ni imel druge izbire izbira programa izbira programa 

ŠUPŠ19 
 

Aha. Kako bi se pa sebe opisal kot učenec, kakšen si bil kot učenec? V 
osnovni šoli? 

   

 
ŠUPA19 

V osnovni šoli sem bil srednje, srednje, kako da rečem. Nisem bil nije loš ne 
dober preveč.  

OŠ: po učenju je bil srednje 
dober učenec učenje v OŠ osnovna šola 

ŠUPŠ20 
 

Aha. 
OŠ: po učenju je bil srednje 
dober učenec učenje v OŠ mnenje o sebi 

 
ŠUPA20 

Nisem naučil učila, ali prolazil sem tako... In ko sem prišel v srednju šolu, 
onda sem začeu učit i bolje se posvečati šo... OŠ: ni se zavzeto učil učenje v OŠ učenje 

ŠUPŠ21 
 

Šoli. 
v primerjavi z OŠ se zdaj v SŠ 
učil bolj zavzeto primerjava učenja učenje 

 
ŠUPA21 Ja. OŠ: ni se zavzeto učil učenje v OŠ osnovna šola 
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ŠUPŠ22 
 

Kolk pa je - zakaj si mislš, da si se v Sloveniji bol posvetu učenju kolkr v Bosni 
... 

   

 
ŠUPA22 Zato kjer isto nimam izbora. 

SŠ2: bolj se uči, ker nima druge 
izbire primerjava učenja učenje 

ŠUPŠ23 
 

Aha, nimaš izbire? 
   

 
ŠUPA23 Ja, ja, nimam izbire druge, in moram završiti. 

   ŠUPŠ24 
 

Aha. Pa misliš, praviš da te še ta elektrika grabi in to? 
   

 
ŠUPA24 Ja, to me zanima, ampak... 

   ŠUPŠ25 
 

Am, kako pa zdej to, bi reku, svoje zanimanje živiš? 
   

 
ŠUPA25 am, kakšno? 

   ŠUPŠ26 
 

Kaj delaš, kaj zdej se počneš v zvezi z elekriko? 
   

 
ŠUPA26 Ma nč, odustau sm od tega... 

zdaj me elektrika še zanima, a 
svoje zanimanje ne udejanja elektrika interesi 

ŠUPŠ27 
 

Aha 
   

 
ŠUPA27 Ja. 

   ŠUPŠ28 
 

OK. A iščeš kšne priložnosti, da bi pa le lahko elektriko...? 
   

 
ŠUPA28 Ne, ne, ne iščem nč. 

   ŠUPŠ29 
 

Nč. Šola ti zdej vzame kr precej časa, al kako? 
   

 
ŠUPA29 Ja, ja. zdaj mu šola vzame veliko časa učenje v SŠ učenje 

ŠUPŠ30 
 

Aha, se prav, tam si bil nekje v zlati sredini, v osnovni šoli z ostalimi... 
   

 
ŠUPA30 Ja, ja, v osnovni šoli. 

   

ŠUPŠ31 
 

A ste mel tam tud kšne krožke, krožke, interesne dejavnosti, nevem kako bi 
to? Nekej po pouku, neke vsebine, neke programe, nekej po pouku če je bilo 
kej organiziranega? V okviru šole, če je šola organizirala še kej po pouku v 
bosni? 

   

 
ŠUPA31 Nevem v kakšnem smislu??? 

   ŠUPŠ32 
 

Okej, v takem smislu, da lej, v Sloveniji je tko: 
   

 
ŠUPA32 Ja. 

   ŠUPŠ33 
 

Najprej maš pouk. 
   

 
ŠUPA33 Ja 

   ŠUPŠ34 
 

Pol maš pa, lahko izbereš interesne dejavnosti, što... Kar te pač interesira... 
   

 
ŠUPA34 Aja, tega ni bilo. 

   ŠUPŠ35 
 

In potem eni izberejo ples, drugi izberejo... 
   

 
ŠUPA35 Aja, ja, sej je bilo. Jaja, sej je bilo to. 

   ŠUPŠ36 
 

No. 
   

 
ŠUPA36 Bile so športne aktivnosti, tudi ples je bil. 

   ŠUPŠ37 
 

Da. 
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ŠUPA37 Ampak jst od tega nč nism... 

OŠ: kljub ponujenim interesnim 
dejavnostim ni izbral nič krožki - OŠ interesi 

ŠUPŠ38 
 

Nism. Pravš pa da te je šport vseen zanimu, kater šport pa si? 
   

 
ŠUPA38 Nogomet. OŠ: z vrstniki je igral nogomet prosti čas - OŠ interesi 

ŠUPŠ39 
 

Nogomet. Pa si bil kej v kšnem klubu, reprezentanci? 
   

 
ŠUPA39 Ne ne, nism nč... 

   ŠUPŠ40 
 

Aha. Si mel v osnovni šoli učenje rad? 
   

 
ŠUPA40 Ne. OŠ: učenja ni imel rad odnos do šole - OŠ učenje 

ŠUPŠ41 
 

Ne? OŠ: učenja ni imel rad odnos do šole - OŠ doživljanje šole 

 
ŠUPA41 Škola ni tolko zanimiva. OŠ: zanj šola ni bila zanimiva odnos do šole - OŠ doživljanje šole 

ŠUPŠ42 
 

Bl te, bl te blo to ... A si s kom šraufau te strojčke pa to, a si sam??? OŠ: zanj šola ni bila zanimiva odnos do šole - OŠ učenje 

 
ŠUPA42 Ne ne, vse sam 

   ŠUPŠ43 
 

Sam... Aha, a s prjatli si pa pol nogomet... 
   

 
ŠUPA43 Ja.  

   

ŠUPŠ44 
 

Se vežbal. Kdo je pa, kakšne so ble tvoje učne navade, to pomen, a si se 
redno učlil, bolj za posamičen tes učil, al je blo.... 

   

 
ŠUPA44 Ne ne, v osnovni šoli to se nisem učil... OŠ: nič se ni učil učenje v OŠ učenje 

ŠUPŠ45 
 

Se nisi učil? Aha... OŠ: nič se ni učil učenje v OŠ osnovna šola 

 
ŠUPA45 

Nč nism se učil. Samo v srednjo ko sm prišel u šolu, onda sem se začel učit in 
bolje se posvetio šoli.  SŠ: se je več posvečal učenju  primerjava učenja učenje 

ŠUPŠ46 
 

Niste meli nobenih domačih nalog, ... 
   

 
ŠUPA46 Ja sej smo imali, ampak tko... Bilo je lažje.. OŠ: bilo je lažje kot SŠ primerjava učenja učenje 

ŠUPŠ47 
 

To si delal, nisi? 
   

 
ŠUPA47 Ja sej sm delu, kaj sm moral. 

OŠ: delal je domače naloge, 
ker jih je moral učenje v OŠ učenje 

ŠUPŠ48 
 

Ja.  
OŠ: delal je domače naloge, 
ker jih je moral učenje v OŠ osnovna šola 

 
ŠUPA48 Ampak... 

   
ŠUPŠ49 

 

Omenu si, da ti je bilo lažje. Kaj ti je bilo lažje, v primerjavi s čim ti je bilo 
lažje?  

   

 
ŠUPA49 V osnovni šoli? 

   ŠUPŠ50 
 

Ja. 
   

 
ŠUPA50 Pa, profesori niso bli tolk strogi in... 

OŠ: profesorji niso bili tako 
strogi 

odnos učiteljev do 
učencev osnovna šola 

ŠUPŠ51 
 

Aha... 
   

 
ŠUPA51 In sploh nisi mogu padt en razred. 

OŠ: razreda nisi mogel 
ponavljati 

mnenje o 
izobraževanju v OŠ 

mnenje o 
izobraževanju 

ŠUPŠ52 
 

Aha, OK. 
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ŠUPA52 Ja. In tko. 

   
ŠUPŠ53 

 

Praviš zdej, ko gledaš srednjo šolo in jo primerjaš z osnovno šolo in 
zahtevnostjo... Kaj ti... 

   

 
ŠUPA53 Uuu, ja seveda, srednja šola več snovi ima pa vsega tega... Bolj je razširjena. 

SŠ2: je več snovi, je bolj 
razširjena primerjava učenja učenje 

ŠUPŠ54 
 

Bolj je razširjena. 
   

 
ŠUPA54 Ja, kot osnovna. 

   

ŠUPŠ55 
 

Kdo je pa nekje skrbel za tvoje šolske stvar pr teb doma, oče mati? Kdo je 
nekje bdel nad tem? 

   

 
ŠUPA55 Nikdo ni tolko na mene ocjecu, da jaz učim in to... 

OŠ: doma ni bilo posebnega 
nadzora nad učenjem 

nadzor šolanja - 
starša družina 

ŠUPŠ56 
 

Aha, aha.  
   

 
ŠUPA56 Ja. 

   ŠUPŠ57 
 

Vse si bil sam... Sam se organiziral. 
   

 
ŠUPA57 

Sam ja, Zdej če hodim u šolu, nikdo me na to ne priseljava, ampak jaz sam to 
hočem in ... OŠ: sam je skrbel za učenje odnos do šole - OŠ učenje 

ŠUPŠ58 
 

Okej, v redu. Se prav, če js zdej povzamem, pa me poprav če se motm, 
spomini na osnovno šolo so dobri? 

SŠ: nihče ga ne sili, da hodi v 
šolo, ampak to hoče on sam odnos do šole - SŠ prepričanja 

 
ŠUPA58 Ja. 

   ŠUPŠ59 
 

Niso bli, da bi trpel v šoli pa učenje? 
   

 
ŠUPA59 aa ne ne,  

   ŠUPŠ60 
 

Pravzaprou so lepi spomini? 
   

 
ŠUPA60 Ja ja. 

   ŠUPŠ61 
 

A ste kšno ušpičili? 
   

 
ŠUPA61 Kaj to pomeni? 

   ŠUPŠ62 
 

A ste kšno zafrkancijo naredl? 
   

 
ŠUPA62 Ja, sej smo delal vsega. 

   ŠUPŠ63 
 

Vsega. 
   

 
ŠUPA63 Ja. 

   

ŠUPŠ64 
 

OK. Aja, a si, še to me zanima, v naši šoli poznaš kšne dijake, katere... Mislm, 
poznaš kšne dijake iz Velike Kladuše tud v naši šoli? 

   

 
ŠUPA64 Ja, poznam. 

   

ŠUPŠ65 
 

Ampak, to si poznal tud že od tam ne? 
SŠ: v šoli je 5 znancev iz 
njegovega domačega kraja 

vrstniki domačega 
kraja v SLO selitev v Slovenijo 

 
ŠUPA65 Ja ja. 

   

ŠUPŠ66 
 

Super. Pa je teh posameznikov... Kok je takih posameznikov k se poznate 
med sabo iz Velike Kladuše? 

   

 
ŠUPA66 Pa poznam eno ... 5, 5 dijakov. 

   



 

112 

ŠUPŠ67 
 

5 dijakov. 
   

 
ŠUPA67 Ja 

   ŠUPŠ68 
 

Aha, in vsi majo nekje podobno zgodbo glede šolanja osnovne šole? 
   

 
ŠUPA68 Ja, vsi so podobne... 

vsi prišleki imajo podobno 
zgodbo OŠ 

vrstniki domačega 
kraja v SLO selitev v Slovenijo 

ŠUPŠ69 
 

Niso, niso ponavljal razredov, vsi so... 
   

 
ŠUPA69 Ja, večinoma so vsi završili... 

   ŠUPŠ70 
 

Zdelal... 
   

 
ŠUPA70 Ja, ampak ni, zdej k so prišl tukej ni jim tolk... ne, nea.. 

   

ŠUPŠ71 
 

Težko jim je? 
zdaj jim je tukaj težko in nočejo 
obiskovati šolo 

vrstniki domačega 
kraja v SLO selitev v Slovenijo 

 
ŠUPA71 Ja težko jim je in nečejo tolko u šolo... 

   ŠUPŠ72 
 

Aha, neradi hodijo v šolo nekateri od teh... 
   

 
ŠUPA72 Ja... 

   

ŠUPŠ73 
 

V redu, zdej pa poglejva naprej, zanima me zdej, če bi mi lahko opisal, kako je 
pršlo do odločitve, da prideš v Slovenijo, kako je pršlo do odločitve, da boš 
izbral sploh program Logistični tehnik? 

   

 
ŠUPA73 

Ja, pa, tuki sem prišel zaradi tega, ker so mi bratje in sestre tuki, tamo pa 
nimam nikogar, samo oce in mater, oni so oče in mater. 

v slo je prišel, ker sta tu tudi 
brat in sestra razlogi selitve selitev v Slovenijo 

ŠUPŠ74 
 

Ja ja... oče ima mati sta ostala v BiH starša družina 

 
ŠUPA74 

In za največ zaradi tega sem prišel tu. In zaradi tega, ker je boljše življenje kot 
v Bosni.... 

v slo je prišel, ker je tu boljše 
življenjekot v BiH razlogi selitve selitev v Slovenijo 

ŠUPŠ75 
 

Aha,  
   

 
ŠUPA75 Ja. 

   ŠUPŠ76 
 

Se prav, brat te, pa najbrš tu malčk sestra... 
   

 
ŠUPA76 Vabi... 

   ŠUPŠ77 
 

... sta nekje vabila. 
   

 
ŠUPA77 Ja  

   ŠUPŠ78 
 

Pa, zdej te tud nekako financirata? 
   

 
ŠUPA78 Ja ja, sej brat me financira... zdaj zanj skrbi brat skrbnik življenje v Sloveniji 

ŠUPŠ79 
 

Skrbi za.. pač hrano oblačila in take druge..... 
   

 
ŠUPA79 Ja. 

   ŠUPŠ80 
 

A je bla to, da si se preselu v SLovenijo nujnost, al potreba? 
   

 
ŠUPA80 amm. 

   ŠUPŠ81 
 

A je blo? 
   

 
ŠUPA81 

Ni bilo toklo nujno, amapk... Da sem ostal dol, možda bi najdel kakšno delo, 
možda ne...  priti v slo je bila, nujnost razlogi selitve selitev v Slovenijo 

ŠUPŠ82 
 

Tako ja. Prvi pa je pršu v Slovenijo tvoja sestra al tvoj brat? 
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ŠUPA82 Moj brat. Ja. 

brat je iz družine prvi prišel v 
SLO brat, sestra družina 

ŠUPŠ83 
 

Je bil kar korajžen al kaj? Kako si takrat gledu na to da je zaposutil...da je šel? 
   

 
ŠUPA83 V tujino?  

   ŠUPŠ84 
 

Ja? ko je brat šel v slo je bilo težko selitev brata selitev v Slovenijo 

 
ŠUPA84 

Pa bilo je zelo težko, ker smo bili zelo povezani in... Ker ni on ni imel isto 
izbiro in je moral.... ko je brat šel v slo je bilo težko brat, sestra družina 

ŠUPŠ85 
 

Aha, je moral it.... kot družina so povezani navezanost družina 

 
ŠUPA85 Ja. pravzaprav brat ni imel izbire... selitev brata selitev v Slovenijo 

ŠUPŠ86 
 

Zdej ma on redno službo, otroka praviš, pa stanovanje. 
brat ima redno službo in 
družino brat, sestra družina 

 
ŠUPA86 Ja. 

   ŠUPŠ87 
 

Izbral si logistični tehnik. 
   

 
ŠUPA87 Ja. 

   ŠUPŠ88 
 

Še kej o tem povej... 
   

 
ŠUPA88 

Pa, to sem izbral ker sem v srednji šoli v bosni završil voznika in to je največ 
bil povezan z logističnim tehnikom.  

SŠ2: log.teh. je izbral, ker je v 
BiH zaključil soroden program izbira programa izbira programa 

ŠUPŠ89 
 

Aha, če te jst zdej prav razumem, ti praviš da si že v Veliki Kladuši zaključil 
srednjo šolo.  

SŠ1: dokončal je program 
voznik program SŠ1 srednja šola v BiH 

 
ŠUPA89 Ja ja. 

   ŠUPŠ90 
 

In to je bil program voznik? 
   

 
ŠUPA90 Ja? 

   ŠUPŠ91 
 

Kamina? 
   

 
ŠUPA91 Ja, vsega, vsega. 

SŠ1: je voznik vseh katergorij, 
lahko bi bil profesionalni voznik izobrazba SŠ1 srednja šola v BiH 

ŠUPŠ92 
 

aha, ABCČDŽ 
   

 
ŠUPA92 ja... vse, kao profesionalni voznik. 

   ŠUPŠ93 
 

Ja ja, ti bi zdej lahko vzel ta avto in šel taksi pelat. 
   

 
ŠUPA93 Ja ja, tako. 

   ŠUPŠ94 
 

Aha.  
   

 
ŠUPA94 DObim nekakšno licenco in to je to. 

   ŠUPŠ95 
 

In to je to. Se prav ti že imaš poklic in vseglih si se odloču še šolat? 
   

 
ŠUPA95 ja, še. Ker... 

   ŠUPŠ96 
 

Ker? Zakaj? 
   

 
ŠUPA96 Zato ker, tuki lažje bom našu delo kjer imam tuki završeno šolo. 

za nadaljevanje izobraževanja 
se je odločil, ker bo z dvema 
lažje našel zaposlitev, sploh, 
ker bo eno šolo zaključil v SLO 

razlogi izbire 
programa izbira programa 

ŠUPŠ97 
 

Aha, razumem. Logistični tehnik pa praviš, da je bil najbližje temu... 
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ŠUPA97  ja ja... 

   ŠUPŠ98 
 

Tvoji prej smeri. 
   

 
ŠUPA98 Ja, predmeti so se največ uklapali s tem... 

   ŠUPŠ99 
 

Oče pa mati sta zdej dol sama? 
   

 
ŠUPA99 Ja... 

   ŠUPŠ100 
 

Sta zaposlena, nimata... 
   

 
ŠUPA100 Ne niso zaposleni. starša nista zaposlena zaposlitev staršev družina 

ŠUPŠ101 
 

Nista zaposlena. Upokojena potem? 
   

 
ŠUPA101 Kaj to pomen? 

   ŠUPŠ102 
 

Penzija? 
   

 
ŠUPA102 Ne ne, nisu ni v penziji, oni so dali polje pridelka al kaj je to.... 

   ŠUPŠ103 
 

Aha aha, Kmet?  
   

 
ŠUPA103 Ja ja, Kmetijstvo. 

starša se ukvarjata s 
kmetijstvom zaposlitev staršev družina 

ŠUPŠ104 
 

Aha, kmetijstvo, ok. Onadva pa mata zaključeno šolo in... 
   

 
ŠUPA104 amm. 

   ŠUPŠ105 
 

Starša. 
   

 
ŠUPA105 Mati pa jaz mislim da ima osnovno šolo, in oče pa jaz mislim da ima.... 

mati ima zaključeno oš, oče pa 
poklicno izobrazba staršev družina 

ŠUPŠ106 
 

Aha. Glede, osnovne šole, pa te srednje šole v Kladuši me zanima, če bi 
lahko kej opisal, kaj so starši, bratje, okolica rekl glede poteka, glede šolanja, 
izobraževanja? Da je to treba, da to ni treba, kaj če ti to? 

   

 
ŠUPA106 

Ne ne, oni niso rekl da to ni treba.. Oni so rekli, za tvoje dobro, da če ti to 
završiš, to bo tebi v življenju trebalo, ne nam... 

Starši o izobraževanju: to je za 
tvoje dobro, ne za njihovo odnos staršev prepričanja 

ŠUPŠ107 
 

Aha in kako, sta spodbujala, podpirala 
   

 
ŠUPA107 

Pa ni... nevem, niso podpirali. Rekli so če moreš završiti, završi, če ne moreš, 
da se s tim ne otrečavamo... 

   ŠUPŠ108 
 

Aha razumem. 
   

 
ŠUPA108 Niso oticjeli toko na mene, da ja to završim, završim, završim... 

Starša: nista ga silila, da je 
potrebno zaključiti odnos staršev prepričanja 

ŠUPŠ109 
 

Ampak, a sta kazala da sta zadovoljna, da si zaključu osnovno šolo, da si se 
vpisal,... 

Starša: nista ga toliko silila, da 
je potrebno zaključiti 

odnos do poklicne 
poti - starša družina 

 
ŠUPA109 Ja ja, sej so zadovoljni... 

starša sta zadovoljna, da se je 
vpisal v SŠ1 

odnos do poklicne 
poti - starša družina 

ŠUPŠ110 
 

Sta pokazala to? 
   

 
ŠUPA110 Ja ja, zelo so zadovoljni z mano. 

starša sta zelo zadovoljna z 
njim 

nadzor šolanja - 
starša družina 

ŠUPŠ111 
 

Pa, ko se slište, vprašata kej v zvezi s šolo? 
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ŠUPA111 Ja ja, vprašata... 

Starša: vprašata ga, kako je v 
šoli 

nadzor šolanja - 
starša družina 

ŠUPŠ112 
 

Nista tko... bi reku, brezbrižna , da bi jima bilo povsem vseeno... 
   

 
ŠUPA112 Ne ne, sej oni vprašaju, samo nečeju da X(15:09) na mene toliko... 

Starša: pokažeta zanimanje, a 
ne želita vršiti nanj pritiska 

nadzor šolanja - 
starša družina 

ŠUPŠ113 
 

Da pritisk... 
   

 
ŠUPA113 Ja ja.. 

   ŠUPŠ114 
 

Aha, OK. Kaj pa tvoj brat, tudi hodi kej na govorilne ure, roditeljske sestanke. 
   

 
ŠUPA114 

Ja hodi kdaj more, ker dela v službi od jutri od 6, pa do večer do sedam, šest, 
in ne more nekdaj da stigne na govorilne ure... 

brat hodi na govorilne ure, če 
mu delavni čas to dopušča nadzor šolanja - brat življenje v Sloveniji 

ŠUPŠ115 
 

Aha. 
   

 
ŠUPA115 Ampak, če uzmi slobodnoga vremena, onda lahko gre. Če najde. 

   

ŠUPŠ116 
 

Aha. Vau. Pravš pa da je tud tukej več al manj tvoja skrb... Čutš se 
odgovornega za svoje izobraževanje, za svoj uspeh? 

   

 
ŠUPA116 Ja ja, 

do šolskega dela se čuti 
odgovornega 

odnos do učenja - 
SŠ2 učenje 

ŠUPŠ117 
 

In zdej v srednji šoli bi pa sebe kot učenca opisal kako? 
do šolskega dela se čuti 
odgovornega 

odnos do učenja - 
SŠ2 mnenje o sebi 

 
ŠUPA117 Kot dobrega al lošega? 

SŠ2: po učenju se ima za 
dobrega učenca učenje - SŠ2 mnenje o sebi 

ŠUPŠ118 
 

Ja, mislm povej. 
   

 
ŠUPA118 Kot dober učenec. 

   

ŠUPŠ119 
 

Tako ja. Dober učenec, se strinjam. In kaj, kako se pa učiš, bi reku, kako 
razporejaš svoj čs za učenje pa to...? 

   

 
ŠUPA119 Pa, vzamem, za vikend da učim in tko.. uči se med vikendom čas učenja - SŠ2 učenje 

ŠUPŠ120 
 

Za vikend se učiš...  
   

 
ŠUPA120 Ja. 

   ŠUPŠ121 
 

Kako pa se učiš? Se učiš vse predmete povrsti al.... 
   

 
ŠUPA121 

Ja, učim se une predmete, ki so, ki so mi najkritečni, te se učim, ampak v 
glavnem pa vse stignem(? X(16:50)) naučit se in.... Am, nekak poznam 
X(16:53) sedmici naprimer, između šeste pol osme se naučim taj predmet ki 
je... 

uči se najbolj problematične 
predmete način učenja  - SŠ2 učenje 

ŠUPŠ122 
 

Aha... Če greva pogledat kr konkretno tole angleščino. Angleščino si se, 
besede in izgovorjavo učil precej... A je blo zadost od šestih do osmih? 

v glavnem se vse pravočasno 
nauči kvaliteta učenja - SŠ2 učenje 

 
ŠUPA122 Ja, ja, bilo je zadost. Učil sem se tudi vsak dan angleščinu. uči se med 18 in 19.30 čas učenja - SŠ2 učenje 

ŠUPŠ123 
 

Ja ja. 
   

 
ŠUPA123 Vsak dan sem se učil angleščino. 

   ŠUPŠ124 
 

Ja. 
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ŠUPA124 Porabio sam en, do dve uri za angleščino... In sem se tudi učil preko vikenda angleščino se je učil vsak dan čas učenja - SŠ2 učenje 

ŠUPŠ125 
 

Zdej greva pa pogledat mal tvojo prihodnost, kako bi opisal sebe v  
prihodnosti, kako sebe vidš v prihodnosti? 

   

 
ŠUPA125 

Pa ne vem, jaz mislim da se vidim kot... Ne vem... Da bom delal neki dobr. 
Dobro delo pa tako. sebe vidi, da bo delal dobro vizija sebe mnenje o sebi 

ŠUPŠ126 
 

Ja sj, v tem smislu, vredu! Maš v zvezi s prihodnostjo kakšrne koli skrbi al kej 
takega? Bojazni? 

   

 
ŠUPA126 Ja, skrbi me al bom tuki ostal v Sloveniji al ne... skrbi ga ali bo ostal v SLO skrb za prihodnost vizija prihodnosti 

ŠUPŠ127 
 

Od česa pa je to, mislm al so... Od česa je to odvisno? 
   

 
ŠUPA127 

Pa odvisno je, ker moram tuki hodt deset let da bi dubu stalno bivanje začel 
delat od tega... 

10 let je potrebno biti tukaj, da 
dobiš stalno državljanstvo državljanstvo življenje v Sloveniji 

ŠUPŠ128 
 

Aha.  
   

 
ŠUPA128 Jaz deset let moram hodit v šolo. 10 let mora hoditi v šolo državljanstvo življenje v Sloveniji 

ŠUPŠ129 
 

Deset let moraš hodit v šolo? 
   

 
ŠUPA129 Ja. 

   ŠUPŠ130 
 

In vse to... šele po desetih letih se pa lahko zaposliš? po 10 letih se lahko zaposliš doba do zaposlitve življenje v Sloveniji 

 
ŠUPA130 Ja.  

   ŠUPŠ131 
 

Ne morš se pa zaposlit... Kakšen status pa maš zdele??? 
   

 
ŠUPA131 Štude....študenstki 

   ŠUPŠ132 
 

Študent si. zdaj ima študentski status trenutni status življenje v Sloveniji 

 
ŠUPA132 Ja. 

   ŠUPŠ133 
 

Tuji študent. 
   

 
ŠUPA133 Ja. 

   ŠUPŠ134 
 

In šele po desetih letih te lahko kdorkoli vzame v službo?  
   

 
ŠUPA134 Ja 

   ŠUPŠ135 
 

Zdele te pa ne sme, noben ne sme vzet v službo. 
   

 
ŠUPA135 Pa ne sme, edino če hoče baš, ampak zdaj lahko dela, če  pravica do zaslužka življenje v Sloveniji 

ŠUPŠ136 
 

Aha.  
   

 
ŠUPA136 Nikdo to noče, ker ima dost tuki fantov ki bo to delalo. Slovenci imajo prednost doživljanje trga dela življenje v Sloveniji 

ŠUPŠ137 
 

Aha. In zdej si pač zaključuješ prvo leto, pa ti manjka še devet let, da boš pol 
tko... In... Ampak sta brat, brat in sestra sta dala to skoz? Pri katerih letah pa 
sta onadva prišla v Slovenijo? Pri istih... Slovenci imajo prednost doživljanje trga dela vizija prihodnosti 

 
ŠUPA137 Brat pri deset let 

brat se je preselil v SLO pri 10 
letih selitev brata selitev v Slovenijo 

ŠUPŠ138 
 

Desetih ja. 
   

 
ŠUPA138 Sestra pa pri tri leta. 

   ŠUPŠ139 
 

Pri treh letih? 
   

 
ŠUPA139 Ja. 
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ŠUPŠ140 
 

Pa je brat tud za sestrco skrbel, al kako? 
   

 
ŠUPA140 Ne ne,. ni, sestra se je poročila onda je prišla tuki. 

pred tremi leti je v SLO prišla 
sestra selitev sestre selitev v Slovenijo 

ŠUPŠ141 
 

Pri treh letih? sestra je poročena brat, sestra družina 

 
ŠUPA141 

Ne ne, sestra je... Joj. Sestra je, ima dvadeset pa... aaa, devetindvajset let je 
stara. sestra je stara 29 let  brat, sestra družina 

ŠUPŠ142 
 

OK. Poroči.... 
   

 
ŠUPA142 Devetindvajset let je stara. In pred tri leta je prišla tuki. 

   ŠUPŠ143 
 

ajaaaaa, dobr je! Vredu! 
   

 
ŠUPA143 hahaha. 

   ŠUPŠ144 
 

Pol ti zdej zase vidš edin pot, pot izobraževanja. 
   

 
ŠUPA144 

Pa ne ne, ne vidim, sej bom jaz tuki te dve leti bom končal i onda bi začel 
iskati delo in kakšno možnost da dobim stalno bivanje, al kaj... 

ti dve leti naredi in začne iskati 
službo in stalno državljanstvo doba do zaposlitve življenje v Sloveniji 

ŠUPŠ145 
 

aha. Zaključiš in pol maš to izobrazbo pa to... 
   

 
ŠUPA145 Ja. 

   ŠUPŠ146 
 

Kakšna bi bila pa potemtakem tvoja idealna služba ko bi končal šolanje? 
   

 
ŠUPA146 

Ma ne vem, v nekom skladišču, in imel bi voljo da delam kot voznik al 
nevem... 

rad bi delal v skladišču ali kot 
voznik, ne ve poklicne želje vizija prihodnosti 

ŠUPŠ147 
 

Aha. Tudi tovrnjaka bi vozu? 
   

 
ŠUPA147 Ja. 

   

ŠUPŠ148 
 

Kolk si pa prepričan, da boš uresniču te svoje sanje. Kolk si ti ugotovu, da se 
bo možnost, priložnost, pokazala? 

   

 
ŠUPA148 Pa ne vem, jaz sem siguren da bo se to ispunilo, ampak, nač ne obječavam. gotov je v svoje načrte 

prepričanost v svoj 
uspeh mnenje o sebi 

ŠUPŠ149 
 

Kaj boš pa upošteval pri izbiri službe? Kaj boš gledal? 
   

 
ŠUPA149 

Pa ne vem, za začetek bom delu use, pa onda kasneje bom se utražio delo ki 
mi paše ane.... od začetka bo delal vse doživljanje trga dela vizija prihodnosti 

ŠUPŠ150 
 

Maš vtis, maš vtis, da v Sloveniji pridni fantje uspejo? 
   

 
ŠUPA150 

Ja. Ja. Tudi neki fanje ki niso pridni isto uspejo, ampak to ni... X(21:41) del za 
vse pridni fantje v SLO uspejo 

prepričanost v svoj 
uspeh mnenje o sebi 

ŠUPŠ151 
 

Aha, poznaš tud to zgodbo? Tud to plat. In, kaj bi pa naredu če ne bi mel 
službe, če ne bi dobil, če bi ostal brez službe in to? poredni fantje v SLO uspejo 

prepričanost v svoj 
uspeh mnenje o sebi 

 
ŠUPA151 Pa ne vem, tražio bi službo, ne vem. 

   ŠUPŠ152 
 

Iskal bi še naprej službo?  
   

 
ŠUPA152 Ja, iskal bi... 

   ŠUPŠ153 
 

Vidim da je res v tem eno prepričanje močno, da delo se že nekje najde... 
   

 
ŠUPA153 Ja ja! 

   ŠUPŠ154 
 

Za pridnega človeka bo delo se našlo. 
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ŠUPA154 Ja, sej je tko. 

   ŠUPŠ155 
 

Je tko ja.. Kaj zate predstavlja izobrazbo? 
   

 
ŠUPA155 A, pa izobrazbo predstavlja, pa neki put do dela, ki ga boš delal. izobrazba je pot do zaposlitve pomen izobrazbe 

mnenje o 
izobraževanju 

ŠUPŠ156 
 

OK, se pravi, delo zdej, slišal sm da si reku: Delo predstavlja pot do službe, 
zaposlitve... 

   

 
ŠUPA156 Ja, ja... 

   

ŠUPŠ157 
 

OK. Kaj pa ostali pravijo. Glej, zdi se mi, kot da razpolagaš z obema slikama, 
obema podobama. Da pač za neko delo, za nek finančn, bi reku, 
preskrbljenost, ne rabiš pavzaprau neke izobrazbe... To je glede unih fantov ki 
niso pridni... 

   

 
ŠUPA157 Ja ja. 

   

ŠUPŠ158 
 

...pa poznaš svojo plat, svoje stališče, da je treba delat, mislm, se učit da 
prideš do poštenga zaslužka... 

   

 
ŠUPA158 Ja ja... 

   

ŠUPŠ159 
 

Se prav imaš te obe sliki. A mi lahko mal več poveš o tej sliki, ko pravzaprov 
tvoji neki znanci pravjo, da izobrazba ni tok pomembna... Kaj oni počnejo, 
kako oni razmišljajo glede svoje prihodnosti, zaslužka, preskrbljenosti. 

   

 
ŠUPA159 Pa ne vem, onim, njima, vse paše, vse delo. 

tisti, ki niso pridni delajo vse, ne 
izbirajo "poredni" fantje 

mnenje o 
izobraževanju 

ŠUPŠ160 
 

Vsakršno delo? 
   

 
ŠUPA160 Ja. 

   ŠUPŠ161 
 

Se prav, njim ni... 
   

 
ŠUPA161 Njima ni pomembno kaj bodo delal.  

   ŠUPŠ162 
 

Aha, sam da delajo? 
   

 
ŠUPA162 Sam da delajo. 

   ŠUPŠ163 
 

A jim je pomembno kok dobijo za to denarja? 
   

 
ŠUPA163 

Pa je, pomembno jim je to, ampak oni mislijo da jim šola na to ne bo nč 
spremenila. 

poredni mislijo, da se s šolo ne 
bo višina zaslužka nič 
spremenila "poredni" fantje 

mnenje o 
izobraževanju 

ŠUPŠ164 
 

Aha, Praviš, da pravjo... nič se ne spremeni z izobrazbo, še vedno boš moral 
delat... 

   

 
ŠUPA164 ... ja tako, oni hodijo zaradi tega ker jim roditelji to tražijo od njih...  

poredni hodijo v šolo zato, ker 
tako hočejo starši "poredni" fantje 

mnenje o 
izobraževanju 

ŠUPŠ165 
 

Sami pa nočejo. 
   

 
ŠUPA165 Ja, sami pa nočejo. 

   ŠUPŠ166 
 

In, takih dijakov je tud na naši šoli kej?  
   

 
ŠUPA166 ... ja je je, dost. Ja. porednih je dosti "poredni" fantje 

mnenje o 
izobraževanju 



 

119 

ŠUPŠ167 
 

Se prav, zdej če greva pogledat, znanje pomembno vpliva na dohodke?  
   

 
ŠUPA167 Ja. 

   ŠUPŠ168 
 

Vredu. Pa na varnost zaposlitve in na boljšo zaposlitev.  
   

 
ŠUPA168 Ja. 

   

ŠUPŠ169 
 

Am, aha, glede na tvoje, ne vem,  tvojega brata, sestro, pa tud na starše. Je 
njihova izobrazba zadostna bila za tisto delo,ki ga zdej opravljajo, al so mogl 
še kej se priučit.  

   

 
ŠUPA169 

Ne, niso nč. Brat je završio za vodno instalateranje in zdej dela na građevini, 
tko da to je... 

v družini ni imel nihče potrebe 
po dodatnem izobraževanju 

potreba po dodatnem 
izobraževanju 

mnenje o 
izobraževanju 

ŠUPŠ170 
 

...aha 
   

 
ŠUPA170 šola nije bila tolk pomembna za njegovo delo... 

   ŠUPŠ171 
 

aha. 
   

 
ŠUPA171 ...ki ga zdej dela. 

   ŠUPŠ172 
 

Sestra pa ne? 
   

 
ŠUPA172 Sestra pa ni v službi. sestra ni v službi, je gospodinja brat, sestra družina 

ŠUPŠ173 
 

Je pač poročena in je doma. 
   

 
ŠUPA173 Ja. 

   

ŠUPŠ174 
 

No, veš kaj me pravzaprou zanima... A se ti zdi, da je, da je zdej človek, da 
zdej človek se mora izobraževat kolkr celo življenje, al je dovolj da nardi šolo 
in s tem pač razpolaga tud za poklic tud za naprej...Al je fajn tud da se še kej 
uči... 

   

 
ŠUPA174 Završi ane.  

   ŠUPŠ175 
 

Ja še kej uči 
   

 
ŠUPA175 

Ma ja, ni dovolj en poklic sam, da bi ti delu nevem... neki.... Potrebno je dost 
toga za končat in da bi ti dobil neki rezultate dobre. ni dovolj samo en poklic pomen izobrazbe 

mnenje o 
izobraževanju 

ŠUPŠ176 
 

Se ti zdi... dodatno izobraževanje je pol potrebno... 
   

 
ŠUPA176 Ja 

   
ŠUPŠ177 

 

Za nekatere ane, kolkr že pač... am, kako je v Sloveniji cenjeno znanje, kaj je 
tvoje mnenje? 

   

 
ŠUPA177 Pa ta ko, dobro je cenjeno.  v Sloveniji je znanje cenjeno pomen znanja mnenje o znanju 

ŠUPŠ178 
 

Je zate, ko rečem besedo znanje, je to nekej kar se pokaže, al nekej kar se 
ve. 

   

 
ŠUPA178 Nekej kar se ve.  znanje je nekaj kar se ve pomen znanja mnenje o znanju 

ŠUPŠ179 
 

Nekej kar se ve. 
   

 
ŠUPA179 Ja. 

   

ŠUPŠ180 
 

Znanje pol ni... torej ja... znanje je tisto, kar je bilo pridobljeno z nekim 
branjem, poslušanjem, .. 

   

 
ŠUPA180 ja 

   ŠUPŠ181 
 

ne, gledanjem.... To je zate znanje.  
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ŠUPA181 Ja. 

   

ŠUPŠ182 
 

OK. Am, zanima... Zdej greva spet nazaj na srednjo šolo in me zanima, kaj 
praviš glede, v zadnjem, v tem letu, v tem šolskem letu, me zanima, kako si 
se počitul v šoli? 

v začetku šolskega leta se je 
počutil grozno začetek v SŠ2 selitev v Slovenijo 

 
ŠUPA182 

Am, začetek mi je bil grozen, in kasneje ko sem se spoznal z dijakima in 
dijakinjama, onda sem bolje se opustil in večem se družil z njima. 

v začetku šolskega leta se je 
počutil grozno začetek v SŠ2 srednja šola 2 

ŠUPŠ183 
 

Zdej se čutš, da spadaš v šolo. 

ko se je spoznal s sošolcema, 
se je bolj sprostil in se več 
družil z njima on in sošolci srednja šola 2 

 
ŠUPA183 Ja. 

   ŠUPŠ184 
 

Da si del šole? 
   

 
ŠUPA184 Ja ja. V začetku sem hotel in odustit (? X(28:06)) in vse, ampak.... 

v začetku šolskega leta je hotel 
odnehati začetek v SŠ2 srednja šola 2 

ŠUPŠ185 
 

Ja. 
v začetku šolskega leta je hotel 
odnehati začetek v SŠ2 selitev v Slovenijo 

 
ŠUPA185 Ja. 

   ŠUPŠ186 
 

Lahko, am, si se kdaj počutil, da si se dolgočasu v šoli?  
   

 
ŠUPA186 Da sm dolgo....??? 

   ŠUPŠ187 
 

Dolgočasil, da ti je bilo "tuve" (? X 28:23)) v šoli se je počutil žalostnega začetek v SŠ2 selitev v Slovenijo 

 
ŠUPA187 Ja ja, sej je tega bilo.. v šoli se je počutil žalostnega začetek v SŠ2 srednja šola 2 

ŠUPŠ188 
 

Ja. Kaj pa osamljen, osamljenost, da si bil? 
   

 
ŠUPA188 

Ja, ker sm prišel... nikdaj nisem bil brez roditelja tu v tujini. In to je na mene 
zelo uticalo. 

v šoli se je počutil osamljenega, 
ker je bil brez staršev začetek v SŠ2 srednja šola 2 

ŠUPŠ189 
 

Kolkrat se pa kej srečaš s svojimi starši pa to? 
v šoli se je počutil osamljenega, 
ker je bil brez staršev začetek v SŠ2 selitev v Slovenijo 

 
ŠUPA189 Vsaka dva do tri meseca. s starši se sreča na tri mesece odnos s starši družina 

ŠUPŠ190 
 

Slišiš se pa itak vsak dan, mislm, vsak... če ne več... 
   

 
ŠUPA190 Ja. 

   
ŠUPŠ191 

 
In zdej, ko si dal to skoz, ko zdej, lahko si rečeš, da rad hodš v šolo. 

zdaj lahko reče, da rad hodi v 
šolo počutje v SŠ 2 življenje v Sloveniji 

 
ŠUPA191 Ja. 

zdaj lahko reče, da rad hodi v 
šolo počutje v SŠ 2 doživljanje šole 

ŠUPŠ192 
 

Okej. Ko si dal vse to skoz, ta uvodno, uvoden čas, to privajanje... Se ti zdi, da 
si se glede izobraževanja smeri prov odloči? 

   

 
ŠUPA192 Ja sm sm. 

s smerjo izob. je zadovoljen - 
prav se je odločil izbira programa izbira programa 

ŠUPŠ193 
 

Je šola, al pa to izobraževanje v katerem si, se ti zdi, da je priprava na 
odrasno in samostojno življenje, al ne? 
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ŠUPA193 Ja.  ja. Je. 

šola je priprava na samostojno 
življenje 

šola in samostojno 
življenje vizija prihodnosti 

ŠUPŠ194 
 

Je. 
   

 
ŠUPA194 Ja. 

   ŠUPŠ195 
 

Kako, po čem to vidš, da je ta priprava na odraslo življenje... 
   

 
ŠUPA195 Ker... 

   ŠUPŠ196 
 

Kako te je naša šola pripravla na to odraslo življenje? 
   

 
ŠUPA196 Pa ker si s to šolo najdem delo in začnem delat. 

z izobrazbo prideš do 
zaposlitve 

šola in samostojno 
življenje vizija prihodnosti 

ŠUPŠ197 
 

OK. Kako... Pri kom pa bi glede šolskega dela poiskal nasvet, da bi pač te 
stvari poskusu, šolske stvari, rešt? Pr kom bi se, poiskal nasvet? 

   

 
ŠUPA197 aaam, sam malo da to pitanje.... 

   ŠUPŠ198 
 

Aha, ok. Ti maš neko težavo v šoli.... 
   

 
ŠUPA198 Na kome da se sam... pri svetovalki? 

   

ŠUPŠ199 
 

Ja to. Pri svetovalki. Torej pri svetovalni delavki. 

če bi imel tažave na področju 
šolanja, bi pomoč iskal pri 
šolski svetovalki pomoč pri šolanju srednja šola 2 

 
ŠUPA199 Ja. 

   

ŠUPŠ200 
 

Kaj pa če bi mel v zvezi z nevem, s kašnimi drugimi življenjskimi težavami, na 
koga bi se pa takrat obrnu? Kokr nevem.. Ajde, ljubav, ... 

   

 
ŠUPA200 Pa brat. 

če bi imel težave na področju 
življenja, bi se obrnil na brata 

pomoč pri nešolskih 
stvareh življenje v Sloveniji 

ŠUPŠ201 
 

Bratu bi se zaupal... V, med vrstniki, v razredu maš.. Kako se počutš v oddelu, 
v razredu. Kje se vidš, kako se vidš v svojem mestu tam. 

   

 
ŠUPA201 Kot dober, kot priden fant. sošolci ga vidijo kot pridenega on in sošolci srednja šola 2 

ŠUPŠ202 
 

Kot priden fant. Kako pa s sošolci, kakšen odnos maš s sošolci? 
   

 
ŠUPA202 Pa dober, zelo dober, s sošolci se zelo drobro razume on in sošolci srednja šola 2 

ŠUPŠ203 
 

Se dobro razumeš z vsemi? 
   

 
ŠUPA203 Ja. 

   ŠUPŠ204 
 

Si kej pomagate med sabo? 
   

 
ŠUPA204 Pa ja, sej si. 

   ŠUPŠ205 
 

A ti je kdo reku: "Ej, a ti lah kej pomagam", pr tej pa tej stvari? 
   

 
ŠUPA205 Ja sej so. sošolci so ponudili pomoč on in sošolci srednja šola 2 

ŠUPŠ206 
 

Sami so rekl, sami od sebe? 
   

 
ŠUPA206 Ja ja. 

   

ŠUPŠ207 
 

A je kšna tekmovalnost notr v razredu? Da pač, a kdo hoče met, prou kaže 
prizadevanje, trud, da bi bil boljši kot ostali? 
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ŠUPA207 Ne ne, ni tega. v razredu ni tekmovalnosti on in sošolci srednja šola 2 

ŠUPŠ208 
 

Ni tega. Kako pa vidš, kako doživljaš odnose učiteljev do učencev. 
   

 
ŠUPA208 Pa dobri so. Dost boljši kot v Bosni... 

odnosi učiteljev do učencev so 
veliko boljši kot v BiH 

odnos učiteljev do 
učencev srednja šola 2 

ŠUPŠ209 
 

Dost boljši? 
   

 
ŠUPA209 Ja. 

   ŠUPŠ210 
 

A pa tam, učitelji so sploh delal, al so...? 
   

 
ŠUPA210 Ja ja so, sej so delali, sam so bili zelo strogi. v BiH so bili učitelj zelo strogi 

odnos učiteljev do 
učencev srednja šola 2 

ŠUPŠ211 
 

Strogi so? 
   

 
ŠUPA211 Ja ja. 

   ŠUPŠ212 
 

Aha, so naši profesorji prijazni, nimaš nobene težave stopit do kogarkoli, .... 
   

 
ŠUPA212 Ja ja, nimam, vse kar me zanima mi oni povejo... 

   ŠUPŠ213 
 

Povejo. 
   

 
ŠUPA213 ja. 

   ŠUPŠ214 
 

TI izkazujejo spoštovanje, neko zanimanje? 
   

 
ŠUPA214 Ja. 

   ŠUPŠ215 
 

Te je že kdo vprašou, kako pa v bosni? 
   

 
ŠUPA215 Ja ja, so. 

učitelji so ga vprašali, kako je v 
BiH 

odnos učiteljev do 
učencev srednja šola 2 

ŠUPŠ216 
 

So vprašal, so izkazal zanimanje...  
   

 
ŠUPA216 Ja ja, so. 

   ŠUPŠ217 
 

Kaj pa, kako ocenjuješ dijakov do učiteljev? 
   

 
ŠUPA217 Pa tako, niso baš prijazni kot oni prema nam... 

učenci do učiteljev niso najbolj 
prijazni 

odnos učencev do 
učiteljev srednja šola 2 

ŠUPŠ218 
 

aha. 
   

 
ŠUPA218 

Ne gledaju na to, ker oni so starejši in na to vse, ker imaju večju izobrazbo kot 
mi in to tolk ne gledaju... 

   ŠUPŠ219 
 

Pri pouku me zanima, si kdaj manjkal od pouka? 
   

 
ŠUPA219 Ja, manjkal sem. 

   ŠUPŠ220 
 

Neupravičeno? 
   

 
ŠUPA220 Am 

   ŠUPŠ221 
 

Šprical si? 
   

 
ŠUPA221 Am ne, nisem šprical, ampak manjkal sem zaradi potreb, ker sem moral... 

   
ŠUPŠ222 

 

To kar se vi učite zdele, je po tvoji oceni nekej, kar bo uporabno v tvojem 
poklicu? 

   

 
ŠUPA222 

Jst mislm da ne. Neki od predmetov naprimer kot je angleščina, nemscina, ti 
strani, jezici, to bo nam trebalo, ampak to ostalo... 

to, kar se učijo zdaj ne bo 
uporabno v poklicu 

šola in samostojno 
življenje vizija prihodnosti 
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ŠUPŠ223 
 

ja? 
predmeti ANG, NEM bodo v 
poklicu koristni, ostalo pa ne 

šola in samostojno 
življenje vizija prihodnosti 

 
ŠUPA223 Nevem... 

   

ŠUPŠ224 
 

Kaj pa me še zanima, tole lej... Katero poučevanje je po tvojem mnenju 
učinkovito. Kakšen napotek bi dal učitelju, da bi on svoje poučevanje naredil 
učinkovito, da bi naredu, da bi, a veš, da bi tko poučeval, da bi ti kej odnesu 
že od samega poučevanja... Kaj bi mu reku, kako nej poučuje... 

   

 
ŠUPA224 Odvisno od katerega profesorja. Kateri je predmet. 

   ŠUPŠ225 
 

Predmeta. Dejva vzet naprimer... 
   

 
ŠUPA225 Matematik0. 

   ŠUPŠ226 
 

OK, no dobro, naprimer matematika. 
   

 
ŠUPA226 

Naprimer matematika. Ja bi to drugač delal ker, oni samo delajo te, tiste, 
lekcije. In dela dela dela, in da test. In mi ponavljamo do tri, dva, tri krat 
ponavljamo tisti test.  

matematiko bi drugače 
poučeval poučevanje 

mnenje o 
izobraževanju 

ŠUPŠ227 
 

Ja? dva - trikrat ponavljajo isti test poučevanje 
mnenje o 
izobraževanju 

 
ŠUPA227 

Ker dobimo loše ocene... A jaz bi to drugače, ker več bi tih nalog delu, na 
času, na tistim času. In s tem nju uprašal kako, kaj, se dela. 

več vaj bi delal pri sami uri, da 
bi lahko vprašal,... poučevanje 

mnenje o 
izobraževanju 

ŠUPŠ228 
 

Aha. Am, Kaj pa je po tvojem mnenju ključno, da dijak dobi, pridobi pozitivno 
oceno? 

   

 
ŠUPA228 Učenje. 

za uspeh je po njegovem 
mnenju ključno učenje učenje v SŠ2 učenje 

ŠUPŠ229 
 

Pa kakšno je to učenje? 
   

 
ŠUPA229 Oh. nevem, naučiš se in to je to. Največ X(35:35) na to vse... 

   ŠUPŠ230 
 

Kako pa ti veš, da si se dobro učil?  
   

 
ŠUPA230 Ker večkrat ponavljam in vidim da to vse vem.  

s ponavljanjem preverja 
kvaliteto naučenega učenje v SŠ2 učenje 

ŠUPŠ231 
 

Aha, se pravi, če sem te prov razumu, ko ponoviš, ko ponoviš, ponavljaš tako, 
da izveš, ali znanš ali ne? 

   

 
ŠUPA231 Ja. 

   ŠUPŠ232 
 

A si kdaj, a si kdaj, kšne inštrukcije vzel za kšn predmet? 
   

 
ŠUPA232 Za angleščino. instrukcije je imel za angleščino učenje v SŠ2 učenje 

ŠUPŠ233 
 

Za angleščino si vzel inštrukcije?  
   

 
ŠUPA233 Ja. 

   

ŠUPŠ234 
 

Pač zarad tega, ker je blo precejšn preskok v primerjavi z Bosno... 
ANg je precej razlike med BiH 
in SLO poučevanje 

mnenje o 
izobraževanju 

 
ŠUPA234 Ja. V BOsni se je drugač delalo. Ni bilo tolko angleščina zastopljena kot tu. 

   ŠUPŠ235 
 

Po šoli se pučutiš varnega? 
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ŠUPA235 Sigurno, ja ja. počuti se varnega počutje v SŠ srednja šola 2 

ŠUPŠ236 
 

Ja. Zdej pa, vem da si ti s prošnjo pri ravnateljici pridobil status dijak s šolsko 
učno pomočjo. 

   

 
ŠUPA236 Ja. 

   ŠUPŠ237 
 

Kako ti ta status koristi pri pridobivanju dobrih ocen? 
   

 
ŠUPA237 Ja, koristi mi dost dobro. 

šolska učna pomoč mu veliko 
koristi status srednja šola 2 

ŠUPŠ238 
 

A bi, se pravi, je obseg tega, šolske učne pomoči, zadosten, je ena ura 
dovolj? 

   

 
ŠUPA238 

Pa ni baš dovolj, ker ne more se, v eni uri ne morš tolko toga. Ampak ono 
osnovno moraš, in za domov, kad ponavljaš, se naučiš. ena ura na teden ni dovlj status srednja šola 2 

ŠUPŠ239 
 

Se pravi, brez domačega učenja je tud ena ura al pa dve uri, najbrž... 
razlikuje, kaj se je smiselno učiti 
na šolski učni pomoči, kaj doma učenje v SŠ2 učenje 

 
ŠUPA239 ja.. 

razlikuje, kaj se je smiselno učiti 
na šolski učni pomoči, kaj doma status srednja šola 2 

ŠUPŠ240 
 

...brez veze. 
   

 
ŠUPA240 ...brez veze. 

   

ŠUPŠ241 
 

Glede, če primerjava tvoj uspeh z srednjo šolo. tovjo, prejšnjo. Zdej si pridobu 
- maš učni uspeh kakšen? 

   

 
ŠUPA241 Manjši je. 

po učnem uspehu je zdaj slabši 
kot prej učenje v SŠ2 učenje 

ŠUPŠ242 
 

Slabši.  
   

 
ŠUPA242 Ja, slabši. Mislim jaz se dalje učim kot v Bosni, ampak ocene niso kot u Bosni. 

več časa se učim, vendar so 
ocene slabše kot v BiH učenje v SŠ2 učenje 

ŠUPŠ243 
 

Aha, več se učiš, vendar niso ocene glih enake kot v bosni. 
več časa se učim, vendar so 
ocene slabše kot v BiH primerjava učenja učenje 

 
ŠUPA243 Ja. 

   ŠUPŠ244 
 

Povej mi še prosm, glede domačih nalog, delaš jih, jih mate, jih nimate.... 
   

 
ŠUPA244 Ja ja, imam, in vse delam. dela vse domače naloge učenje v SŠ2 učenje 

ŠUPŠ245 
 

Kako ti pa gre kej z slovenskim jezikom in vsem tem, z temi stvarmi. 
   

 
ŠUPA245 

Pa ja tako, k sm delal sm odogovoru, dobu sm pet, ampak.... Delal smo tu 
vodenu interpretaciju... pri SLO je dobil ustno pet  učenje v SŠ2 učenje 

ŠUPŠ246 
 

Ja ja? 
   

 
ŠUPA246 

In tu je treba dost toga člitati in razumeti taj tekst. Tisti ki je bil... In tuki sam 
dobil enku ane. 

za vodeno interpretacijo je dobil 
enko učenje v SŠ2 učenje 

ŠUPŠ247 
 

Aha., 
   

 
ŠUPA247 To mal nije... 

   ŠUPŠ248 
 

Ti maš tud. Obiskuješ ta pouk za, pouk slovenščine z tujce? 
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ŠUPA248 Aja ja, obiskujem ja, ampak ni, da mi pomaga tok. obiskuje pouk SLO za tujce učenje slovenščine življenje v Sloveniji 

ŠUPŠ249 
 

TI ne koristi tok? 
pouk za SLO mu ne pomaga 
dosti učenje slovenščine življenje v Sloveniji 

 
ŠUPA249 Ne ne, več se naučim u šoli. 

več SLO se nauči v šoli / v 
razredu učenje slovenščine življenje v Sloveniji 

ŠUPŠ250 
 

Kaj nardiš ko prideš do snovi, ki je nerazumeš? Ki je zate nekak oreh? 
   

 
ŠUPA250 Ma nisem še prišel do takih stvari. Vse sm razumu. vso snov razume spremljanje pouka srednja šola 2 

ŠUPŠ251 
 

Glede na jezik. Aja, ti tud ni težko vse zapisovat po nareku, al pa prepisovat? 
   

 
ŠUPA251 Ne ni mi to težko zapisovat, samo težko mi je to naučit se... ni mu težko pisati po nareku spremljanje pouka srednja šola 2 

ŠUPŠ252 
 

Izgovarja... težko se mu je učit izgovorjave učenje slovenščine življenje v Sloveniji 

 
ŠUPA252 Ja, izgovarjat. 

   ŠUPŠ253 
 

To šolsko delo te precej še zaposljuje, mislm tko, te skrbi ane? 
   

 
ŠUPA253 Ja. šola ga skrbi odnos do učenja mnenje o sebi 

ŠUPŠ254 
 

Zdej pa, me sam zanima, zdej bom spet, zdej če bo... Zdej bova nardila nek 
povzetek. In ta povzetek boš naredu iz odgovora na vprašanje: kako doživljaš 
izobraževanje v srednji šoli. 

   

 
ŠUPA254 V Sloveniji? 

   

ŠUPŠ255 
 

Ja tako. Bodisi glede pouka, domačih nalog, učiteljev, občutka varnosti, 
odmorov,... kako doživljaš izobraževanje, kaj to je. 

   

 
ŠUPA255 

Doživljam se dobro. Učitelji so dobri, prijazni, odmori so dobri ane, varnost je 
dobra - nimam s tem problema.  

   

ŠUPŠ256 
 

Okej, am, generalno gledano, ali bi ti kej spremenil glede na, glede 
izobraževanja, glede šolanja na naši srednji šoli. 

   

 
ŠUPA256 Ne ne bo nič s tem.  

glede poteka izobraževanja bi 
ne spremenil ničesar izobraževanje 

mnenje o 
izobraževanju 

ŠUPŠ257 
 

Vse je? 
   

 
ŠUPA257 Vse je OK, vredu.. 

   ŠUPŠ258 
 

Ali bi se ti kdaj učil samo zato, ker te neka stvar zanima. 
   

 
ŠUPA258 Ne, učim se... vse se učim. Ni važno ali me to zanima ali ne. 

   ŠUPŠ259 
 

Ko zaključš to izobraževanje... 
   

 
ŠUPA259 Ja. 

   

ŠUPŠ260 
 

Ko, bi reku, pridobiš to izobrazbo, me sam zanima, ali bi se ti učil to kar te 
zanima, al to kar je koristno? učil bi se to, kar je koristno odnos do učenja učenje 

 
ŠUPA260 Kaj je koristno.  učil bi se to, kar je koristno pomen znanja mnenje o znanju 

ŠUPŠ261 
 

Armin, jst se ti zahvaljujem za tvoj, za tvoje odgovore,  z njimi si bom velik 
pomagal. Zgodil se pa bo lahko, da bom še kšno vprašanje se pojavlo, pa te 
bom pol spet vprašal OK? 

   

 
ŠUPA261 Ja, OK. 

   ŠUPŠ262 
 

OK, Hvala. 
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ŠUPA262 

 
18. let starost osebni podatki 

 
ŠUPA263 

 
se ne uporablja raba E-asistenta osebni podatki 

 
ŠUPA264 

 
2/16 

št. neg. predmetov na 
dan intervjuja osebni podatki 

 
ŠUPA265 

 
logistični tehnik PTI program šolanja osebni podatki 

 
ŠUPA266 

 
+1 letnik šolanja osebni podatki 

 
ŠUPA267 

 
šolska učna pomoč status osebni podatki 

 
ŠUPA268 

 
migrant osebna okoliščina osebni podatki 

 
ŠUPA269 

 
moški spol osebni podatki 

  
Kako to, da si izbral program vsoznik? 

   

 
ŠUPA270 Pa zato ker je to bila edina najboljsa sola ostale so bile slabe ker je bila najboljša šola 

razlogi izbire 
programa izbira programa 

  
Kaj dela zdaj v svojem prostem času? 

   

 
ŠUPA271 Pa nevem nimam sploh prostega casa nima prostega časa prosti čas interesi 

 
ŠUPA272 I kad imam iskoristim ga v neki sport izkoristi ga za šport prosti čas interesi 

 

8.2.2. Transkripcija intervjuja z dijakom Jožetom 

Kriterij izbora: dijak z dodatno strokovno pomočjo  
   Osebna okoliščina: osebna okoliščina: dodatna strokovna pomoč v OŠ 
   

      Sestava šifre: 
    DSP dodatna strokovna pomoč 

   J prva črka psevdonima dijaka 
   Š prva črka imena izvajalca intervjuja 
   1… zaporedna številka izjave 
    

ŠIFRA 
 

IZJAVA POJEM KATEGORIJA PODROČJE 

DSPŠ1 
 

OK, zdej že snema, super. Pogovarjala se bova kako ti 
doživljaš…izobraževanje. Nekej bova pogledala kako je blo v osnovni šoli, kaj 
se iz osnovne šole…spominjaš? Mal bova pogledala…povezave, alpa načine 
ravnanja s tvojim izobraževanjem pri…doma, svojih staršev, bratov in sester. 
Kako si predstavljaš svojo prihodnost na podlagi izobrazbe alpa zaposlitve? 
Kako razumeš znanje? Pa kaj mislš, da je ključno pri...učni uspešnosti? To so 
taka, v sklopu vprašanja, ki dost...pač podrobno obravnava...tole...doživljanje 
izobraževanja. Pa začnimo tkole...kako bi sebe predstavu pa opisou, kaj bi 
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ŠIFRA 
 

IZJAVA POJEM KATEGORIJA PODROČJE 

povedu o sebi? 

 
DSPJ1-1 

Ja, o sebi lahko povem, no…da, sm pač tko delaven, ne, v šoli, pač nism pa 
nekej, dab se res uču,... Na splošno o sebi pravi, da je delaven delavnost mnenje o sebi 

 
DSPJ1-2 

Ja, o sebi lahko povem, no…da, sm pač tko delaven, ne, v šoli, pač nism pa 
nekej, dab se res uču, ne, da bi bil tist zicleder, da bi ponavlu stavke da si bi 
jih,...  Za učenje ni pretirano zavzet odnos do učenja mnenje o sebi 

 
DSPJ1-3 

...ampak raj poslušam pri pouku, si zapomnem razlago profesorja in pač velik 
laži tut po svoji logiki pri testu...naprimer pri pisnem ocenjevanju ali ustnem 
ocenjevanju laži povem po njegovih besedah kokr, da bi se iz zvezka neki 
nauču pa ne vem kaj. Res je velik laži, no, če pri pouku sodeluješ. No, sej tut 
ni treba neki učit snov, jo nekak že u glav maš, pač nekak po spominu kaj je 
profesor povedu neki časa nazaj. Laži si boš zapomnu, laži si boš razlagu 
stvari. Pač, u knjig piše neki tako, mal bol je strokovno razloženga, k niti neb 
zastopu verjetn, če se bi sam podal, ne, v to. Tko ti pa profesor bolj, nom reku 
po domače, ampak poenostavljeno razlož stvar in si jo tut laži zapomnš. Pač 
itak bolj...kmečka pamet in laži gre to skoz, ne. Drgač pa...u knjigah ponavad 
tut tko piše, pa je mogoče mau kontra, alpa da kake formule naprimr do 
mogoče velik laži pač jih profesor razlož, kokr so pa u knig razložene čist 
preveč v znanstveno, ne. Tko da ja, če sodelujš pr pouku, ubistvu skor nimaš, 
ni ubistvu neke, da seb mogu še doma res učit, dab mogu še prou vsak dan 
ponavlat snov, ampak že po svoji logiki po razlagi profesorja lahko sklepaš za 
kaj se gre. Pouk spremlja način učenja učenje 

 
DSPJ1-4 

...Pač, u knjig piše neki tako, mal bol je strokovno razloženga, k niti neb 
zastopu verjetn, če se bi sam podal, ne, v to. Tko ti pa profesor bolj, nom reku 
po domače, ampak poenostavljeno razlož stvar in si jo tut laži zapomnš. ... u 
knjigah ponavad tut tko piše, pa je mogoče mau kontra, alpa da kake formule 
naprimr do mogoče velik laži pač jih profesor razlož, kokr so pa u knig 
razložene čist preveč v znanstveno, ne.  

Učitelji snov, ki je razložena v knjigah na 
strokoven način, razložijo bolj preprosto poučevanje srednja šola 

DSPŠ2 
 

Pa vse to kar si zdej omenu, velja zate in ti je to omogočeno? Seprav 
omogočeno ti je sledit pouku, ni dost teh…bi reku, klepetanja, šundra…drugih 
zanimivih stvari. 
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ŠIFRA 
 

IZJAVA POJEM KATEGORIJA PODROČJE 

 
DSPJ2-1 

Pri profesorjih, k majo red v razredu, k reče tiho, pa d je res tiho, ni problem, 
ne. Če pa profesor, da razlaga in se sploh ne briga kaj je u razredu, ne, k je 
res šundr, ne, ga tut ne slišš kaj razlaga alpa kr enga gleda pa nemu razlaga. 
Td je pač težko, se morš res doma nekak sam pogruntat za kaj se gre, ne, in 
je pač dost teži, ne. Tko pa, če ma profesor u razredu red, da je tišina, da 
razlaga ceumu razredi, ne sam posamezniku, ne, je velik laži zastopt njegove 
besede, pač sploh nasplošno stvari, k jih razlaga, kokr pa d bi se jih čist sam 
iz nule šou v knjigo učit, ker je pač. Ne gre no nekak, vsaj men ne. 

Pri učiteljih, ki vzdržujejo red, da razlagajo 
celemu razredu, se da pouk spremljat in se 
tako učiti sproti. Težje je, ko v razredu ni miru. 
Takrat mora sam doma ugotoviti, za kaj se pri 
snovi gre. poučevanje srednja šola 

 
DSPJ2-2 

Pri profesorjih, k majo red v razredu, k reče tiho, pa d je res tiho, ni problem, 
ne. Če pa profesor, da razlaga in se sploh ne briga kaj je u razredu, ne, k je 
res šundr, ne, ga tut ne slišš kaj razlaga alpa kr enga gleda pa nemu razlaga. 
Td je pač težko, se morš res doma nekak sam pogruntat za kaj se gre, ne, in 
je pač dost teži, ne. Tko pa, če ma profesor u razredu red, da je tišina, da 
razlaga ceumu razredi, ne sam posamezniku, ne, je velik laži zastopt njegove 
besede, pač sploh nasplošno stvari, k jih razlaga,... 

Pouk spremlja takrat, ko je v razredu mir, se 
sliši, kaj učitelj govori, ko učitelj ne razlaga 
samo enemu sošolcu način učenja učenje 

 
DSPJ2-3 

 kokr pa d bi se jih čist sam iz nule šou v knjigo učit, ker je pač. Ne gre no 
nekak, vsaj men ne. Samo iz knjig se ne more učiti način učenja učenje 

DSPŠ3 
 

Pa…ti, kašn način poučevanja ti najbl ustreza? Recmo, takšen, da najprej 
stvari pojasni, razloži in potem šele reče, no zdej pa zapišmo to pa to. Al tak, 
da je treba ob razlagi, da vi samostojno pišeš? 

   

 
DSPJ3 

Ubistvu je laži, da najprej profesor razloži stvari, da jih, pač, da tut na tablo 
primere da. Tut potem, ko reče zapište si snov, nekak veš kaj pišeš, ne. Tko 
pa, če bi sam s table prepisvou, sploh ne veš za kaj se gre, sploh ne veš kaj 
prepisujš. Pač domov prideš, sploh ne veš kaj si napisu in morš pač ponavlat 
in se morš dobesedno učit, ne. Tko pa, če najprej profesor pove, zakaj se 
sploh gre, ne, tut že spet nekak po svoji logiki zastopš stvari. Pač jih tut laži 
pol...laži se tut naučiš pol no, k neki iz knjige veš, neki veš od profesorja, ne. 
In to skp pride ena stvar in je velik laži, no, vseskp. 

Ustreza mu, da najprej snov posluša, na to pa 
jo prepiše način učenja učenje 

DSPŠ4 
 

Mam vtis, da..knjige…so napisane na nerazumljiv način. Se…mislm…na kašn 
način se ti zdi, da so učbeniki pa zvezki…mislm, učbeniki napisani? 

   

 
DSPJ4 

Učbeniki so ponavad napisan mogoče na mau preveč na strokovn način. Pač, 
če ti…če se hočš ti neki naučit, glih da se bi sam iz učbenika vn iz knjig, da 
greš v knjžnco, da si eno strokovno literaturo sposodš, je pač neki, je tok enih 
stvari notr, da jih že nakonc zmešaš no, zato je bol, da profesor razlož, da gre 
v eno stran in tisto razloži, pol gre v drugo strn in ti tist razloži in to nekak maš 
pol lepo po kupčkih, ne. U knjig je pa use v eni, ne, nekak ne gre to, pač laži 
je, da ti profesor razloži kukr on zastop, pa da se nekak orientiraš po njem, ne. 
Pač, knjiga je pa itak strokovna literatura. Mogoče, za kake mau, za tiste k bol 
vejo alpa za tiste, k hočjo sam mal bol ponovit stvar, da si mau spomin 
osvežijo. To no, tko nekak si razlagam to. 

Učbeniki so napisani na strokoven in na 
nerazumljiv način poučevanje 

mnenje o 
izobraževanju 
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ŠIFRA 
 

IZJAVA POJEM KATEGORIJA PODROČJE 

DSPŠ5 
 

To znanje, ki ga zdej sprejemaš in se učiš v srednji šoli, je, ustreza tvojemu 
zanimanju, predstavam, ko si prebral naziv programa, al ne? 

   

 
DSPJ5-1 

Ja ubistvu program mi je zlo ušeč, zato ker ubistvu jst sm si želu eno 
mešanco elektrotehnike in strojništva, ne. ... 

Program mehatronik operater mu je zelo všeč, 
saj si je želel kombinacijo med strojništvom in 
elektrotehniko 

razlogi izbire 
programa izbira programa 

 
DSPJ5-2 

...Zdej pa, tuki je to zlo lepo razdeljen med strojništvom kot med prakso in 
med elektrotehniko in prakso elektrotehnike. Pač neki dobiš splošnega znanja 
iz elektrotehnike hkrati pa neki splošnega znanja iz strojništva in iz 
programiranja CNC stroja. ... 

Pouk je po njegovem mnenju dobro 
organiziran, kajti imajo prakso strojništva 
posebej in prakso elektrotehnike posebej 

organizacija 
izobraževanja srednja šola 

 
DSPJ5-3 

Pač ko prideš nekam na delo, če ti da eno mašino za popravt, prbližn veš, kaj 
lohk zmerš, kaj je blo narobe. Loh pa tut mehansko popravš ker tut že nekej 
strojništva veš, da bi loh neki naredu, ne. 

Vsebine so tako zasnovane, da bi 
lahko  približno ugotovil, kaj je s strojem 
narobe - tako iz strojniškega kot 
elektrotehničnega dela poučevanje srednja šola 

 
DSPJ5-4 

 Neki drgač, loh bi kake  druge elemente sam nardiš pa not daš da bi blo 
mogoče mau bol, mal posodobiš stvar.  

Pridobil je znanje, da lahko sam naredi elektro 
ali strojni element 

uporabnost 
pridobljenega 
znanja 

mnenje o 
izobraževanju 

 
DSPJ5-5 

Pač program je res no, zanimiv pa zato me je tut tok potegnl not, k je taka 
mešanica, pa gre skor...v korak s časom, no.  

Program je zanimiv, ker grejo vsebine korak s 
časom 

uporabnost 
pridobljenega 
znanja 

mnenje o 
izobraževanju 

 
DSPJ5-6 

Zdej, če si usmerjen samo na elektrotehniko kot električar, ne, sam to delaš, 
ne, kot sam strojnik sam strojništvo. Tuki pa ubistvi si loh en, pač, punčica za 
vse, no, loh maš razgiban del, lahko to, lahko uno, tretje. 

Program je zasnovan tako, da se lahko 
specializiraš na strojni ali elektrotehnični del 
ali oboje 

organizacija 
izobraževanja srednja šola 

 
DSPJ5-7 

 Pač več maš možnosti za izobraževanje, pač, več veš strokovnega znanja, 
splošnega znanja, no. IN je velik bol, kokr da se sam u eno smer nekak 
usmerš, ufuraš, usmerš, ja. 

Če se zanimaš za strojništvo in za 
elektrotehniko imaš več splošnega znanja interesi izbira programa 

DSPŠ6 
 

Prav to znanje, kaj mislš. To znanje, ki si ga zdej prdobu v srednji šoli, ti bo 
koristlo v poklicu, je uporabno znanje, ni uporabno znanje? 

   

 
DSPJ6-1 

Ja, pač neki znanja je uporabnega v šoli, ampak nejveč se pa naučiš pol z 
delom, ne. S prakso. 

V šoli te naučijo nekaj uporabnega, naveč pa 
se naučiš na delovnem mestu 

uporabnost 
pridobljenega 
znanja 

mnenje o 
izobraževanju 

 
DSPJ6-2 

 Neki pač, itak, neki splošnega znanja morš met, da se spoh loh zaposliš, 
predn loh sploh začneš se kej…izobraževat naprej, pač, neki da se u eno 
smer daš, ne. Zdej, če ne veš od CNC-ja čist nč, ne, pač ne morš kr na 
mašino pridt pa nekak sledit mentorju, ne, on ti razlaga kode, ne, ti pa sploh 
ne veš za kaj se gre. Pa za to je tuki u šol eno splošno znanje, da k pridš ti v 
proizvodnjo pred stroj, da usaj neki veš, ne, da se loh nekak, da greš loh v 
korak s tvojmu mentorjem, k ti razlaga naprej, ne. 

Splošno znanje je potrebno, da lahko slediš 
mentoru na delovnem mestu 

uporabnost 
pridobljenega 
znanja 

mnenje o 
izobraževanju 
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DSPJ6-3 

 Drgač pa neki znanja je pa tut naprimr pru, drug letnik, k je pa skor zlo 
neuporabn no. Predusm tisti cilindri, tisti potni ventili, k se že skor ne 
uporabljajo več v proizvodnji, k to je že vse bol na mikrokrmilnike, na, ok, 
releje, ampak. To je tok bl neuporabno k se že ne uporabla več, zato je treba 
v šoli čim bol u korak s časom, da ne zaostaneš, ne, ker če zaostaneš, pol ni 
skor nč. Ubistvu te povozjo, ne. Čas te povoz, drugi te povozjo, ne. Ni no to 
dobr. 

Nekaj vsebin, ki se jih je učill v drugem letniku, 
je zastarelih 

uporabnost 
pridobljenega 
znanja 

mnenje o 
izobraževanju 

DSPŠ7 
 

V kolkšni meri si ti zdi, da ta šola, ta program mehatronik-operater te pripravlja 
na neko samostojno odraslo življenje? 

   

 
DSPJ7-1 

Ja seveda te. Že pač, pr praksi, ne, te proba navadt da si čimbl samostojn. 
Pač ti da nek načrt, da ti nek projekt, pri elektrotehniki ti da projekt, ne, probi 
se sam pozanimat. In če se boš ti sam pozanimu nekak, boš tut kej druzga 
zravn pogruntou, mogoče boš kej sam pogruntou, boš izboljšou mogoče tist. 

Pri praksi se od njega zahteva, da je 
samostojen, da sam pride do nekih morda 
boljših rešitev. Ob tem se nauči še kaj 
drugega.  

organizacija 
izobraževanja srednja šola 

 
DSPJ7-2 

 In ti da res veliko, da ti samozavest, da ti pa nek...mero...tizga, kako bi 
reku...o jebemtiš...samozavest itak, ne, ampak...tist, da si karakter, pač, da si 
prepričan v to kar boš naredu, ne.  

Način dela pri praksi ti da samozavest - 
prepričanje v svoje delo poučevanje srednja šola 

 
DSPJ7-3 

Da nis tist pač, profesor kva pa če bi to, kva pa če bi to. Probi sam pogruntat, 
ne, reskiraš.  

Trudi se, da bi ne sprešaval učitelja, kaj naj 
naredi, ampak, da sam ugotovi rešitev.  

način reševanja 
težav mnenje o sebi 

 
DSPJ7-4 

Zdej če ti ne rata, ne, veš kaj si narobe naredu, ne, drugič prou nardiš, ne 
ponavlaš napake take, ne. Če pa profesor pove, ne, profesor bo vedu, ti pa še 
kr ne. Pač če napak ne delaš, iz napak se pa učiš, ne. Tudi iz napak se da veliko naučiti. o učenju učenje 

DSPŠ8 
 

Ko govoriva o šoli pa o šolskem delu, pri kom bi najprej poisku nasvet, če bi 
imel težave pri…šolskem delu? 

   

 
DSPJ8 Kar poimensko? 

   DSPŠ9 
 

Lahko, ja. 
   

 
DSPJ9 Pač v šoli, da bi imel probleme? 

   DSPŠ10 
 

Ja. 
   

 
DSPJ10 

Zagotovo bi se najprej obrnu na profesorja ***, ker ma velik strokovnega 
znanja v tej šoli, velik ve, velik ma izkušenj že v praksi, v…kot podjetnik 
kot…res ma velik, ne. Obrnu bi se tut na profesorja ******, ki ima tut znanja 
velik splošnega, še velik znanja iz fakultete, ker je bolj mlad, ker se še res 
spozna predvsem na nove stvari...in pač, kva pa vem no, res mata. Tedva 
profesorja sta res taka, mata izkušnje, mata znanje, mata potenciale, res no. 
In če bi se mi kej zalomil, zihr bi najprej njiju poiskou, stoprocentno. 

V primeru šolskih težav bi se obrnil na 
profesorje, ki pri njem uživajo ugled 
strokovnjaka - tako po znanju, kakor po 
izkušnjah 

odnos 
profesorjev do 
dijakov srednja šola 
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DSPJ10 

Zagotovo bi se najprej obrnu na profesorja ***, ker ma velik strokovnega 
znanja v tej šoli, velik ve, velik ma izkušenj že v praksi, v…kot podjetnik 
kot…res ma velik, ne. Obrnu bi se tut na profesorja ******, ki ima tut znanja 
velik splošnega, še velik znanja iz fakultete, ker je bolj mlad, ker se še res 
spozna predvsem na nove stvari...in pač, kva pa vem no, res mata. Tedva 
profesorja sta res taka, mata izkušnje, mata znanje, mata potenciale, res no. 
In če bi se mi kej zalomil, zihr bi najprej njiju poiskou, stoprocentno. 

V primeru šolskih težav bi se obrnil na 
profesorje, ki pri njem uživajo ugled 
strokovnjaka - tako po znanju, kakor po 
izkušnjah profesorji spoštovanje 

DSPŠ11 
 

Če pa bi imel kakšne težave z življenjem…življenjskimi položaji…bi iskal 
pomoč v šoli? Je to nekej kamor bi se obrnu al je to, ne? 

   

 
DSPJ11 

Verjetno ne, no. Zdej verjetno k iz šole vn pridš, nekak se tut izgubijo te stiki s 
profesorji, ne. 

Po končanem šolanju se izgubijo stiki s 
profesorji. 

odnos 
profesorjev do 
dijakov srednja šola 

DSPŠ12 
 

Oprosti, zdej v času šole, če bi v času šolanja imel težave z življenjem, ane. 
   

 
DSPJ12 Zasebno verjetno. 

   DSPŠ13 
 

Zasebno, tako, ja. Bi se obrnu na osebje šole al ne? 
   

 
DSPJ13-1 

Ja, tut se bi lahko, no, ampak nekak se profesorja niti tok ne tiče tvojega 
zasebnega življenja. To verjetno so bolj starši tukej, k ti 
dajo…neko…smernico v življenju, ne. K te nekak vodjo, ne, sej zato pa tut so 
starši, ne.  

V primeru dilem življenja bi se obrnil na 
starše, saj so oni tisti, ki mu dajo neke 
smernice za življenje in ga vodijo. vloga staršev starša 

 
DSPJ13-2 

So seveda profesorji k so nekak tut, k vidjo, ne, sej bo še neki iz tebe, se tut 
za tebe potegnejo, tut ti svetujejo, ne, v življenju, kaj, kako naprej, ne. 

Profesorji lahko na zasebno življenje vplivajo 
posredno, preko spodbud, verjetja, da iz njega 
še nekaj bo, da zanj zastavijo dobro besedo, 
da osvetljujejo trenutne razmere v lući 
prihodnosti 

odnos 
profesorjev do 
dijakov srednja šola 

 
DSPJ13-3 

 Ampak, pomoje, če bi se v zasebnem življenju kej zalomil, pomoje so tuki 
taprvi starši, no. 

Zanj so pravi svetovalci za zasebna vprašanja 
starša vloga staršev starša 

DSPŠ14 
 

Ko govoriš o starših…ti živiš…skupi z njimi…kakšna je njuna izobrazba? 
   

 
DSPJ14 

Ja oče je…električar, triletna šola, dela v *****. Pač…nevem kva je to, peta 
stopnja izobrazbe, pač…dela kot…delavc pri enmu podjetniku.  Mami ma 
srednjo trgovsko šolo, dela v…trgovini. Pač v današnjem času, no, si ves 
srečen, če maš sploh službo, no. Pač, ni nam težko, no, lih, da bi pa preveč 
mel, pa tut ne. Uglaunm, nč ne fali no, tko nekak. 

Oče in mati imata dokončano poklicno šolo; 
oče je po poklicu električar izobrazba staršev starša 

DSPŠ15 
 

Kako se pa starši alpa tvoji bratje, sestre zanimajo za tvoje izobraževanje, za 
tvoj uspeh, za tvoj učni uspeh? 

   

 
DSPJ15-1 Ubistvu očeti je to…pač zlo pametn, k sm šou to naprej, 

Očetovo mnenje mu je pomembno. Oče zelo 
soglaša s stem, da je izbral to šolo. mnenje staršev  

mnenje o 
izobraževanju 
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DSPJ15-1 Ubistvu očeti je to…pač zlo pametn, k sm šou to naprej, 

Očetovo mnenje mu je pomembno. Oče zelo 
soglaša s stem, da je izbral to šolo. 

razlogi izbire 
programa izbira programa 

 
DSPJ15-1 Ubistvu očeti je to…pač zlo pametn, k sm šou to naprej, 

Očetovo mnenje mu je pomembno. Oče zelo 
soglaša s stem, da je izbral to šolo. zgled očeta starša 

 
DSPJ15-2 

 no, k že tut pr očetu vidm, ne, da je elektrotehnika res neka pomembna 
zadeva v življenju,  ne. Velik loh sam nardiš, ni treba da ti en…en strojček 
doma crkne pa morš prec na servis pa je velik dnarja v tem, ne, alpa celo 
novo kupt. Loh pač sam kej pogledaš, ne. 

Pri očetu vidi, kako vsesplošna je 
elektrotehnika. Veliko lahko narediš sam - 
popravila in izdelava. Pri tem se tudi kaj 
privarčuje. zgled očeta starša 

 
DSPJ15-2 

 no, k že tut pr očetu vidm, ne, da je elektrotehnika res neka pomembna 
zadeva v življenju,  ne. Velik loh sam nardiš, ni treba da ti en…en strojček 
doma crkne pa morš prec na servis pa je velik dnarja v tem, ne, alpa celo 
novo kupt. Loh pač sam kej pogledaš, ne. 

Pri očetu vidi, kako vsesplošna je 
elektrotehnika. Veliko lahko narediš sam - 
popravila in izdelava. Pri tem se tudi kaj 
privarčuje. praktično znanje samostojnost 

 
DSPJ15-3 

 In ubistvu oba starša me izredno vzpodbujata k temu, da bi čimveč tega 
strokovnega znanja imel, elektrotehnike, strojništva, da bi lohk kej sam v 
življenju naredu, ne da bi se skos obraču na enga, ne. 

Staršema je pomembno, da bi znal kaj 
ustvariti s svojim znanjem. Tako se mu ne bo 
treba karnaprej zanašati na druge. mnenje staršev  

mnenje o 
izobraževanju 

 
DSPJ15-3 

 In ubistvu oba starša me izredno vzpodbujata k temu, da bi čimveč tega 
strokovnega znanja imel, elektrotehnike, strojništva, da bi lohk kej sam v 
življenju naredu, ne da bi se skos obraču na enga, ne. 

Staršema je pomembno, da bi znal kaj 
ustvariti s svojim znanjem. Tako se mu ne bo 
treba karnaprej zanašati na druge. 

razlogi izbire 
programa izbira programa 

 
DSPJ15-3 

 In ubistvu oba starša me izredno vzpodbujata k temu, da bi čimveč tega 
strokovnega znanja imel, elektrotehnike, strojništva, da bi lohk kej sam v 
življenju naredu, ne da bi se skos obraču na enga, ne. 

Staršema je pomembno, da bi znal kaj 
ustvariti s svojim znanjem. Tako se mu ne bo 
treba karnaprej zanašati na druge. praktično znanje samostojnost 

 
DSPJ15-3 

 In ubistvu oba starša me izredno vzpodbujata k temu, da bi čimveč tega 
strokovnega znanja imel, elektrotehnike, strojništva, da bi lohk kej sam v 
življenju naredu, ne da bi se skos obraču na enga, ne. 

Staršema je pomembno, da bi znal kaj 
ustvariti s svojim znanjem. Tako se mu ne bo 
treba karnaprej zanašati na druge. mnenje staršev  starša 

DSPŠ16 
 

Ta podpora je…z besedami al ti tut omogočjo kšne…nevem, orodja, prostor 
za svoje ustvarjanje? 

   

 
DSPJ16-1 Ja, starša mi omogočta in prostor in orodjain… Starša  mu omogočita prostor in orodja materialni pogoji starša 

 
DSPJ16-2 tut…če se kej v šol zalom, inštrukcije, ni problema,  

Starša mu po potrebi omogočita tudi 
inštrukcije materialni pogoji starša 

 
DSPJ16-3 

ne, sej zato ste tut vi tuki, da če se mi kej pri učni snovi zalom, ne, ni 
problema.  Koristi tudi dodatno strokovno pomoč v SŠ 

dodatna 
strokovna pomoč 
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DSPJ16-4 

Pač ja, vse mi omogočta, z besedami, z dejanji, z denarjem, no. Ni problema, 
no, tuki, no, sploh ne. 

Starša ga podpirata z besedami, dejanji in 
denarjem vloga staršev starša 

DSPŠ17 
 

Dej, če se greva še čist na začetk, recmo v otroštvo. S čim, kaj te je v 
otroštvu, kaj se spomnš, da ti je pritegnilo pozornost? S čim si se nekje največ 
igrou? 

   

 
DSPJ17-1 Ubistvu največ sm se igrou, sej pravm, z elektriko.  V otroštvu se je največ  zanimal za elektriko prosti čas interesi 

 
DSPJ17-2 

Nekak to mi je blo vedno zanimiv, že k sm očeta vidu, ne, k je, k se je iskril, k 
je doma kej narobe naredu, se je iskril - ooo ful fajn, ne. Kej skurl, kej 
zasmrdel vn, kej pokadil vn, zakon, ne. Sm reku, to bi jest tut delu, ne, sam d 
bi probu nekak popravt, ne d bi sam kuru, ne.  

Velik zgled mu je oče. Kot otrok ga je 
opazoval. Iskrenje, smrad, dim ob očetovih 
napakah so ga fascinirale. zgled očeta starša 

 
DSPJ17-3 

Pač, pa tut tko ne...na primer, sosed nevem, je poklicu, dej prid, ti to mi ne 
dela, ne, a bi lohk pomagu. Tut taki prijateljski stiki pridejo nekak, no, če me 
zastopte, velik ljudi spoznaš no, tko sploh če si, da te poznajo, da veš, da 
nekej znaš, sse velik ljudi tut na tebe obrne, kr mi je pa tko zlo uredu nekak.  

Ob očetu je videl, kakšen pomen ima 
praktično znanje v družbi. Če znaš nekaj 
popravit, se ljudje obračajo nate in si med 
njimi cenjen. Ob tem spoznaš nove ljudi. znanje spoštovanje 

 
DSPJ17-3 

Pač, pa tut tko ne...na primer, sosed nevem, je poklicu, dej prid, ti to mi ne 
dela, ne, a bi lohk pomagu. Tut taki prijateljski stiki pridejo nekak, no, če me 
zastopte, velik ljudi spoznaš no, tko sploh če si, da te poznajo, da veš, da 
nekej znaš, sse velik ljudi tut na tebe obrne, kr mi je pa tko zlo uredu nekak.  

Ob očetu je videl, kakšen pomen ima 
praktično znanje v družbi. Če znaš nekaj 
popravit, se ljudje obračajo nate in si med 
njimi cenjen. Ob tem spoznaš nove ljudi. zgled očeta starša 

 
DSPJ17-4 

Pač rd pomagam, ne, mi sploh ni problem tle zastonj, sploh mi ni u dnarju, 
ampak rd pomagam ljudem, ne.  

Pomoč ljudem mu je bolj pomembna kot 
denar. za druge ljudi mnenje o sebi 

 
DSPJ17-4 

Pač rd pomagam, ne, mi sploh ni problem tle zastonj, sploh mi ni u dnarju, 
ampak rd pomagam ljudem, ne.  

Pomoč ljudem mu je bolj pomembna kot 
denar. pomoč drugim spoštovanje 

 
DSPJ17-5 

K nekateri res nimajo velik, pa se za tisto mašinco res buji, ne. K nova je 
draga, a ne, aveš, pa da enmu popravm na čim cnej.  

Nekateri ljudje nimajo veliko denarja in 
popravilo z majhnimi stroški je zanje zelo 
dobrodošlo. za druge ljudi mnenje o sebi 

 
DSPJ17-6 

To me je nekak vedno gonilo, ne, d bi enkrat rd bil tak kokr oči, ne, d bi 
pomagu ljudem, ne, d bi pršu k men, da bi se na mene obrnu. 

Želi biti tako kot oče - da pomaga ljudem, da 
se ljudje radi obračali nanj. zgled očeta starša 

 
DSPJ17-6 

To me je nekak vedno gonilo, ne, d bi enkrat rd bil tak kokr oči, ne, d bi 
pomagu ljudem, ne, d bi pršu k men, da bi se na mene obrnu. 

Želi biti tako kot oče - da pomaga ljudem, da 
se ljudje radi obračali nanj. pomoč drugim spoštovanje 

 
DSPJ17-7 

 Pa si izmenjava, ne, on je neki tko, d bi se jst na njega obrnu, d si kao usluge, 
ne, tko nekak. In to me ej vedno nekak gonil naprej, neki tazga. 

Povračilo stroška je tudi obljuba dolžne 
usluge. za druge ljudi mnenje o sebi 

DSPŠ18 
 

V osnovno šolo…si hodu v svojem domačem kraju? Kakšen si bil kot učenc, 
takšn kakršn si zdej, k si se na začetku vpisou? 
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DSPJ18-1 

Ja učenc sm ubistvu že skos isti no, od petga razreda, četrtga, odkr so ocene, 
sm bil vedno prav dober V osnovni šoli je bil prav dober učenec. učenje v OŠ učenje 

 
DSPJ18-2  V osnovni šol, v srednji šol, ni nobenih odstopanj blo, no.  

Kot učenec ne vidi, da bi se kaj posebej 
razlikoval v primerjavi z osnovno šolo. učenje v OŠ učenje 

 
DSPJ18-3 

Sej so bli kaki, kake negativne ocene, ne, ampak to sm zmogu popravt d je 
šlo čez, ne, ni blo nobenih problemov..  Ve, da negativne ocene zmore popraviti. 

prepričanost v 
svoj uspeh mnenje o sebi 

 
DSPJ18-4  In nekak sm pa vedu, da za v gimnazijo nism. Meni, da v gimnazijo ne sodi. interesi izbira programa 

 
DSPJ18-5 

 Lih za učenje mi ni neki preveč, pač jst bi rd neki, da bi, da bi loh uporabu v 
svojmu življenju, pač. Bolj sm se nagibu na stroko pač, na strokovne 
predmete, strokovna področja, ja, to ja 

Bolj je zavzet za uporabne stroke, za praktično 
znanje. odnos do učenja mnenje o sebi 

DSPŠ19 
 

Kašne interesne dejavnosti si pa v osnovni šoli izbiral, krožke, kašni so bili 
tvoji krožki? 

   

 
DSPJ19-1 

Predvsem krožki so bli, vem d je bla ena elektrotehnika, k smo tko delal 
neki…kva pa vem ene zvončke smo delal k je celo delal tist, no. Pa ene luči 
smo skp vezal, no, neki smo tut računal, pa dobr fizka je bla tud, smo neki 
računal, pač take, zanimive zadeve, no, včas tut uporabne v življenju.  

Med krožki je izbiral tiste, pri katerih je bilo 
uporabno tudi sicer v življenju. krožki v OŠ interesi 

 
DSPJ19-2 

Čeprou dobr tist luč, no, sej to zna ponavad vsak zvezat, no, ampak, če ne 
veš, pač ne veš, ne, morš.  

Zavzema se za nadgradnjo splošnega znanja, 
ker s tem dviguje svojo konkurenčnost. odnos do učenja mnenje o sebi 

 
DSPJ19-2 

Čeprou dobr tist luč, no, sej to zna ponavad vsak zvezat, no, ampak, če ne 
veš, pač ne veš, ne, morš.  

Zavzema se za nadgradnjo splošnega znanja, 
ker s tem dviguje svojo konkurenčnost. odnos do učenja izbira programa 

 
DSPJ19-3 

Drgač velik smo tut, te krožki so bli rokomet, nogomet, pač športne dejavnosti 
so ble velik. 

Izbiral je tudi krožke športa: rokomet, 
nogomet. krožki v OŠ interesi 

 
DSPJ19-4 

 Drgač pa velikrat sm se bol nagibu no, k nekim bolj strokovnim krožkom, bolj 
tehničnim, poklicnim krožkom. 

Izbiral je tiste krožke, katerih vsebine so bile 
bolj poklicne, tehnične. krožki v OŠ interesi 

 
DSPJ19-1 

Predvsem krožki so bli, vem d je bla ena elektrotehnika, k smo tko delal 
neki…kva pa vem ene zvončke smo delal k je celo delal tist, no. Pa ene luči 
smo skp vezal, no, neki smo tut računal, pa dobr fizka je bla tud, smo neki 
računal, pač take, zanimive zadeve, no, včas tut uporabne v življenju.  

Med krožki v OŠ je izbral elektrotehniko, kjer 
so vezali luči. krožki v OŠ interesi 

DSPŠ20 
 

In si že v osnovni šoli imel dodatno strokovno pomoč? 
   

 
DSPJ20 Ja, to sm že mel, ja. V OŠ je imel DSP v OŠ 

dodatna 
strokovna pomoč 

DSPŠ21 
 

Kako je do tega, kako ste do tega pršli? Mislm…glede na to da si reku, da si 
bil pravdober, ane pa te, to še mejhn opišeš. 
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DSPJ21-1 

Uf, kva pa vem kako je sploh do tega pršlo. Kako sm to dubu no, k se niti ne 
spomnm. Ampak pač neki testi so bli, no, k jih nism lih najbol opravu. Ampak, 
sej človek, ne, na nekem področju je dober, ne, na nekem je pa pač čist 
drgač, ne, neki mu ne gre, pač. Tko, no. 

DSP je dobil na podlagi nekih testov. Glede 
raznih psiholoških testov pravi, da je človek na 
nekem področju dober, na drugem pa ne. v OŠ 

dodatna 
strokovna pomoč 

DSPŠ22 
 

A si bil zaradi te dodatne strokovne pomoči v osnovni šoli kako…etiketiran, 
kot slabši alpa kako? 

   

 
DSPJ22-1 

Ne, nikakor ne, pač…velikat tisti, k niso mel učne pomoči, no, so se velikat 
bolj na mene obrnl, da sm jim jst razložu, kokr je razložila men pr strokovni 
pomoči, k mi je res tko čist, no, da sm res lahko zastopu So se velikrat tko 
obrnl do mene, ne, kako je a teb tm razložila ane, naprimer. In sm jim razložu 
in so mogoč tu un bl prej zakapiral, k sm jim po njihovi, pač, po unih besedah 
razložu, ne. 

DSP mu je v OŠ koristila tako, da je tudi sam 
snov razlagal sošolcem na način, kakor mu je 
bila razložena na DSP. v OŠ 

dodatna 
strokovna pomoč 

 
DSPJ22-2 

 Nikol nism bil pa recimo prikrajšan, nikol nism bil zarad tega odmaknen iz 
družbe vn, nikakor ne, ne.  

Zaradi DSP v OŠ ni bil nikoli prikrajšan, izločen 
iz družbe. v OŠ 

dodatna 
strokovna pomoč 

 
DSPJ22-3 

Pač, edin kr je blo, no, da sm pač iz pouka vn šou no, in to  je to no, sej, 
mislm, da sm šou drgam h profesorju, to pa 

DSP se je v OŠ izvajala tako, da so ga vzeli iz 
pouka. v OŠ 

dodatna 
strokovna pomoč 

 
DSPJ22-4 

...tut se ni noben oziru k temu, noben mi ni nkol naprej metu, ja sej, tis pa 
butast, k maš učno pomoč, ne.  

Zaradi DSP mu v OŠ ni nihče rekel, da je 
"butast". v OŠ 

dodatna 
strokovna pomoč 

 
DSPJ22-5 

Nikol ni blo tega k mrsker, k ni mel učne pomoči, pa je bil velik slabš u šol kokr 
jst. 

Mnogi, ki niso imeli DSP, so bili še veliko slabši 
kot on sam. v OŠ 

dodatna 
strokovna pomoč 

DSPŠ23 
 

Starši so se pa pol zavzel, da si mel tut, da si dobu odločbo za dodatno 
strokovno pomoč v srednji šoli. 

   

 
DSPJ23-1 

Ja, pač, so rekl, da če si mel v osnovni šoli pa kokr so vidl da mi je šlo vredu, 
ne, zakaj pa neb mel še v srednji šol, 

Starša sta se za DSP v SŠ odločila iz 
pragmatičnih razlogov. v SŠ 

dodatna 
strokovna pomoč 

 
DSPJ23-2  ne, v srednji šol so rekl, to morš nardit, da boš v življenju neki dosegu.  

V SŠ so DSP predstavili kot nekaj, kar se rabi, 
če se hoče v življenju nekaj doseči. v SŠ 

dodatna 
strokovna pomoč 

 
DSPJ23-2  ne, v srednji šol so rekl, to morš nardit, da boš v življenju neki dosegu.  

V SŠ so DSP predstavili kot nekaj, kar se rabi, 
če se hoče v življenju nekaj doseči. mnenje staršev  starša 

 
DSPJ23-3 

Zakaj pa neb mel, ne? Sej, to ni nč slabga, ne, če tko gledaš. Pač greš vn s 
pouka, če kej ne veš, se obrneš do profesorja z DSP-ja, ga vrpašaš, on ti 
razlož, ti veš, ne. Pač, če pa neb mel, neb ga mogu vprašat, ne vem, ne, maš 
pa šus, ne, seb mogu doma pa šenkrat fejn učit, mogu un delat, kk je, 
inštrukcije b mogu fajn plačvat vrjetn, če ti res neb šlo, ne. In to je to. Zakaj 
neb mel, če mam lohk ubistvu. 

DSP v SŠ ni nič slabega - učitelja se vpraša, ni 
negativnih, ni potrebe po inštrukcijah, ni se 
treba učiti doma. v SŠ 

dodatna 
strokovna pomoč 

DSPŠ24 
 

Zdej greva pa na prihodnost…kako vidš svojo prihodnost? Bodisi z 
izobraževanjem, nadaljnim, alpa poklicom, službo. 
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DSPJ24-1 

Ja po triletni šoli, no, mam res namen za tehnika nardit, plus dva program. PTI 
se mi zdi, da je.  To mam res namen no, da pač mam neki izobrazbe, da sm, 
da me ne povoz čas, da sm neki izobražen člouk, ne.  

Jože se bo še naprej šolal (+2 PTI), da ima 
dobro izobrazbo in da je njegovo znanje 
sodobno. 

nadaljevanje 
šolanja vizija prihodnosti 

 
DSPJ24-2 

Pač izobražen tehnik, ne, ampak neki je, pa tut plače no, tko no, tut laži se 
zaposliš.  Meni, da se z več izbobrazbe lažje zaposli. 

nadaljevanje 
šolanja vizija prihodnosti 

 
DSPJ24-3 

Po dveletnem programu, pač probu bom kak faks, zdej če bo šlo, bo šlo, ne, 
drgač pa zaposlitev.  

Po +2 programu se namerava vpisati na 
fakulteto. 

nadaljevanje 
šolanja vizija prihodnosti 

 
DSPJ24-4 

Po dveletnem programu, pač probu bom kak faks, zdej če bo šlo, bo šlo, ne, 
drgač pa zaposlitev.  

Do sebe ima zmerna pričakovanja. Če na 
fakulteti ne bo uspešen, se bo zaposlil. 

o možnosti 
neuspeha vizija prihodnosti 

 
DSPJ24-5 

Pač zaposlitev za mehatronika ubistvu ni neki težko no v današnjem času 
dobit, k si, nekak si lahko na vse smeri razkroplen. 

Zaposlitev za mehatronika ni težko dobiti, ker 
je njegovo znanje široko. zaposlitev vizija prihodnosti 

 
DSPJ24-6 

 Pač loh delaš to, loh delaš to, loh velik ljudi zamenjaš, ne, in to se ubistvu 
delodajalcem zlo splača. Pač da nimaš pet ljudi za eno stvar, mislm, zakaj bi 
mel pet ljudi za neko stvar, če maš lahko enga mehatronika, ane, pa ti pokriva 
večino stvari, ne. 

Delodajalcu se splača zaposliti mehatronika, 
saj z njim pokriva več področij hkrati. zaposlitev vizija prihodnosti 

 
DSPJ24-7 

 Pač ja, po faksu pa zaposlitev, ne, upam pač, da bom dobu en tak šiht, k bom 
pač uživu, službo k bom pač uživu v njej, k bo plača pač taka, d se bo dal 
prežvet normalno, ne.  

Po fakulteti se namerava zaposliti. Želi si 
službo, kjer bo užival in bo plača primerna za 
normalno življenje. zaposlitev vizija prihodnosti 

 
DSPJ24-8 

Pol pa mogoče če bom velik znanja mel ane, kot mehatronik maš velik znanja, 
velik smeri, ne, loh tu kak podjetje odpreš svoj, loh uspeš, ne. Loh res vlk 
podjetje nardiš, loh pa tak navadn privatnik si, ne.  

Glede na to, da bo imel veliko znanja, 
predvideva, da bo lahko ustanovil podjetje - 
velikega ali manjšega. lastno podjetje vizija prihodnosti 

 
DSPJ24-9 Če maš voljo, sploh ni problem tuki.   

Z uspešnostjo lastnega podjetja ne vidi težav, 
sploh če je volja in širina znanja. lastno podjetje vizija prihodnosti 

DSPŠ25 
 

Sepravi iz tega kar si povedal, glede svoje prihodnosti nimaš ne skrbi, ne 
strahu, imaš pa voljo in vidš velik priložnosti za…? 

   

 
DSPJ25-1 

Ja pač…s tem programom jst nism sploh zaskrbljen, k vem, da so, službe so 
za mehatronike…vem, da jih iščejo…vem, da loh res maš velik možnosti, ne, 
kako al prideš do službe, al kje boš v službi, pa za kak dnar boš delu. Loh si 
podjetje ustvarš. Sploh ni problem, no. Dons res mehatronike iščejo, da 
nadomestijo pač čimveč ljudi, ne, in zato je poklic mehatronike v današnjem 
času res en tak poklic k se ga išče, ne. 

Glede svoje prihodnosti nima strahov, saj ve, 
da je poklic mehatronike aktualen. 

doživljanje 
prihodnosti vizija prihodnosti 

 
DSPJ25-2 Loh si podjetje ustvarš. Sploh ni problem, no.  

Če ni zaposlitve, lahko ustanoviš lastno 
podjetje. lastno podjetje vizija prihodnosti 

DSPŠ26 
 

Zdej bova pogledala…pač, kaj mislš, kaj ti mislš, da je ključno za učni uspeh? 
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DSPJ26-1 

Ključno za učni uspeh je predvsem…jz sam no, ubistvu, dej, če se bom, če 
mam voljo do nečesa, bom tut u tem uspel, no.  

Ključna za učni uspeh mu je volja. Če ima voljo 
do nečesa, bo tudi uspel. učni uspeh učenje 

 
DSPJ26-1 

Ključno za učni uspeh je predvsem…jz sam no, ubistvu, dej, če se bom, če 
mam voljo do nečesa, bom tut u tem uspel, no.  

Ključna za učni uspeh mu je volja. Če ima voljo 
do nečesa, bo tudi uspel. o učenju učenje 

 
DSPJ26-2 

Pač, da mam neko voljo do izobraževanja, neko voljo do izobrazbe, do 
nekega zanimanja za stvari. Pač tuki je no, ta, da bom neki znou v življenju, 
ne.  

Izobrazbo povezuje z zanimanjem za določene 
stvari. interesi izbira programa 

 
DSPJ26-3 

Pač, da mam neko voljo do izobraževanja, neko voljo do izobrazbe, do 
nekega zanimanja za stvari. Pač tuki je no, ta, da bom neki znou v življenju, 
ne.  Izobražuje se zato, da bo nekaj v življenju znal. pomen znanja mnenje o znanju 

 
DSPJ26-4 

 Če pa pač, da si čist flegma, da ti je useen za vse, ne, pa si loh še tok 
pametn, ne, ne bo neki iz tebe pač no. Tko nekak. 

Če ti je vseeno za vse, ti tudi pamet ne bo 
pomagala, da bi nekaj postal. pomen znanja mnenje o znanju 

 
DSPJ26-5 

 Če pa pač, da si čist flegma, da ti je useen za vse, ne, pa si loh še tok 
pametn, ne, ne bo neki iz tebe pač no. Tko nekak. 

Pomembno mu je, da s svojimi sposobnostmi 
nekaj kvalitetnega in smiselnega naredi. pomen znanja mnenje o znanju 

 
DSPJ26-5 

 Če pa pač, da si čist flegma, da ti je useen za vse, ne, pa si loh še tok 
pametn, ne, ne bo neki iz tebe pač no. Tko nekak. 

Pomembo mu je, da iz sebe nekaj kvalitetnega 
in smiselnega naredi. pomen znanja vizija prihodnosti 

DSPŠ27 
 

Se prav sam si taglavn dejavnik za to, da je uspeh pri…učenju zagotovljen? 
Še kej druzga vpliva na, po tvojem mnenju na uspeh? 

   

 
DSPJ27-1 

Ja na učni uspeh vplivajo seveda tut…mogoče starši, ne. Dej, če te 
vzpodbujajo v tem, ni problema, ne. Dej, če pa tut staršem ni interesa, d bi ti 
neki tazga delu, ne, te nekak ne podpirajo, nekak izgubiš voljo do tega, ne.  

Na učni uspeh vplivata starša, ko te 
vzpodbujajo in tako dajejo voljo do učenja. vpliv staršev učenje 

 
DSPJ27-2 

Tuki so tut pač…nekak družba, če zapadš u slabo družbo, ne, tut nekak ti 
nemore neki vlkega učnega uspeha, nemorš učnega uspeha prdobit, ne. Pa 
če te skos siljo, dej šprici to uro, dej gremo raj ke, dej gremo raj sm, ne.  

Slaba družba ne zagotavlja dobrega učnega 
uspeha. vpliv vrstnikov učenje 

 
DSPJ27-3 

Pač, nekak morš pa u glau sam urihtat, ne, d pač neki pa morš u žiulejnu pač 
neki nardit, da boš loh dostojno živel.  

Za učni uspeh je pomembeno, da si si na 
jasnem, da moraš pač nekaj narediti, da boš 
lahko dostojno živel. o učenju učenje 

 
DSPJ27-3 

Pač, nekak morš pa u glau sam urihtat, ne, d pač neki pa morš u žiulejnu pač 
neki nardit, da boš loh dostojno živel.  

Za učni uspeh je pomembeno, da si si na 
jasnem, da moraš pač nekaj narediti, da boš 
lahko dostojno živel. 

da si si na 
jasnem glede 
pomena 
izobraževanja 

mnenje o 
izobraževanju 
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DSPJ27-3 

Pač, nekak morš pa u glau sam urihtat, ne, d pač neki pa morš u žiulejnu pač 
neki nardit, da boš loh dostojno živel.  

Za učni uspeh je pomembeno, da si si na 
jasnem, da moraš pač nekaj narediti, da boš 
lahko dostojno živel. osmislitev samostojnost 

 
DSPJ27-4 

Pač nek učni uspeh, da si tut neki u družbi, ne, da nis pač en navadn bučman 
al neki tazga, no. Da neki, k se ljudje pogovarjajo, ne, da ne izpadš totaln 
bedak tm ampak se nekak loh u družbo uklučš not laži, neki veš, neki splošne 
izobrazbe tut u službi, ne. Te bojo, velik raj te bojo poiskal, če jim boš neki 
povedu, ne, kokr pa da nauš vedu nč, ne.  

Brez znanja v družbi izpadeš kot "navaden 
bučman", "totalen bedak", da se ne moreš 
vanjo vključit. Enako velja tudi v službi. Če 
imaš znanje, te sodelavci upoštevajo. status v družbi mnenje o znanju 

 
DSPJ27-4 

Pač nek učni uspeh, da si tut neki u družbi, ne, da nis pač en navadn bučman 
al neki tazga, no. Da neki, k se ljudje pogovarjajo, ne, da ne izpadš totaln 
bedak tm ampak se nekak loh u družbo uklučš not laži, neki veš, neki splošne 
izobrazbe tut u službi, ne. Te bojo, velik raj te bojo poiskal, če jim boš neki 
povedu, ne, kokr pa da nauš vedu nč, ne.  

Brez znanja v družbi izpadeš kot "navaden 
bučman", "totalen bedak", da se ne moreš 
vanjo vključit. Enako velja tudi v službi. Če 
imaš znanje, te sodelavci upoštevajo. znanje spoštovanje 

 
DSPJ27-5 

Zto je bol, ne, če maš u glau pošlihtan, pa da veš, da je tut prihodnost odvisna 
od tega, kak učni uspeh boš mel in...to je to no. 

Potrebno se je zavedati, da je tvoja prihodnost 
odvisna od tega, kakšen učni uspeh boš imel. učni uspeh vizija prihodnosti 

 
DSPJ27-5 

Zto je bol, ne, če maš u glau pošlihtan, pa da veš, da je tut prihodnost odvisna 
od tega, kak učni uspeh boš mel in...to je to no. 

Potrebno se je zavedati, da je tvoja prihodnost 
odvisna od tega, kakšen učni uspeh boš imel. učni uspeh učenje 

 
DSPJ27-5 

Zato je bol, ne, če maš u glau pošlihtan, pa da veš, da je tut prihodnost 
odvisna od tega, kak učni uspeh boš mel in...to je to no. 

Potrebno se je zavedati, da je tvoja prihodnost 
odvisna od tega, kakšen učni uspeh boš imel. o učenju učenje 

DSPŠ28 
 

Z sošolci se…dobro razumeš? So vsi, majo vsi ozaveščeno, da je vredno se 
učit, da je pomembno, da so učno uspešni? 

   

 
DSPJ28-1 

Drgač s sošolci se res dobr zastopmo, smo en tak zlo kolektiven razred, si 
pomagamo med sabo, mamo na fejsbuki skupino, če kdo kej ne ve, si slikamo 
teste, si slikamo to, si slikamo rešitve, se naučimo iz tega, ne, ni problema.  

S sošolci se dobro razume, med seboj si 
pomagajo, imejo FB skupino. sošolci srednja šola 

 
DSPJ28-2 

So pa sevede izjeme, no, k jim ni za to šolo nč, ne, k sam na uro gleda kdaj 
bo čimprej domov zgasnu...k niti nima neke take predstave kaj bi u življenju 
rd, no. Pač, pa kaj, nima nobene začrtane prihodnosti, kaj bi on loh delu.  

Nekateri sošolci ne vedo, kaj bi v življenju radi 
počeli, kaj bi radi v prihodnosti delali; samo 
gledajo na uro, kdaj bi šli domov. sošolci vizija prihodnosti 

 
DSPJ28-3 

Dele bi sam žuriral, ne, sam pol čez cajt se vid, ne, d ka pa čeb jst kej šole 
naredu, d bi jst kej dnarja dobu. Sej doklr te starši financirajo, ne, ni še 
problem tuki, sam, ko pa enkrat starši rečejo, zdej mam pa dost, ne, zdej pa 
že neki nared, ne, pač pol pa, ubistvu ti je za vse nazaj žou, ne, da nis res 
šole naredu, da nis potrpu tistih treh let, ne,... 

Nekateri sošolci nimajo razmisleka o tem 
prihodnosti, o tem, da bodo enkrat 
potrebovali lasten zaslužek. sošolci vizija prihodnosti 
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DSPJ28-4  pa da se zaposliš, da maš, da si samostojen, ne.  Z zasposlitvijo postaneš samostojen. zaposlitev vizija prihodnosti 

 
DSPJ28-4  pa da se zaposliš, da maš, da si samostojen, ne.  Z zasposlitvijo postaneš samostojen. zaposlitev samostojnost 

 
DSPJ28-5 

Pač zato no...drgač pa, je pa velik sošolcov, k pa majo res začrtano 
prihodnost, k res vejo zakaj se učijo, pač, pa kam bojo šli.  Na primer 
zaposlitev, k so bli na praksi.  

Večina sošolcev ve, za kaj se učijo, imajo 
začrtano prihodnost, npr. Da se bodo zaposlili 
tam, kjer so bili na praksi. sošolci vizija prihodnosti 

 
DSPJ28-5 

Pač zato no...drgač pa, je pa velik sošolcov, k pa majo res začrtano 
prihodnost, k res vejo zakaj se učijo, pač, pa kam bojo šli.  Na primer 
zaposlitev, k so bli na praksi.  

Večina sošolcev ve, za kaj se učijo, imajo 
začrtano prihodnost, npr. Da se bodo zaposlili 
tam, kjer so bili na praksi. sošolci srednja šola 

 
DSPJ28-6 Zdej s triletno šolo lih neki spet nis še, ne, zdej bom šu plus dva nardit.    Za Jožeta triletna poklicna šola ni dovolj.  

nadaljevanje 
šolanja vizija prihodnosti 

 
DSPJ28-7 

Tak, maš tak potencial, ne, da bi še neki rd, ne, da bi bil čim več v družbi, v 
podjetju, ne, da vidš, d ni sam žurka, ne, ni sam droge, niso sam to, ne, 
ampak neki da maš pač u seb, ne, d te gon naprej, ne.  

Z višjo izobrazbo izkazuješ, da bi rad nekaj več 
- več v družbi, več v podjetju, da ni samo 
zabava in droge. Izkazuješ, da imaš nekaj v 
sebi, kar te žene naprej. 

nadaljevanje 
šolanja vizija prihodnosti 

 
DSPJ28-7 

Tak, maš tak potencial, ne, da bi še neki rd, ne, da bi bil čim več v družbi, v 
podjetju, ne, da vidš, d ni sam žurka, ne, ni sam droge, niso sam to, ne, 
ampak neki da maš pač u seb, ne, d te gon naprej, ne.  

Z višjo izobrazbo izkazuješ, da bi rad nekaj več 
- več v družbi, več v podjetju, da ni samo 
zabava in droge. Izkazuješ, da imaš nekaj v 
sebi, kar te žene naprej. izobrazba spoštovanje 

DSPŠ29 
 

Kašn odnos se ti zdi…učencev, dijakov do učiteljev? 
   

 
DSPJ29-1 

Ja, nekateri učenci, pač, nekateri sošolci no, sej v našmu razredu še ni tok no 
to…razvidno, no, ampak kokr jih vidm, nekateri so res nesramni do 
profesorjev.  Nekateri sošolci so do profesorjev nesramni. 

odnos dijakov do 
profesorjev srednja šola 

 
DSPJ29-2 

Pač profesor jim hoče nekak lepo dopovedat, ne, d dej to nared, pa dej un 
nared, sej te ne sil neki, ne, ampak tist se pa začne dret na njega pa mu 
začne tist, tist, tist, grdo rečeno, jebe mater, ne, pač zakaj, ne?  

Profesorji hočejo "nekak lepo" dopovedat, kaj 
in kako naj dijak naredi. Dijak se pa burno 
odzove. 

odnos dijakov do 
profesorjev srednja šola 

 
DSPJ29-3 Brez veze, ne, dej pejt raj vn, ne, pa neki, ne.  

Nima pomena se pred profesorjem razburjati. 
Bolje se je v takem primeru pomiriti. 

odnos dijakov do 
profesorjev srednja šola 

 
DSPJ29-4 

Nekateri so pa res, pač, poslušajo profesorja, neki znajo, ne, so tut velik 
bolj...v razredu so nekak velik bolj spoštovani, no. Velik, laži se z njim 
pogovarjaš, pa tut vprašaš ga loh kej k več ve mogoče tistmu, kokr tist, k se 
skos norčuje s profesorja pa skos ene papirčke meče, pokrovčke, pač, krkol, 
ne. 

Nekateri pa profesorja poslušajo. Ti so v 
rezredu tudi bolj spoštovani. Z njimi se Jože 
lažje pogovarja, jih kaj vpraša, če več ve kot 
on. sošolci srednja šola 
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DSPJ29-4 

Nekateri so pa res, pač, poslušajo profesorja, neki znajo, ne, so tut velik 
bolj...v razredu so nekak velik bolj spoštovani, no. Velik, laži se z njim 
pogovarjaš, pa tut vprašaš ga loh kej k več ve mogoče tistmu, kokr tist, k se 
skos norčuje s profesorja pa skos ene papirčke meče, pokrovčke, pač, krkol, 
ne. 

Nekateri pa profesorja poslušajo. Ti so v 
rezredu tudi bolj spoštovani. Z njimi se Jože 
lažje pogovarja, jih kaj vpraša, če več ve kot 
on. sošolci spoštovanje 

 
DSPJ29-5 

 To no, pač, drgač pa v našmu razredu ni nekih problemov do zdej blo, no, da 
bi neki incidenti bli. 

Sicer pa z odnosom učencev do učiteljev ni 
večjih problemov. 

odnos dijakov do 
profesorjev srednja šola 

DSPŠ30 
 

Kako se pa…kako ocenjuješ, da se učitelji obnašajo do dijakov? 
   

 
DSPJ30-1 

No ja, do zdej jst osebno nism mel do zdej še nobenga konflikta z nobenm 
profesorjem no…ni blo nobenih problemov.  

Jože osebno ni imel nobenega konflikta s 
katerim od profesorjev. 

odnos dijakov do 
profesorjev srednja šola 

 
DSPJ30-2 

Pač učas profesor no, dej, če je, bi loh reku zatežen, no, res učas majo take 
res bedne fore no, k te res ob žiuce spravla, ne,... 

Profesorji so včasih 'zateženi' in imajo 'bedne 
fore' in ga včasih 'ob živce' spravljajo 

odnos 
profesorjev do 
dijakov srednja šola 

 
DSPJ30-3 

...drgač pa u tej šol ne poznam profesorja, k bi te prou zanalš neki zajebavu, 
zanalš te uprašu pa da bi ti ja šus dau, bi te ja vrgu z razreda vn, ne. Tega jst 
še nism vidu u tej šol, ne. Tko da niti nimam izkušenj s tem, no, ubistvu. 

Jože ne pozna profesorja, ki bi namerno dijaka 
zafrkaval, dal negativno oceno, ali ga celo 
načrtno dal na popravni izpit. 

odnos 
profesorjev do 
dijakov srednja šola 

DSPŠ31 
 

Maš vtis, da lahko dijak na naši šoli pridobi znanje in pokaže znanje samo, če 
ga ma? Volo? 

   

 
DSPJ31-1 V tej šoli pridobit znanje mislm sploh ni problem.  V šoli resnično pridobiva znanje. odnos do učenja izbira programa 

 
DSPJ31-2 

So profesorji za matematko, za elektrotehniko, za mehatronske sisteme, 
mislm kle so profesorji res na nivoju, ne, ti znajo razložit, k ti znajo dat znanje. 
Pač k so izkušeni že, k majo neke izkušnje iz žiuljenja, naprimer J. K., M., 
profesor L., profesorca za slovenščino gospa B.. Pač to so profesorji, no, k 
majo izkušnje, k ti znajo dat neko znanje.  

Profesorji znajo podajat znanje, ker so 
izkušeni. poučevanje srednja šola 

 
DSPJ31-3 

In v tej šoli tut material pač, v učilnici za elektrotehniko, ne, velik je stvari, s 
katerimi loh pač probavaš stvari, s katerimi se loh učiš, ne. Kukr v laboratoriju 
maš tut velik tistih stvari, naprimer tiste plošče k loh vežeš upore gor, k to, un, 
tret delaš, ne. 

Pogoji v šoli so takšni, da lahko teoretično 
znanje preverjaš tudi v praksi. 

organizacija 
izobraževanja srednja šola 

 
DSPJ31-4 

 Velik ti da tut ti projekti k ji tle u šol delaš. To je zlo zanimiva stvar, ne, k ti 
dajo tut profesorji. Dej sam se zanimi, ne, pa se loh velik iz tega naučiš.  Tko 
da kle tut ni problema.  

Projektno delo ocenjuje kot zelo dobro, saj so 
izzvani, da samostojno rešuje težave. 

organizacija 
izobraževanja srednja šola 

 
DSPJ31-4 

 Velik ti da tut ti projekti k ji tle u šol delaš. To je zlo zanimiva stvar, ne, k ti 
dajo tut profesorji. Dej sam se zanimi, ne, pa se loh velik iz tega naučiš.  Tko 
da kle tut ni problema.  

Projektno delo ocenjuje kot zelo dobro, saj so 
izzvani, da samostojno rešuje težave. projektno delo samostojnost 

 
DSPJ31-5 

Kokr vidm tut za avtomehanike, majo res ogromno delavnco, majo res velik 
orodja, majo profesorje, k jim pomagajo, no, k jih naučijo neki nardit.  

Tudi avtomehanična smer ima dobre pogoje - 
delavnico, orodje, profesorje. 

organizacija 
izobraževanja srednja šola 
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DSPJ31-6 

Ni sam tista splošna izobrazba, ni sam tist teoretičn del, ne, ampak tut da neki 
u praksi probaš, da neki na fertik zajebaš, ne, pa vidš pač kva si zajebu pa 
pač tega ne ponavlaš no. Če pa pač sama teorija, ne, sej kva paj problem 
zvezat tisto luč, ne, sam če pa v praks ne znaš, pa pač ni nč iz tega.   Iz velikih napak se veliko naučiš. o učenju učenje 

 
DSPJ31-7 

Ni sam tista splošna izobrazba, ni sam tist teoretičn del, ne, ampak tut da neki 
u praksi probaš, da neki na fertik zajebaš, ne, pa vidš pač kva si zajebu pa 
pač tega ne ponavlaš no. Če pa pač sama teorija, ne, sej kva paj problem 
zvezat tisto luč, ne, sam če pa v praks ne znaš, pa pač ni nč iz tega.  

Ni dovolj obvladati stvar samo teoretično, 
pomembna je tudi praksa. praksa in teorija 

mnenje o 
izobraževanju 

DSPŠ32 
 

Kako ocenjuješ, kako je v Sloveniji cenjeno znanje? 
   

 
DSPJ32 

Ja v Sloveniji je tko, ne. Več k maš znanja, no, ubistvu nekak res tisti ljudje, 
ne, k majo res k so nekak skor geniji, k majo res diplome k so res izobraženi, 
ne, nekak grejo u tujino. Ne znajo tuki v Sloveniji izrabt tega, pač d bi uporabl, 
da bi neki ustvarl, ne. Tle v Sloveniji pač, kva pa vem, no. Sej če si navadn, 
okej, inženir ni problema, ne, ampak d si že res neki en doktor znanosti, ne, 
nekak tut službe ne dobiš tuki v Sloveniji in greš raj u tujino ane. A je bol 
plačan ane? Maš več možnosti za svojo kariero kokr tle u Sloveniji. In mislm 
da tle ta Slovenija lih za, da si neki zlo pametn, da si res neki brihtn, da maš 
neke potenciale, ne, v življenju, da bi neki naredu, ne. Nekak nimaš, maš 
možnosti, ne, ampak useen tujina več ponuja, po moje. 

V Sloveniji vrhunsko znanje ni cenjeno - ne 
dobi se službe. V tujini je bolje plačano, imaš 
več možnosti. vrhunsko znanje mnenje o znanju 

DSPŠ33 
 

Kaj je zate znanje? Je zate znanje neki, kar se pridobi v mladosti in potem pač 
s tistim razpolagaš celo življenje, al je kako drugač? 

   

 
DSPJ33-1 Pač, znanje no, sej kukr se učiš, usen butast umreš, ane. Čeprav se učiš, 'butast' umreš. 

vseživljenjsko 
učenje mnenje o znanju 

 
DSPJ33-2 

 Ampak…nekak znanje pridobivaš celo življenje, ne.  Pač, šola je neka 
osnova, te nekam vod, ne, ampak…učiš se pa celo življenje iz primerov, ne, iz 
izkušenj se učiš. In to je to no. Ubistvu iz mladosti tut maš neki znanja, k ga 
loh uporabš, ne, ampak to so res osnove, ne, tist, da se neki res strokovnega, 
ne, se pa ti naučiš od drugih, ne, nekak. Znanje pridobivaš celo življenje. 

vseživljenjsko 
učenje mnenje o znanju 

 
DSPJ33-3 

 Pač sploh iz izkušenejših delavcev, iz izkušenejših profesorjev se nekak, ti 
res tiste neke znanosti naučiš no, pač znanosti, neki več kokr sam šola, ne. 

Učiš se od izkušenih delavcev, izkušenih 
profesorjev, iz lastnih izkušenj. 

vseživljenjsko 
učenje mnenje o znanju 

DSPŠ34 
 

Po izkušnjah tvojih staršev lahko sklepaš najbrž ali je dovolj to srednješolsko 
znanje, al se je treba tut dokvalificirat, doizobraževat…sam alpa organizirano? 

   

 
DSPJ34-1 

Starša ja, sej kokr sm reku s triletno šolo, pravta, dej kej več nared, da nauš 
tko k midva d nauš za minimalno plačo, kokr delava, dej, d boš neki več, d 
boš loh svoji družini več ponudu.  

Starša pravita, da srednješolsko znanje ni 
dovolj. Želita, da bi ne delal za minimalno 
plačo, da bi družini lahko več ponudil. mnenje staršev starša 
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DSPJ34-2 

Sej ubistvu men osebno nč ne fali, tut nism neki zlo zahtevn, tut sam delam, 
ne, pa vidm, ne, da res neki za minimalno plačo, k je na mesec dobiš, res ni 
neki velik, ne, ampak za mene je dost in se probam čimbolj samostojno pač 
nekak že...naprej jt, ne. 

Kako je, ko delaš za minimalno plačo, vidi tudi 
sam - to ni veliko. Zanj je za zadaj dovolj. 
Navaja pa ga k finančni samostojnosti. zaposlitev vizija prihodnosti 

DSPŠ35 
 

Finančno se tut osamosvajaš? 
   

 
DSPJ35-1 

Čim bolj pač. Itak so še starši tuki, k plačujejo tuki račune za elektriko v 
stanovanju, ne, tko. Ampak drgač za svoje potrebe pa itak hrano, ne, pa vse 
obleke še starši devajo, sej to je nekak osnovna stvar in pa za šolo.  

Starša mu plačujeta osnovne stvari - hrano, 
prevoz v šolo, obleko, stvari za šolo. materialni pogoji starša 

 
DSPJ35-2 

Ampak če hočm pa kej svojga, ne, naprimr motor, motor morš vzdržvat, morš 
tankat, morš un, tret, ne, to pa probam čimbolj iz sebe pač iz svojga dnarja 
dat, k starši nimajo nč pr tem. K to je pa že luksuz ubistvu, ne. Pač itak dajo 
denar za karto, za avtobus in ubistvu šolo, ne. Ampak za tist k pa hočm neki 
svojga, pa dam pač sam, ne, probam čim manj obremenjevat starše, no,... . Za svoj 'prestiž' (motor) si sam krije stroške. 'prestiž' interesi 

 
DSPJ35-2 

Ampak če hočm pa kej svojga, ne, naprimr motor, motor morš vzdržvat, morš 
tankat, morš un, tret, ne, to pa probam čimbolj iz sebe pač iz svojga dnarja 
dat, k starši nimajo nč pr tem. K to je pa že luksuz ubistvu, ne. Pač itak dajo 
denar za karto, za avtobus in ubistvu šolo, ne. Ampak za tist k pa hočm neki 
svojga, pa dam pač sam, ne, probam čim manj obremenjevat starše, no,... . Za svoj 'prestiž' (motor) si sam krije stroške. 

plačevanje za 
'prestiž' samostojnost 

 
DSPJ35-3 

..k le mam še sestro, k pač morjo še uno, k je pa mal mlajša, k še nima 
nobenga vira prihodka, ne. Pač probam čim bolj razbremenit starše, no, da 
mogoče tut kej več bota ponudla sestri, ne, mene pa mečken na stran data, 
ne, pač čimbolj osnovo, ne. Jst pa pač tist, kukr rabm več. To je to nekak. 

Ne misli samo nase - svoji sestri privošči tudi 
kaj več. za druge ljudi mnenje o sebi 

DSPŠ36 
 

Tole me tudi zanima. Ta zaposlitev se ti zdi, da je neki stalnega, al je to neki, 
kar je spremenljivega, kar je treba ta negotovost glede zaposlitve kr računat al 
kako opažaš? 

   

 
DSPJ36-1 

Ja morš nekak pač met no u glav no, da loh tut službo zgubiš, ne. Ne da se 
zdej zakreditiraš za avto, za brezvezne stvari, za hišo. Pač nekak morš vedt, 
kva pa če deset let, ne, morš nekak za naprej mislt. Drgač pa tle u Sloveniji, k 
je ta gospodarska kriza, velik podjetij se zapira, ne, morš mal tuhtat kva pa če 
lih ne gre neki, ne, kva pa če zgubim šiht, ne.  

Računati je treba z možnostjo, da se zaposlitev 
izgubi.  zaposlitev vizija prihodnosti 

 
DSPJ36-2 

Morš tut mal sam se mečkn, nekak predvidevat al kako b reku temu, da pač, 
maš nek plan B, no, nekak. Da č že zgubiš šiht, ne, d nimaš na polno kreditov 
za sabo, ne, d še usen nekak preživiš no, si najdeš drugo službo alpa da 
prekvalifikacijo nardiš, ne. Iz mehatronika nardiš prekvalifikacijo pa kake 
tečaje za varilca nardiš. Varilcev se tut velik iše tle u Sloveniji. Pa pač maš 
šiht, ne, nekak morš met en plan B no v življenju...da kmot skos prideš. 

Glede zaposlitve je potrebno imeti plan B: 
prekvalifikacija v varilca, ki je tudi iskan kader. zaposlitev vizija prihodnosti 
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DSPŠ37 
 

Glede načina izbraževanja…mogoče ni čist povezano vprašanje. Glede 
načina izobraževanja, kakršnega si zdej izkusu, se ti zdi ustrezen, bi kej 
spremenu, bi kej obrnu al…kako bi glede samega poteka izobraževanja 
storu? Kaj je tvoje mnenje glede tega? 

   

 
DSPJ37-1 

Kva pa vem, no. Izobraževanje…so mogoče no kšne mal brezvezne stvari, 
no. Naprimer mogoče, da gremo mal preveč v zgodovino že skor no, d so 
kake stvari, k se jih sploh ne uporablja kle več, no, sploh…d so že čist vn, da 
sploh jih ni, ne. To pač bi mogl zamenjat z nečim bl, s takim v korak s časom 
jt, no. To zdej no mislm, da še ni blo take stvari, d bi bla čist na polno 
brezvezna no, ampak...so stvari no,...  

Pri izobraževanju bi odstranil balast zgodovine 
in zastarele tehnološke rešitve. poučevanje srednja šola 

 
DSPJ37-2 

...ampak...sej neki morš pa tut vedt, kva pa če bo en prpelu neki staro, ne, 
morš tut tist vedt zakva se gre, ne. Tak, ne, tko. 

Po drugi strani je poznavanje starih tehnologij 
dobrodošlo, ko gre za popravljanje starih 
stavri. poučevanje srednja šola 

DSPŠ38 
 

Ta količina prakse je v tvojem programu zadostna? 
   

 
DSPJ38 

Ja v triletnem programu mislm, da je čist dost prakse, no. In pri delodajalcu in 
v šoli. Je dost. 

Ocenjuje, da je prakse v programu dovolj - 
tako pri delodajalcu, kakor v šoli. 

organizacija 
izobraževanja srednja šola 

DSPŠ39 
 

Uredu. Hvala Jože za tvoje prispevke in odgovore. 
   

 
DSPJ39 Ni za kej. 

   

 
DSPJ40 

 

17 starost osebni podatki 

 
DSPJ41 

 

DA oba starša raba E-asistenta osebni podatki 

 
DSPJ42 

 

0/12 

št. neg. 
predmetov na 
dan intervjuja osebni podatki 

 
DSPJ43 

 

Mehatronik operater SPI program šolanja osebni podatki 

 
DSPJ44 

 

3. letnik šolanja osebni podatki 

 
DSPJ45 

 

Dodatna strokovna pomoč status osebni podatki 

 
DSPJ46 

 

DSP v OŠ 
osebna 
okoliščina osebni podatki 

 
DSPJ47 

 

Moški spol osebni podatki 

DSPŠ40 
 

Kako starša spremljata šolo? 
   

 
DSPJ48 

Starša sta mi pri šolanju pomagala in dajala nasvete, kako se kaj naučiti, če 
kaj nism razumel sta mi razložila 

Starša sta mu pomagala pri učenju z razlago in 
nasveti o načinu uspešnega učenja. vpliv staršev učenje 

DSPŠ41 
 

Kako si se učil v OŠ? 
   

 
DSPJ49 

Učil sm se v srednji in v osnovni šoli enako....prebral,zaprl zvezek in še enkrat 
ponovil prebrano 

Tako v SŠ in OŠ se je učil enako: z branjem in 
ponavljanjem prebranega. način učenja učenje 

DSPŠ42 
 

Kako preveriš kvaliteto naučenega? 
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DSPJ50 

Kvaliteta naučenega se najbolj pokaže na testu drugače pa sem nekoga prosil 
naj me upraša po uprašanjih al kar iz zvezka 

Kvaliteto učenja preverja tako, da ga kdo 
vpraša in ob testu. način učenja učenje 

DSPŠ43 
 

V čem je učenje v srednji šoli drugačno/enako kot osnovni šoli? 
   

 
DSPJ51 

Učenje v osnovni ali srednji je enako, čeprou je v srednji pri strokovnih 
predmetih bolj važno razumevanje in logika kot pa piflanje. 

V OŠ je bilo več memoriziranja kot v SŠ, kjer je 
potrebno bolj snov razumeti in uporabiti 
logiko. način učenja učenje 

DSPŠ44 
 

Kaj delaš v prostem času, ko nisi zaposlen s šolo? 
   

 
DSPJ52 

Večino časa posvetim delu v delavnici doma, igranje harmonike,  vožnji z 
motorjem in druženje s prijatelji 

Zdaj se v prostem času ukvarja z igranjem 
harmonike, vožnjo z motorjem, druženjem s 
prijatelji in delu v domači delavnici. prosti čas interesi 

 

8.2.3. Transkripcija intervjuja z dijakom Matejem 

Kriterij izbora: dijak s statusom športnika 
   Osebna okoliščina: osebna okoliščina: nadarjen 
   

      Sestava šifre: 
    SŠ status športnika 

   M prva črka psevdonima dijaka 
   Š prva črka imena izvajalca intervjuja 
   1… zaporedna številka izjave 
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SŠŠ1 
 

Pozdravljen…ha, dobr, snema…najprej bi te prosu, da si izbereš 
nek...nickname, se reče, a? S katerim bi lahko… 

   

 
SŠM1 Da ga prou rabm? 

   

SŠŠ2 
 

Ja. Nickname bi pač mel. S tem bi bla zakrita nekje tvoja identiteta, no. Jst ti 
pol predlagam…da bi imel ime Matej. 

   

 
SŠM2 Dobr. 

   
SŠŠ3 

 
Najprej, da te vprašam, kako si? 

   

 
SŠM3 Dobr. 
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SŠŠ4 
 

Med vikendom, med prazniki in počitnicami si kidal al si bil na toplem? 
   

 
SŠM4 Sem bil na toplem. 

   SŠŠ5 
 

Si bil na toplem? 
   

 
SŠM5 Ja, za kle pa ne vem. 

   SŠŠ6 
 

Kaj? 
   

 
SŠM6 Za kle pa ne vem kašn je blo. 

   SŠŠ7 
 

A no vidš. Kako doživljaš izobraževanje kle, alpa šolo…našo šolo? 
   

 
SŠM7 

Ja, uredu. Pač mal mi je težko zarad tega, ker se ne učim, ne. Drgač pa, če bi 
se redno uču, bi šlo. Z lahkoto. Šola ni zahtevna, če bi se redno učil. 

zahtevnost 
izobraževanja srednja šola 

SŠŠ8 
 

Ključen problem, se prav se ti zdi, da je…tvoje učenje? Kok časa pa ti 
posvetiš…se prav, učenju? 

   

 
SŠM8 Zlo mal. Učenju namenja zelo malo časa. način učenja učenje 

SŠŠ9 
 

Zlo mal. Kako pa spremljaš pol pouk? 
   

 
SŠM9 Ja, normalno. Spremljam. Pri pouku spremlja razlago. način učenja učenje 

SŠŠ10 
 

In…kaj. 
   

 
SŠM10 Zapomnm tist kar je in pol iz tistga…poskušam. To je bl tist na srečo. Iz razlage si poskuša zapomniti čimveč.  način učenja učenje 

 
SŠM10 Zapomnm tist kar je in pol iz tistga…poskušam. To je bl tist na srečo. 

Če ima srečo, da si je zapomnil prave reči, 
bo imel dobro oceno. način učenja učenje 

SŠŠ11 
 

Aha. A si v razredu pomagate, da pridobiš dobre ocene? 
   

 
SŠM11 Si vsak med sabo pomagamo. V razredu si pomagajo. sošolci srednja šola 

SŠŠ12 
 

Kam se pa obrneš na pomoč, ko maš te učne…zagate? 
   

 
SŠM12 Najprej na sošolce. 

Ob učnih težavah se najprej obrne na 
sošolce. sošolci srednja šola 

 
SŠM12 Najprej na sošolce. 

Ob učnih težavah se najprej obrne na 
sošolce. način učenja učenje 

SŠŠ13 
 

Ja… 
   

 
SŠM13-1 

Seprav zvezki pa to, pa če mi kej manjka. Pol kšn, če kej več zna, da mi 
razloži.  

Sošolci mu pomagajo s posojanjem 
zapiskov, z razlago.  sošolci srednja šola 

 
SŠM13-2 

Če ne pa pol pridem do profesorjev, oziroma do ke, k rabm za tist predmet. 
Pa če mi lohk kdaj razloži, alpa za kako uro in to je to. 

Obrne se tudi k profesorju tistega 
predmeta, kjer ima težavo. 

odnos 
profesorjev do 
dijakov srednja šola 
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SŠŠ14 
 

Mhm…se ti zdi, da spadaš v to šolo? Si se glede poklica, mislm, programa 
pravilno odloču? 

   

 
SŠM14 Ja, nevem, ta program mi je čist ušeč. Izbrani program mu je všeč. izbira programa 

potek 
izobraževanja 

SŠŠ15 
 

Se vidš pol tut v…tem poklicu, s takimi vsebinami? Službo met? 
   

 
SŠM15 Ja.  

Nima pomislekov, da bi ne delal v tem 
poklicu. izbira programa 

potek 
izobraževanja 

 
SŠM15 Ja.  

Nima pomislekov, da bi ne delal v tem 
poklicu. zaposlitev vizija prihodnosti 

SŠŠ16 
 

Kok te pa, se ti zdi, da te je šola prpravla na ta čas zaposlitve, čas dela? Se ti 
zdi da, ko boš zakluču to šolanje, prpravlen stopt na delovno mesto in delat, al 
boš reku: sej se morm še vse na novo naučit? 

   

 
SŠM16-1 Ja, ne, zdej kle v šol je tko, pač. Tist kar je nujno maš za vedt, … 

Meni, da ga šola za trenutne potrebe 
dobro poučuje. izbira programa 

potek 
izobraževanja 

 
SŠM16-2 

...pol naprej se pa itak sam od sebe učiš na tistem položaju kjer pač boš, 
oziroma si. 

Ob delu pa se bo vsak sam priučil, kar 
zahteva delovno mesto. 

nadaljevanje 
izobraževanja 

potek 
izobraževanja 

 
SŠM16-3 

Ja, ne, zdej kle v šol je tko, pač. Tist kar je nujno maš za vedt, pol naprej se 
pa itak sam od sebe učiš na tistem položaju kjer pač boš, oziroma si. 

Za čas dela pa se bo vsak sam priučil, kar 
rabi na delovnem mestu. 

nadaljevanje 
izobraževanja 

potek 
izobraževanja 

SŠŠ17 
 

Mislš še naprej nadaljevat šolanje, al je…? 
   

 
SŠM17 

Najprej bom dokončou, pol bom pa vidu, a se mi bo dal še naprej. Če ne bom 
šou pa delat. 

Odločitev o nadaljevanju šolanja bo 
sprejel ob zaključku šolanja. Odvisno od 
tega, ali se mu bo to še ljubilo. 

nadaljevanje 
izobraževanja 

potek 
izobraževanja 

SŠŠ18 
 

Kaj…kaj so pravzaprav tisti zadržki, alpa bremze, ki ti ne dajo elana za 
učenje? Kaj bi rabu zato, da bi se mogoče rajš, lažje odločal: učil se bom? 

   

 
SŠM18 

Ja, pač, to je pr men en velk problem. Pač, ker jst, če sm na mir, pa če bulm v 
zvezke, je to deset, petnajst minut pa jst zaspim.  To mi je, pač, dolgcajt mi je. 
To je edino. Jst morm še neki umes delat, da probam nekak zdržat to. 

Problem njegovega učenja je kratkotrajna 
pozornost. Ob mirovanju in branju 
zapiskov hitro postane zaspan. Mora biti v 
gibanju. učne težave učenje 

SŠŠ19 
 

In ta zaspanost je…si že bil, mislm, si jo kej zdravu, al je to pač neki kar je? 
   

 
SŠM19 

Ne to je tko, pač. Jst sm, jst sm lohka pridm iz treninga, alpa pač sm še tist, bi 
še neki delu, nism še brez energije in to. Pol k se pa usedm za mizo, za 
knjigo, pa konc veselja. 

Zbranost mu hitro poide tudi, ko v sebi čuti 
še voljo do dela. učne težave učenje 
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SŠŠ20 
 

In to velja ne glede na dan, al uro v dnevu? 
   

 
SŠM20 Ne, ne. 

   SŠŠ21 
 

Vsekakor… 
   

 
SŠM21 

Lohk tut popoldne ob enih, dveh, pa če se bom usedu za knjigo pa če se bom 
probu učit, ne bo dolg. Oziroma se bom zamotu z eno drugo stvarjo, k je 
zanimivejša. 

Ne glede na uro v dnevu - vedno je enako: 
kratkotrajna pozornost, skrenljiva 
pozornost, zaspanost. učne težave učenje 

SŠŠ22 
 

Mhm…rad hodš v šolo, al ti je v breme? Kaj ti je v šoli v breme, kaj ti je pa v 
veselje? 

   

 
SŠM22 

V veselje mi je v šolo hodt, drgač v breme tut kokr kdaj k vem kak je urnik in 
ja…nerad sm tko, devet ur v šol, ne. Pa ni važn tut če začnemo z drugo alpa 
tretjo uro. Ampak ker tok pozn pridm nazaj domov in…sam to. 

V šolo rad hodi. Kadar je na urniku veliko 
ur, mu je pouk v breme.  V breme mu je 
tudi, če se pouk pozno konča.  

zahtevnost 
izobraževanja srednja šola 

SŠŠ23 
 

Pravš, da se v razredu dobr razumete, da si med sabo pomagate? 
   

 
SŠM23 Mhm. 

   

SŠŠ24 
 

Pa je kej tekmovalnosti…med vami? 
   

 
SŠM24 Ne, ni. Med sošolci ni tekmovalnosti. sošolci srednja šola 

SŠŠ25 
 

Kaj pa, se kdo…je kdo pokazu, da se sekira, mislm, da mu ni čist useen za 
tvoj učni speh? 

   

 
SŠM25 

Tut, pač, ne, tko, pač. Zdej ne glede na to, ne, če vidjo…mrsker, če vid, da ti 
ne gre dobr, reče da rabš neko pomoč, oziroma jst vprašam, če loh kdo 
pomaga, ne. Pol najdejo se. Pomagajo. 

Sošolci ga tudi sami od sebe vprašajo,  ali 
potrebuje pomoč. Za razlago snovi vpraša 
tudi sam.  sošolci srednja šola 

SŠŠ26 
 

Ja…kako pa doživljaš odnose med…učiteljem in učencem? Kakšen se ti zdi 
ta odnos učitelja do učenca? 

   

 
SŠM26-1 Dost dobr, ne, sam pač ponavad smo učenci tisti, ne, Odnos profesorjev do dijakov je dober. 

odnos 
profesorjev do 
dijakov srednja šola 

 
SŠM26-2 

 k razgonmo profesorja in pol je to tist: ja, zdej pa tega profesorja ne maramo 
zarad tega, tega, pa tega.  

Profesorji se lahko na provokacije dijakov 
burno odzovejo. In takega profesorja dijaki 
ne marajo. 

odnos 
profesorjev do 
dijakov srednja šola 
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SŠM26-3 Pač, kokr ker, spet, ne. Ni zdej to vsak. In ja…kšn se tut ne da mott. 

Nekateri profesorji se za provokacije ne 
zmenijo. 

odnos 
profesorjev do 
dijakov srednja šola 

SŠŠ27 
 

Ti uživaš s strani učiteljev…spoštovanje…si bil kdaj…prizadet s strani 
učiteljev alpa kej takega? 

   

 
SŠM27 Ne. S trani profesorjev ni bil nikoli prizadet. 

odnos 
profesorjev do 
dijakov srednja šola 

SŠŠ28 
 

Kakšn se ti pa zdi odnos…nekej si že načel…učencev do učitelja? Lahko še 
kej več o tem poveš? 

   

 
SŠM28-1 

Ja seprav, pr nm se zato, ker stopmo sam v razred, je že, k da bi pršu v 
živalski vrt, ne. Se vsi derejo in vse. 

Ko razred vstopi v učilnico, je tako kot v 
živalskem vrtu.   

odnos dijakov do 
profesorjev srednja šola 

 
SŠM28-2 

In če to ni profesorjem ušeč, ne, in zato zapravmo pet do deset minut,  ne. 
Kokr kdaj.  

Profesor porabi pet do deset minut za 
umirjanje. poučevanje srednja šola 

 
SŠM28-3 

In pol so že takrt profesorji pač živčni, oziroma, tko pač, niso lih dobre volje, 
ne. In...pol tut ura ni kej preveč... 

Izguba časa naredi učitelja 
nervoznega. Kar pomeni, da pouk izgubi 
na kvaliteti. poučevanje srednja šola 

SŠŠ29 
 

Uredu. Je blo v tem času šolanja v srednji šoli, si kdaj taktično manjkal od 
pouka? Da bi temu reku, da si bil neopravičeno odsoten, da si šprical? 

   

 
SŠM29 Ne. Matej ni neopravičeno manjkal od pouka. izostanki 

potek 
izobraževanja 

SŠŠ30 
 

Kaj je mislš, da je po tvojem mnenju ključno, da dijak pridobi pozitivno oceno? 
Kaj je tisto, najbolj odločilno? 

   

 
SŠM30 

Hm, sej toj tko ne, če hočš nadaljevt v višji letnik, morš nekak dobit oceno, ne. 
Dej pa ni važn, pač, ti gre, ti ne gre.  

Za napredovanje v višji letnik je najbolj 
odločilna vsaj pozitivna ocena.  

nadaljevanje 
izobraževanja 

potek 
izobraževanja 
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Če ti ne gre, se morš itak učit, pa tut če ti še bl ne gre morš najdt nevem kako 
da ti gre, pač, da spacaš vsaj za dve. 

Za pozitivno oceno je ključno učenje, 
toliko časa, da pridobiš vsaj dve. način učenja učenje 

SŠŠ31 
 

Šola ponuja tut neke prilagoditve, statuse. Maš status športnika? 
   

 
SŠM31 Ja. Matej ima status športnika. status srednja šola 

SŠŠ32 
 

Kako ti ta status pomaga pri doseganju pozitivne ocene? 
   

 
SŠM32 Oziroma to zdej…kdaj pomaga, kdaj pa tut ne, ne. 

Status športnika mu kdaj pomaga, kdaj pa 
tudi ne. status srednja šola 

SŠŠ33 
 

Če kej…povej kej o tem. 
   

 
SŠM33-1 

Ja seprav, ti velikat pomaga pr tem, da lohka si sam določš datum, ne. Ampak 
je velik takih, k ga tut izkoriščajo. Seprav, ja jst bi bil pa tkrt pa tkrt uprašan, 
ne. Uredu, boš tkrt pa tkrt.  

Zaradi statusa športnika si lahko sam 
določi datum ustnega spraševanja.  status srednja šola 

 
SŠM33-2 

Pride tist dan, k si vprašan, ja profesor, jst nism mogu pa…so izgovori, ne. In 
to je tut tko, ne, pač...na en stran dobr je, da ga maš, po drug stran pa spet 
tist, ne, nekak ni uredu. hm...kko nej povem, vsak si pol zmišluje neki, da je 
neki blo, je neki mel, če ne, če ni blo za trening, za tekmo, je blo pa kej doma.  

Dijaki športniki imajo radi izgovore na dan, 
ko so bili dogovorjeni za spraševanje. status srednja šola 

 
SŠM33-3 

To je pa, kok mamo pr ns, mislm da mamo samo trije, si je do zdej edn 
zmišljevou skos, sam, tko je, ne. V razredu imajo trije status športnika. status srednja šola 

SŠŠ34 
 

Ampak teb je pa ta status v pomoč al v breme? 
   

 
SŠM34 

Isto kokr kdaj, ne. Pač, mi je v pomoč, ampak, tkt k si jst določam datum, ne, 
je pa drug problem to, da pa…pridemo recmo na naslednjo uro in pravjo: ja, 
tkrt pa tkrt bomo pa pisal. Ne, in je pol ubistvu še en predmet zravn…k ga 
morš oziroma pisat alpa ustno bit vprašan. 

Problem dijakov športnikov je, da se k že 
postavljenemu datumu spraševanja doda 
še datum pisnega preverejanja. In tako 
imajo neenakomerno razporejeno 
ocenjevanje. status srednja šola 

SŠŠ35 
 

Kakšno se ti zdi poučevanje na šoli? 
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SŠM35-1 

Odvisn kokr pr kerem predmetu, ne. Recmo, eni predmeti so fajn, pač, pa tut 
če ni profesor fajn, ampak useen, je, če ne druzga iz zanimanja poslušaš.  

Nekateri predmeti so zanimivi zaradi 
snovi, čeprav je profesor ne poučuje 
dobro. poučevanje srednja šola 

 
SŠM35-2 

Pr nekaterih je pa tko, da…kko nej rečm, tist use z istim tonom govori in 
zaspano in, nevem, pol tut pol razreda zaspi med uro, ne, tut kokr kdaj. In, 
ne...pr tistm predmetu se morš velik bol pomatrat. 

Pri nekaterih profesorjih je poučevanje 
monotono, zaspano. Pri takem predmetu 
se mora veliko bolj potruditi, da pouk 
spremlja. poučevanje srednja šola 

SŠŠ36 
 

Kakšno…okej, povedu si kakšno poučevanje ni zate najbolj ustrezno. Kakšno 
poučevanje pa je tebi…pisano na kožo, da odneseš od ure in snovi, bi blo 
najbolš? 

   

 
SŠM36-1 

To je spet odvisn od posameznika, ne. Tko, odvisn, pač. Odvisn tut od 
vremena, če je dž alpa sonce, je spet problem, ne. Kšni vn gledajo, kšni spet 
telefon v roke, pa to, ne. Kšni se pogovarjajo.  

Ali od ure veliko odnese je odvisno od 
vremena. Če je sonce, je problem, ker se 
gleda ven, se ukvarja z mobitelom, se 
pogovarja. poučevanje srednja šola 

 
SŠM36-2 Nevem, mi pol…itak te večina privlač in še ti začneš delat tist kar delajo drugi. 

To, kar delajo sošolci, je zanimiveje kot to, 
kar dela profesor. sošolci srednja šola 

 
SŠM36-3 

 In pol sam tista prva vrsta, k pa ne more tega uporablat, pač, profesorca jih 
lohka vid, zapiše, ne.  

Dijaki v prvih dveh vrstah si ne upajo 
vsega tega delat, ker se bojijo vpisa v 
dnevnik. 

odnos dijakov do 
profesorjev srednja šola 

 
SŠM36-4 Sej zapiše tut tiste, k govorijo, ne, ampak...ja no, Profesor zapiše vse, ki klepatajo. 

odnos 
profesorjev do 
dijakov srednja šola 

 
SŠM36-5  in pol poslušajo sam tiste prve dve vrste. 

Pouk spremljajo samo dijaki v prvih dveh 
vrstah. način učenja učenje 

SŠŠ37 
 

Mhm…kdaj si ti prpravlen alpa kaj…kaj ocenjuješ, kdaj si ti najbl prpravlen 
sprejet novo znanje, nove vsebine? 

   

 
SŠM37-1 Jst sm vsakič, 

Matej je vedno pripravljen sprejet novo 
znanje. učne težave učenje 

 
SŠM37-2 

 sam, ne, kokr sm prej reku, k eni začnejo enkrat drugo delat, eni tretje, je 
spet tist, kokr sm reku za učenje, neki bl zanimivga. In te pol tist prvlač. 

Hitro zgubi zbranost, ko je v razredu kaj 
bolj zanimivega. učne težave učenje 

SŠŠ38 
 

V primerjavi z razredom je tvoj uspeh enak kot ostali, boljši? Se izboljšuje v 
primerjavi z ostalimi? 
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SŠM38 

Ubistvu, pač, ubistvu smo tm tm. Kšn tut izstopa v bolšem, kšn v slabšem. 
Odvisn, čist odvisn od leta. 

Razred kot celota so nekje v povprečju, 
kar se tiče učnega uspeha. sošolci srednja šola 

SŠŠ39 
 

Kaj pa zdej, ti v primerjavi z ostalimi? 
   

 
SŠM39-1 Z ostalimi leti mal bl tko. 

Matejev učni uspeh je v primerjavi z 
ostalimi leti nekoliko slabše.  

zahtevnost 
izobraževanja srednja šola 

 
SŠM39-2 

 K sm pršu v plus dva, mi je mal drugač učenje, mal hitrejš…in…ja, mal teži je 
vse skp. 

V +2 programu se snov jemlje hitreje in je 
vse bolj težje. 

zahtevnost 
izobraževanja srednja šola 

SŠŠ40 
 

Kdo pa doma skrbi za…kdo doma bdi nad tvojim učenjem, nad tvojimi 
ocenami, delom za šolo? 

   

 
SŠM40-1 Zaenkrat noben. Drugač pa, drugač pa vsi, pač.  Matejeva starša spremljata učni uspeh.  spremljanje starša 

 
SŠM40-2 

Recmo k je slaba ocena, pol oba starša pač, tm pač pravta, da se je treba 
učit, pejt se učit… 

Pri učenju mu pomagata tako, da ga 
pošljeta k učenju v sobo. spremljanje starša 

 
SŠM40-3 tok da ja, se grem učit, ampak spet tist, nezainteresiran. 

Po navodilu staršev se gre učit. Vendar se 
bo učil nezainteresirano. način učenja učenje 

SŠŠ41 
 

Katera stvar v življenju pa te potegne, pritegne? 
   

 
SŠM41 Najbolj me prtegne šport. V življenju ga najbolj pritegne šport. šport interesi 

SŠŠ42 
 

Omenu si, da treniraš. Kater šport treniraš? 
   

 
SŠM42 Košarko. 

Košarko trenira že od drugega razreda 
naprej. šport interesi 

SŠŠ43 
 

Košarko zdej treniraš že od osnovne šole naprej? 
   

 
SŠM43 Od druzga razreda. 

   

SŠŠ44 
 

Od druzga razreda treniraš košarko. Tam maš tut vrstnike? 
   

 
SŠM44 Ne. 
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SŠŠ45 
 

So različne starosti? 
   

 
SŠM45 So ja, tut. 

Člani košarkarske ekipe (člani) so 
večinoma starejši. šport interesi 

SŠŠ46 
 

Praviš, da nimaš vrstnikov v klubu…so starejši? 
   

 
SŠM46 Tut. 

   

SŠŠ47 
 

Ok. 
   

 
SŠM47 

Ja odvisn, zdej sm pr…članih, seprav so to velik starejši, 24, tut 30. In…ni, ne. 
Pa tut bl mal jih je zdle za tako starost. 

   

SŠŠ48 
 

In v tej družbi se…kaj te zadovoljuje v košarki, v tem? 
   

 
SŠM48 

Jst se tm sprostim in to je to. Sej tut pač, zabavn je, ker igramo. Se tut 
skregamo, ampak, ko se, pač, to je tist neki ko daš vse drugo na stran, se 
prav se znebiš vsega…pač, kaj nej povem. Ne da se opisat, no. 

Na košarki se sprosti, se zabava, pozabi 
na težave. šport interesi 

SŠŠ49 
 

Že od druzga razreda igraš košarko in v otroštvu te je igra z žogo najbolj 
zaposlovala. 

   

 
SŠM49 Igra nasploh. V otroštvu ga je najbolj zaposloval šport. otroštvo interesi 

SŠŠ50 
 

Igra nasploh.  
   

 
SŠM50 Nasploh šport. 

   

SŠŠ51 
 

Kašn pa v osnovni šoli si imel kšn tak, zanimiv krožk, k si ga obiskoval, k bi 
loh reku, da je že takrat kazou tvoje zanimanje za smer mehatronike? 

   

 
SŠM51 

Mel smo programiranje…sam tm smo mel samo prek računalnikov…pa tiste 
legice, pač lego… 

V osnovni šoli je bil na krožku 
programiranja in lego konstruiranja 
(education). krožki v OŠ interesi 
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SŠŠ52 
 

Education… 
   

 
SŠM52 Ja tist smo mel. Tok da iz tistga je blo to, pač, da sm reku: ja to bi pa delu. 

Ravno program lego education mu je dal 
poklicno aspiracijo. izbira programa 

potek 
izobraževanja 

SŠŠ53 
 

Kašn si bil kot učenc v osnovni šoli? 
   

 
SŠM53 Nekak podobno kot… 

V osnovni šoli je imel podobne učne 
navade kot v SŠ. učenje v OŠ učenje 

SŠŠ54 
 

Podobno kot tukej. 
   

 
SŠM54 Ja. 

   

SŠŠ55 
 

Takrat so ble podobne učne navade? Si imel učenje rad? 
   

 
SŠM55 Odvisn kokr ker predmet. 

   

SŠŠ56 
 

Pač, se ti je blo muka pomatrat? 
   

 
SŠM56 Ja, je bla kr muka. Kar težko se mu je bilo učiti. učenje v OŠ učenje 

SŠŠ57 
 

Je bla kr muka. In tut v osnovni šoli so starši skrbel za…tvoje učenje, za tvoj 
napredek? 

   

 
SŠM57 Ja. 

Starša sta skrbela za njegov učni 
napredek. spremljanje starša 

SŠŠ58 
 

Mel si tut…zdej ne vem, a si mel tut že v osnovni šoli dodatno strokovno 
pomoč? 

   

 
SŠM58 Ja. DSP je imel že v osnovni šoli. DSP 

potek 
izobraževanja 

SŠŠ59 
 

Na čigav predlog alpa dej mi mal opiši ta čas k se je to, pač, odločalo za to. 
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SŠM59 

Ubistvu to je blo tko kokr za prvi letnik, k sm mogu k psihiatru oziroma k 
psihologu, ja. K psihologu in mi je on ubistvu priporoču to, da nej ma to 
dodatno pomoč. 

DSP je pridobil tako, da ga je to staršema 
priporočil šolski psiholog, DSP 

potek 
izobraževanja 

SŠŠ60 
 

To je v okviru šole ta psiholog bil? 
   

 
SŠM60 Ja. 

   

SŠŠ61 
 

In je pol to…a si bil v zvezi s tem, da imaš dodatno strokovno pomoč v 
osnovni šoli alpa srednji šoli kej…šikaniran, kej zasmehovan? Tko… 

   

 
SŠM61 Nč. Zaradi DSP ni bil nič socialno ožigosan. DSP 

potek 
izobraževanja 

SŠŠ62 
 

…si bil na slabo vzet? Potem pa v osnovni v okviru devetga razreda pa si se 
začel odločat za poklic. Kako si izbral ta poklic, poklic… tehnika mehatronike, 
v triletni šoli mehatronik operater? 

   

 
SŠM62-1 

Pač, že v osmem smo šli…po šolah pogledat. Mislm, sm bil, je v devetem 
sem bil, k sm pršu na to šolo, pač, gledat k se je predstavljala. Predstavljala 
se je tut na naši šoli enkat, sam za drugo smer.  

O programu je prvič slišal, ko se je šola 
predstavljala na njegovi osnovni šoli.  izbira programa 

potek 
izobraževanja 

 
SŠM62-2 

Drugač pa, ja, sm pršu sm in so povedal, kaj vse delajo, pač pr mehatroniki, 
da programirajo, da pač, skup sestavlajo, un tret. In mi je blo zlo zanimiv, ne. 
In sm reku, pač, da glih, da vse to kar pač rad delam, ne. In sm se odloču za 
to smer. 

Na podlagi predstavitve na informativnem 
dnevu se je dokončno odločil ta program. izbira programa 

potek 
izobraževanja 

SŠŠ63 
 

Si v osnovni šoli tut v zasebnem, torej v svojem prostem času kej programiral, 
se s kšnimi lego varjantami ukvarjal? 

   

 
SŠM63 

Ne, nism nč tko, pač, ker nism mel časa, ker so bli treningi, tekme, in ja…sm 
mel bl to. 

V svojem prostem času (OŠ) se zasebno 
ni nič ukvarjal s programiranjem, ker je 
imel precej obveznosti s košarko. 

poklicne 
aspiracije interesi 

SŠŠ64 
 

Živiš skupaj s starši. Imaš še kakega brata? 
   

 
SŠM64 Sestro. Ima mlajšo sestro. družina  osebni podatki 

SŠŠ65 
 

Sestro, ki je starejša? 
   

 
SŠM65 Ne, mlajša je. 
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SŠŠ66 
 

Mlajša. Pol ji z veseljem pomagaš pri učenju? 
   

 
SŠM66 Ne. To bo ja. Sestri ne pomaga pri učenju. družina  osebni podatki 

SŠŠ67 
 

Oba starša…najbrž že mata zaposlitev. A je…ma kateri od njiju zaposlitev v 
podobni smeri, kakršno si ti zdej izbral? 

   

 
SŠM67 Ma, ampak je on le avtomehanik oziroma avtopreglednik. Oče ima zaposlitev in je avtopreglednik. izobrazba staršev starša 

  
Mu kdaj tut pomagam pr…popravljanju, ampak, tko. 

Včasih očetu pomaga pri popravljanju 
avtomobilov.  prosti čas interesi 

SŠŠ68 
 

Se prav starša mata srednjo poklicno izobrazbo dokončano? Ja? Kako so pa 
starši…nevem, sporočal ti, pa te bodril, skrbel? Kaj so, kako, kako, kako so 
skrbel za tvoje…šolske zadeve? Se zanimal zanje, iskal…izražal svoje 
nezadovoljstvo, zadovoljstvo? 

   

 
SŠM68-1 

Ja, čist odvisn. Odvisn kako oceno sm dobu. Če sm dobu pozitivno, sta me 
pohvalila, če sm dobu negativno, sta rekla, d se morm več učit in da, 
pač…nesmem bit tok uzuni oziroma na treningih. 

Starša sta spremljala ocene. Pozitivne sta 
pohvalila. Pri slabih pa sta mu svetovala, 
da naj se več uči, bolj potrudi, naj zmanjša 
število treningov. spremljanje starša 

 
SŠM68-2  In pol glede tega sm se poj neki uču.  Napotke staršev je upošteval. način učenja učenje 

 
SŠM68-3 Pač tko zlo nezainteresirano. Doma se uči nezainteresirano. način učenja učenje 

SŠŠ70 
 

Dejva o prihodnosti. Kako bi opisal sebe v prihodnosti? Maš kšne skrbi, 
strahove glede…prihodnosti? 

   

 
SŠM70 Niti ne. Glede prihodnosti nima skrbi, ne strahov. 

doživljenje 
prihodnosti vizija prihodnosti 

SŠŠ71 
 

Ko si slikaš prihodnost, kaj vidš, kaj si predstavlaš? 
   

 
SŠM71-1 Jah, kokr kdaj, ne. To je spet tist, pač, loh da bom še treniru, loh d ne bom.  

V razmišljanju glede prihodnosti niha. 
Predstavlja si, da bo delal na terenu, ali pa 
tudi ne. zaposlitev vizija prihodnosti 

 
SŠM71-2 

Službo pač mislm met, ne... zdej ne vem, pač, če se mi bo dal, mogoče bom 
šou še naprej.  Mogoče se bo še naprej šolal. 

nadaljevanje 
izobraževanja 

potek 
izobraževanja 
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SŠM71-3 

Pač po eni stran bi pa rajš šou ke zaslužt, ne. Da bi pač mel avto pa vse tko 
naprej. Ker si pač želim to...s svojim dnarjem kupt, ne. Ne da mi pač starša 
kupujeta stvari...tok da ja. Zaenkrat mam to. 

Mogoče se bo zaposlil, da bo prišel do 
lastnega zaslužka, da bi ne bil več 
finančno odvisen od staršev. zaposlitev vizija prihodnosti 

SŠŠ72 
 

Kašna bi bla tvoja idealna služba? 
   

 
SŠM72 

Jah, da bi bil, tm da bi…al da bi delu za mašino, al da bi jo popravlu, sestavlu, 
pač sam za projektno nalogo naredu. To mi je blo u veselje. In upam, da bo 
še kej takšnga. 

Idealna služba bi mu bila popravljanje in 
sestavljanje strojev. Tako kot pri projektni 
nalogi v šoli. zaposlitev vizija prihodnosti 

SŠŠ73 
 

In kaj bi upošteval pri…izbiri službe? Kaj bo tisto, kar boš, pač, zasledoval? 
   

 
SŠM73 

Ja, probam gledat tko, da bi blo zlo različno delo, da ne bi blo skos na istem 
mestu, pa da bi blo bl razgibano, bl… 

Pri izbiri zaposlitve bi gledal na to, da bi ne 
bila na enem mestu in da bi bila pestra. zaposlitev vizija prihodnosti 

SŠŠ74 
 

Omenu si, da boš gledu pri izbiri službe neko pestrost, da bo sama služba 
zanimiva. Še kej si hotu povedat? 

   

 
SŠM74 Ne, to je to. 

   

SŠŠ75 
 

Kaj se ti zdi, ali je…ali je za uspeh v življenju, ali je uspeh v življenju povezan 
z šolskim uspehom, uspešnostjo v šoli? 

   

 
SŠM75 Ja, kdaj je, kdaj pa tut ne. 

   

SŠŠ76 
 

Lahko mal več o tem poveš, prosm? 
   

 
SŠM76-1 Zdej odvisn pač, kok se potrudš za ta uspeh. Ne glede na šolo, tut v delo, ne.  

Po njegovem je uspeh v šoli in uspeh v 
življenju povezan. Prizadevnost v šoli se 
izkaže tudi kasneje kot prizadevnost v 
življenju. 

povezava med 
šolo in 
zaposlitvijo 

mnenje o 
izobraževanju in 
znanju 

 
SŠM76-2 

Ni zdej spet, kar si prnesu iz šole, da ti bo velik pomagal pr delu. Morš pač, 
tut…pri delu velik pokazat, da napreduješ. Da si zagnan, zainteresiran za ta 
del, pol te z veseljem tut poviša, ane. Tok da ja, ni lih use šola. 

 S samim šolskim znanjem se pri delu ne 
more uspeti.  Potrebno je biti zagnan, 
zainteresiran. 

povezava med 
šolo in 
zaposlitvijo 

mnenje o 
izobraževanju in 
znanju 

SŠŠ77 
 

Kako se ti zdi, kako je v Sloveniji cenjeno znanje? 
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SŠM77-1 

Ja zdej to je tko, ne. Če si premal, spet ni dobr, če si pa preveč, pa tut ne, ne. 
Seprav, če premal znaš pa maš sam osnovno šolo, te ne bo noben vzel. Če 
maš vsaj triletno šolo narjeno, te bo kšn vzel, ne. Če boš mel šterletno, 
oziroma tri plus dva, te bo že vsak vzel,  

Možnost zaposlitve se veča s stopnjo 
izobrazbe. zaposlitev vizija prihodnosti 

 
SŠM77-1 

Ja zdej to je tko, ne. Če si premal, spet ni dobr, če si pa preveč, pa tut ne, ne. 
Seprav, če premal znaš pa maš sam osnovno šolo, te ne bo noben vzel. Če 
maš vsaj triletno šolo narjeno, te bo kšn vzel, ne. Če boš mel šterletno, 
oziroma tri plus dva, te bo že vsak vzel,  

Možnost zaposlitve se veča s stopnjo 
izobrazbe. stopnja izobrazbe 

mnenje o 
izobraževanju in 
znanju 

 
SŠM77-2 

če maš pa...če si pa preveč izobražen, pa spet noben ne, zarad plače. 
Previsoka plača.  

Če si preveč izobražen, te v Sloveniji 
nihče ne bo vzel, saj bo moral dajati 
visoko plačo. stopnja izobrazbe 

mnenje o 
izobraževanju in 
znanju 

 
SŠM77-3 Tko da, pol itak, da se vsi odločajo, da grejo v tujino. Visoko izobražen kader gre delat v tujino. stopnja izobrazbe 

mnenje o 
izobraževanju in 
znanju 

SŠŠ78 
 

Kaj ti o pomenu znanja povejo starši pa vrstniki? 
   

 
SŠM78 

Ja, več k se boš učil, ti bo vnaprej bolš, se ti bo laži učit…pa mn se ti bo za 
učit. V pač…pač…več k boš delu za šolo, viši boš pršu glede na delo in mn ti 
bo za delat. 

Višja izobrazba zagotavlja boljšo plačilo in 
manj dela na delovnem mestu. stopnja izobrazbe 

mnenje o 
izobraževanju in 
znanju 

SŠŠ79 
 

A tko. Se prav ti ocenjuješ, da ti, ki so na višjih položajih, mogoče tut bl 
odgovorni, majo boljše plače, pa za to mn delajo? 

   

 
SŠM79 Pač nimajo tistga neki velik fizičnega za delat. 

Tisti, ki imajo višjo izobrazbo delajo fizično 
manj. stopnja izobrazbe 

mnenje o 
izobraževanju in 
znanju 

SŠŠ80 
 

Aha, razumem. Ko pogledaš…zaposlitev svojih staršev, pa njihovo poklicno 
pot, kaj ocenjuješ, vidš, a se je blo treba še kej dodatno izobraževat al je bla 
dovolj izobrazba, ki si jo prnesu, pa znanje, ki si ga prnesu iz šole? 

   

 
SŠM80 

Pr njima je blo tko, pač, pr očetu je pomagala tut šola, ja, pa pol naprej…pa 
tist kr se je sam nauču iz pač, vaja dela mojstra, ne. Niso pokazal v šoli na 
praksi vseh napak avta, pač motorja. Pa je bil on zdej, pač, tm delu…pač, da 
bi se oni tm učil: ja zdej pa to tle tole narobe, ne. Je le leta so pač nardila 
svoje, ne. 

Oče se po zaključeni šoli ni nič dodatno 
formalno izobraževal. Je pa se pri delu 
samem marsičesa novega priučil.  izobrazba staršev starša 

SŠŠ81 
 

Torej, učenje z izkušnjo. Kaj pa ti? Kaj ti mislš, se bo…boš moral tut ti 
kej…obiskovat kakšn dodatn tečaj, plačat dodatn program, da boš 
kos…poklicnim nalogam? Kaj misliš, a bo zadostno to, kar maš zdele, al bo 
treba še kej bolj…boš mogu mogoče na lastno roko se it izobraževat še 
dodatno? 
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SŠM81 

Ja, zdej odvisn zdej tko, ne. Pač, če mi ne bo dost zdej to, kar sm zdej 
naredu, če bom hotu kej več, ja, bo treba izobraževanje, zato pa hočm zdej 
čim dle pridt s šolanjem…da bom zadovoln pol, da mi ne bo treba se učit, ne 
pa da pol spet: ja, ker butl si bil, da nis prej študiru na to, ne, da se nis prej 
uču. Se morš pa zdej na stara leta. 

Pridobiti si želi čim višjo izobrazbo, da bi 
se mu ne bi bilo potrebno učiti na stara 
leta. 

nadaljevanje 
izobraževanja 

potek 
izobraževanja 

SŠŠ82 
 

Ko zdej zaključujeva intervju, me zanima, bi še kej dodal na to temo 
doživljanja izobraževanja? Če je kej takega, kar…ti ostaja v…bi kar pač 
povedal? 

   

 
SŠM82 Niti ni nč kej tazga. 

   

SŠŠ83 
 

Nč kej tazga. Kako se ti je intervju zdel? 
   

 
SŠM83 Dobr. 

   

SŠŠ84 
 

Si na katera vprašanja odgovarjal lažje al težje? 
   

 
SŠM84 Na vsa bl ko ne isto, ni blo ne pač tko…tm, sredina. 

   

SŠŠ85 
 

Okej, hvala! 
   

 
SŠM85 

 
19 starost osebni podatki 

 
SŠM86 

 
samo mati raba E-asistenta osebni podatki 

 
SŠM87 

 
9/17 

št. neg. 
predmetov na 
dan intervjuja osebni podatki 

 
SŠM88 

 
tehnik mehatronike PTI program šolanja osebni podatki 

 
SŠM89 

 
1 od +2 letnik šolanja osebni podatki 

 
SŠM90 

 
status športnika status osebni podatki 

 
SŠM91 

 
nadarjen, DSP 

osebna 
okoliščina osebni podatki 

 
SŠM92 

 
m spol osebni podatki 

SŠŠ86 
 

Kakšno poučevanje ti je kvalitetno? 
   

 
SŠM93 Da ni vse v knjigi in zvezkih, da je tudi prikazan na primer. 

Da je razloženo drugače kot v zvezku ali 
knjigi. poučevanje srednja šola 

  

 Mislm tako, da je znanje uporabn tudi v praks. Ne da prideš na prakso, pol pa 
ne veš, kaj bi pijel v roke. 

Da je podano uporabno znanje, primerno 
za delo na zunanji praksi. poučevanje srednja šola 

SŠŠ87 
 

Kako ti starša pomagata pri učnih obveznostih? 
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SŠM94 

Zdaj me itak pustita pri miru. Ko sem dobil eno izobrazbo, sta rekla: "Zdaj pa 
kakor hočeš." 

Starša ga zdaj pustita pri miru. Pač eno 
izobrazbo ima. spremljanje starša 

SŠŠ88 
 

Kakšni so bili razlogi, da si šel na razgovor k šolskemu psihologu? 
   

 
SŠM95 Ne spomnm se. 

   SŠŠ89 
 

Pa ti je DSP v OŠ koristila? 
   

 
SŠM96 Je. 

DSP v OŠ mu je koristila z razlago in z 
oblikovanjem učnih navad. DSP 

potek 
izobraževanja 

SŠŠ90 
 

V čem ti je koristila? 
   

 
SŠM97 Snov mi je bila razložena. Pa prdobl sem neke učne navade. 

   SŠŠ91 
 

Katere? 
   

 
SŠM98 Ne znam rečt. 

   SŠŠ92 
 

Kdaj si pa dobil DSP? 
   

 
SŠM99 V tretjem razredu. DSP je dobil v tretjem razredu. DSP 

potek 
izobraževanja 

SŠŠ93 
 

Si zaprosil za DSP tudi v srednji šoli SPI? 
   

 
SŠM100 Ja sem. Imel sem jo  

   SŠŠ94 
 

Ka je mami po izobrazbi? 
   

 
SŠM101 Ne vem. De dela glih tist, za kar se je šolala. 
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Kriterij izbora: dijak s pedagoško pogodbo 
   Osebna okoliščina: osebna okoliščina: ponavljavec 
   

      Sestava šifre: 
    PP dijak s pedagoško pogodbo 

   P prva črka psevdonima dijaka 
   Š prva črka imena izvajalca intervjuja 
   1… zaporedna številka izjave 
    

ŠIFRA 
 

IZJAVA POJEM KATEGORIJA PODROČJE 

PPŠ1 
 

Pozdravljen, zaradi vodenja pogovora me zanima, kakšen vzdevek bi si ti dal za 
potrebe tega intervjuja? 

   

 
PPP1 Hja, ne vem, Princ? 

   PPŠ2 
 

Princ? 
   

 
PPP2 Ne, ne vem, kaj, kr neki... 

   

PPŠ3 
 

Okej, mava, Princ. Te prosim, da ko bom jst postavu uprašanje, da si dost 
zgovorn pa tko, če se le da, da na tak širok način odgovarjaš... Pa najprej 
vprašanje, kako se ti zdi bit dijak na tej šoli? 

   

 
PPP3 

Ja nevem, po en stran je težku, po drug stran je lahku, pač učit se moraš, moraš 
ene zadeve izpolnjevat, ene obveznosti maš kot dijak, če hodiš u šolo.. 

Biti dijak mu je težko. Neke 
obveznosti se morajo 
izpolnjevat. biti dijak Poklicna srednja šola 

PPŠ4 
 

Težko ti je zarad obveznosti, da se morš učit? 
   

 
PPP4 Ja učit, pa u šolo je treba pridt, pa iz šole, pa..... Maš neko obveznost ne... 

Obevznost je učenje, 
prihajanje in odhajanje v in iz 
šole. biti dijak Poklicna srednja šola 

PPŠ5 
 

Šolo ti doživljaš kot breme al ... 
   

 
PPP5 

Kokr kdaj... Kdaj kt breme, k je kej težkega doživljam... pač, greš u šolo zarad 
družbe. Šolo doživlja kot breme. biti dijak Poklicna srednja šola 

 
PPP5 

Kokr kdaj... Kdaj kt breme, k je kej težkega doživljam... pač, greš u šolo zarad 
družbe. 

V šoli mu je všeč zaradi 
družbe. biti dijak Poklicna srednja šola 

PPŠ6 
 

Aha, mislš da si se glede smeri prou odloču? 
   

 
PPP7 Ja, to sm se. 

Njegova izbira izobraževanja 
je pravilna. izbira poklica potek izobraževanja 

PPŠ7 
 

Ta poklic te torej veseli... Avtomehanik... Avtoserviser... 
   

 
PPP8 Ja. izbral si je poklic avtoserviser. izbira poklica potek izobraževanja 

PPŠ8 
 

Kaj pa... Se ti zdi da šola prpravla te na odraslo, samostojno življenje? 
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PPP9 

Ja, to pa ne vem, to pa bl  ne no, to se pa vsak sam prpravla za samostojno 
živlenje. U šol te učijo znanje, matematika, slovenščina, kaku uš govoru, kaku uš 
računu, se šulou pa tu... Ne govorijo ti pa kk boš ti u nadaljnem življenju živu, 
ne?! 

Šola te ne pripravlja na 
samostojno življenje. To se 
pripravlja vsak sam. 

priprava na 
samostojnost vizija prihodnosti 

PPŠ9 
 

Ja., Vredu. In se ti zdi, da je zarad tega - šola, izobraževanje -  življenjsko, al ne? 
   

 
PPP10 Kaj, pomen šole? 

   PPŠ10 
 

Ja, ok, je šola za življenje potrebna? 
   

 
PPP11-1 Ja, to moraš met, ne, v današnjih cajtih, ta prav življenjsko pomembna, ...  

Šola je življenjsko 
pomembna. pomembnost 

mnenje o 
izobraževanju in 
znanju 

 
PPP11-2 .. sam tud če nimaš šole, pa če se znajdeš, si loh na dobri poti ne? 

Tudi brez šole se da v 
življenju znajti in je človek na 
dobri poti. pomembnost 

mnenje o 
izobraževanju in 
znanju 

PPŠ11 
 

Tako, menda. Edino stvar k te pol šola pripravlja je kaj, končni uspeh? Je še kej 
druzga k te šola recimo usposablja za življenje? 

   

 
PPP12-1 Nevem, na tej šoli edin kar je prakse pa tu, sej največ odneseš od tega, ne...  

Na tej šoli te največ praksa 
usposablja za življenje. 

priprava na 
samostojnost vizija prihodnosti 

 
PPP12-1 Nevem, na tej šoli edin kar je prakse pa tu, sej največ odneseš od tega, ne...  

Na tej šoli te največ praksa 
usposablja za življenje. 

vsebina 
izobraževanja 

mnenje o 
izobraževanju in 
znanju 

 
PPP12-2 

Ne vem, pr matematiki so kšne take zadeve, k jih ne boš nikul več rabu u 
žulenju.. 

Nekatera snov pri matematiki 
je življenjsko povsem 
neuporabna. 

vsebina 
izobraževanja 

mnenje o 
izobraževanju in 
znanju 

 
PPP12-2 

Ne vem, pr matematiki so kšne take zadeve, k jih ne boš nikul več rabu u 
žulenju.. 

Nekatera snov pri matematiki 
je življenjsko povsem 
neuporabna. 

priprava na 
samostojnost vizija prihodnosti 

 
PPP12-3  Pač, mau ti da splošnega znanja o usemu...  

Šola ti da tudi nekaj 
splošnega znanja. 

vsebina 
izobraževanja 

mnenje o 
izobraževanju in 
znanju 

PPŠ12 
 

Maš občutek, da prou zaradi šolanja si bolj suveren pri svojemu delu, pač ko se 
boš zaposlil? 

   

 
PPP13 Od področja odvisn ne, tu je res... lahko si... 

Zaradi izobraževanja si bolj 
suveren pri opravljanju 
svojega poklica. 

pomen 
izobraževanja 

mnenje o 
izobraževanju in 
znanju 

PPŠ13 
 

Zdej zate sprašujem.. A si ti zarad tega izobraževanja, zarad tega šolanja bolj 
suveren pri svojemu poklicu? 

   

 
PPP14 Ja to pa sm ne. 

   PPŠ14 
 

Kadar maš te šolske težave pa probleme v zvezi z učenjem, na koga se obrneš? 
   

 
PPP15 Na sam sebe. Pač učim se ne, noben mi kej dost nč ne pomaga, nč... 

Pri učenju in šolskih 
obveznostih se lahko zanese 
sam nase. pomoč pri učenju učenje 

PPŠ15 
 

Noben ti ne pomaga, nimaš nobenga k bi te... inštruiral, .... 
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PPP16 Ja tu si morš pa sam najt ne.. Če rabiš...  

Če potrbuje inštruktorja, si ga 
mora sam najti. pomoč pri učenju učenje 

PPŠ16 
 

Aha, Kaj pa v šoli, se lahko v šoli na koga obrnešglede ...? 
   

 
PPP17 Na profesorja ne, kokr se da. 

V učnih težavah se v šoli 
lahko obrne na profesorja. pomoč pri učenju učenje 

 
PPP17 Na profesorja ne, kokr se da. 

V učnih težavah se v šoli 
lahko obrne na profesorja. 

odnos profesorjev do 
dijakov Poklicna srednja šola 

PPŠ17 
 

Kaj se ti zdi, da se da obrnt nanje, al ne?  
   

 
PPP18 Jah, da se pomojem ja, saj pomagajo kdaj pa kdaj... 

Včasih se da obrniti na 
profesorje. 

odnos profesorjev do 
dijakov Poklicna srednja šola 

PPŠ18 
 

Kakšen se ti zdi odnos učiteljev do učencev? 
   

 
PPP19 

Ja, odvisno od profesorja, eni so zlo uredu, eni so mal tečni, mal taki, za 
brezvezne stvari neki opozarjajo pa.... Se tud kdaj profesor mau zmot pa kej 
narobe nardi, drgač pa eni so pa dost uredu. 

Nekateri profesorji so dobri. 
Drugi so 'tečni', kar naprej 
opozarjajo. 

odnos profesorjev do 
dijakov Poklicna srednja šola 

PPŠ19 
 

Kakšen se ti pa zdi odnos učencev do učiteljev?  
   

 
PPP20 

Ja to je pa spet čist od posameznika odvisn, eni so zlo uredu, eni pa težijo skuz, 
neki tečnarjo, neki upijejo, motjo... 

Ocenjuje, da je odnos 
učencev do učiteljev, odvisen 
od vsakega posameznika -
  eni so v redu, drugi jim 
nenehno 'tečnarijo'. 

odnos dijakov do 
profesorjev Poklicna srednja šola 

PPŠ20 
 

SI ti reden pri pouku, velikrat, dost manjkaš? 
   

 
PPP21 ja, tko no, kr manjkam kr dost ja. Pri pouku kar dosti manjka. pedagoška pogodba Poklicna srednja šola 

PPŠ21 
 

Kakšni so pa razlogi da manjkaš? 
   

 
PPP22 Ja, dolg urnik, pa ne morm bit tok cajta zbran u šol pa tko no...  

Ne zmore biti v šoli pri tako 
dolgotrajnem urniku. pedagoška pogodba Poklicna srednja šola 

PPŠ22 
 

In v ta namen ti je šola pristopila na pomoč s pedagoško pogodbo? 
   

 
PPP23 Ja. 

Zaradi kratkotrajne pozornosti 
so bile šolske obveznosti 
prilagojene s pedagoško 
pogodbo. pedagoška pogodba Poklicna srednja šola 

PPŠ23 
 

Kaj je v tej pedagoški pogodbi določeno? Kakšne so tvoje obveznosti? 
   

 
PPP24 

Ja, k ne morm več u šoli zdržat, oziroma, k bi šu domu, morm to enmu sporočit... 
Razredničarki.... sorazredničarki.... kok se reče? 

V pedagoški pogobi piše, da 
se mora dijak, ko ne more več 
v šoli zdržat, javiti pri 
razredničarki, svetovalni 
delavki ali nadomestnemu 
učitelju. pedagoška pogodba Poklicna srednja šola 

PPŠ24 
 

Ja, nadomestni razrednik.... 
   

 
PPP25 al pa psihologinji al pa tko... da greš... 

   PPŠ25 
 

In kaj pol s tistim časom počneš ko nisi v šoli? 
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PPP26 

Ja, ponavadi grem domu, večinoma grem domu zmeri no... Pa doma kej delam, 
karkul. 

Po urah pouka gre večinoma 
domov. prosti čas interesi 

PPŠ26 
 

Mate doma delavnico avtoservisno?  
   

 
PPP27 Ne to ne... 

doma nimajo avtoservisene 
delavnice. pogoji dom 

PPŠ27 
 

Si se glede svoje zbranosti pogovarjal še s kom na tej šoli, nevem, s svetovalno 
službo, ... 

   

 
PPP28 Ja to smo se sam na začetku leta menil kukr smo se, pač glede te pogodbe. 

O vsebini pogodbe se je 
pogovarjal s svetovalno 
službo. pedagoška pogodba Poklicna srednja šola 

PPŠ28 
 

A si ti dal pobudo zanjo, al kako je pršlo do te ideje? 
   

 
PPP29 Ja, jst sm mami reku, pol je pa mami neki sprašvala po šol, po smo pa skp pršli 

Princ je pedagoško pogodbo 
predlagal mami, ki je na to o 
tem poizvedovala v šoli. pedagoška pogodba Poklicna srednja šola 

PPŠ29 
 

Aha, na to idejo... In kako ti koristi - ti koristi pedagoška pogodba? 
   

 
PPP30 

Ja tko, vse mi ne koristi, si moram tud opravičila pisat, mislm, rabm opravičila za 
kej, ne, k kdaj km grem, ne, drgač pa ja...  

Veeno mora prinesti 
opravičila. pedagoška pogodba Poklicna srednja šola 

PPŠ30 
 

Kako ti pa koristi, v čem vidš prednost? 
   

 
PPP31 

Ja da grem loh kšno uro prej domu ne, da mi ni ne, da mi ne rabi bit lih kle do treh 
u šul... 

Prednost pegagoške pogodbe 
je v tem, da lahko gre prej 
domov. pedagoška pogodba Poklicna srednja šola 

PPŠ31 
 

To je se prav glede prisotnosti pri pouku, še v čem? 
   

 
PPP32 Ja. 

Prednost pedagoške pogodbe 
je samo v predčasnem 
odhajanju domov. pedagoška pogodba Poklicna srednja šola 

PPŠ32 
 

V pedagoški pogodbi nimate, maš ravn tko ob istih terminih teste, kontrolke,... 
   

 
PPP33 Ja. 

Ocenjevanje poteka v istih 
rokih kot za ostale sošolce. pedagoška pogodba Poklicna srednja šola 

PPŠ33 
 

Ravn tko si napovedano uprašan - najbrž pa si napovedano uprašan? 
   

 
PPP34 Ne 

Pegagoška pogodba mu ne 
omogoča napovedanega 
spraševanja. pedagoška pogodba Poklicna srednja šola 

PPŠ34 
 

Ustno? 
   

 
PPP35 Ne. 

   PPŠ35 
 

Kakšno poučevanje je tebi ustrezno, tebi pisano na kožo? 
   

 
PPP36 

Hja, to pa, ne znam povedat. Pač ne vem, da je zanimiva ura, da se kej dogaja, 
da ni profesor tečn, pa se kr neki dere...  

Če učitelj ni 'tečen', če se na 
uri kaj 'dogaja', je zanj najbolj 
primerno poučevanje. poučevanje Poklicna srednja šola 

PPŠ36 
 

aha? 
   

 
PPP37 ... ne vem, to ne znam povedat, res ne 
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PPŠ37 
 

Bom pa drugač uprašu, si že meu izkušnjo, da je bil pouk zanimiv, da je bilo 
pučevanje.. 

   

 
PPP38 Ja je, kšno uro od tega Koširja je blu zanimiu. 

Poimenoval je pouk 
profesorja pri predmetu 
pogonski motorji kot primer 
dobrega poučevanja. poučevanje Poklicna srednja šola 

PPŠ38 
 

Kaj po tvojem mnenju vpliva na učni uspeh? 
   

 
PPP39 

Ja, domače naloge, kok se učiš doma, kok si prisoten pr pouku, kok sodeluješ... 
Te mejhne zadeve k so ne, morš bit zbran, morš poslušat, morš kej doma 
ponovit.... 

NA učni uspeh vplivajo: 
domače naloge, koliko se uči, 
koliko si pri pouku, koliko se 
sodeluje; zbranost, 
poslušanje, ponavljanje 
doma. Vsemu temu reče 
'majhne stvari'. 

dejavniki učnega 
uspeha učenje 

PPŠ39 
 

Glede zbranosti me zanima, kdaj si ti pripravljen sprejet novo znanje, a je to kšna 
ura v dnevu, a je to učitelj ... 

   

 
PPP40 

... ja jes bi reku da je to odvisn, pač ne vem kdaj, ... sm se že taku nezbran pr 
pouku da sploh ne vem kaku je tu, da sploh... se mi ne da kej dost poslušat, 
nevem, zapišem si usake tok cajta kukr si... Res ne vem kdaj, kdaj bi to blu... 
najbolj zbran Verjetn,... ne morm povedat, pač. Kot prvo sm zlu mal u šul, kot 
drugo nism zbran pr pouku, čeprou si mislim pol se mi ne da.,.. Kumej čakam da 
je konc ure. 

Pri pouku se težko zbere, ne 
da se mu poslušat, občasno 
si snov zapisuje. Komaj čaka, 
da je konec ure. način učenja - SŠ2 učenje 

PPŠ40 
 

Kaj pa na to posebnost zbanosti pravjo tvoji starši? 
   

 
PPP41 Ti to pa ne vem... nismo se še nikul pogovarjal... o moji zbranosti... pač. tko je... 

   PPŠ41 
 

Praviš da se nisi pogovajal o razlogih, zakaj imaš slabši učni uspeh? 
   

 
PPP42 Ja dobro, to smo se, sam že doug cajta nazaj, zdej zadne cajte nč... Ne vem.... 

Že dolgo je od tega, ko se je s 
staršema pogovarjal o 
razlogih slabšega učnega 
uspeha. starši dom 

PPŠ42 
 

Pri domačem učenju.... Kaj poskrbiš, da je narjeno, da ni narjeno, da razumeš, ne 
razumeš. 

   

 
PPP43 Ja, jst si usako stvar tist k berem, mau ponovim in tu je tu od mojga učenja...  

Uči se z branjem in z malo 
ponavljanja. način učenja - SŠ2 učenje 

PPŠ43 
 

Kako pa veš, da si se snov nauču? 
   

 
PPP44 

Ja tu pa nikul ne veš, jst si tu preberem, mau probam ponovit,  in tu nikol ne vem 
kaj znam al vse znam 

Pri učenju ne posveča veliko 
pozornosti ugotavljanju 
kvalitete naučenega. način učenja - SŠ2 učenje 

PPŠ44 
 

Se prav... 
   

 
PPP45 Določene stvari vem da jih znam, kšne stvari vem da ne znam, ampak... 

   PPŠ45 
 

Se prav, z ničemer ne preveriš kvaliteto svojega znanja? 
   

 
PPP46 Ne, bl ne, samo na kontrolki. 

Kvaliteto svojega znanja 
preveri s kontrolko. način učenja - SŠ2 učenje 
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PPŠ46 
 

To je to 
   

 
PPP47 Ja. Pol pa če rata, rata, če ne pa še enkrat probam, pa je. 

Pisni preizkus piše kot 
poizkus, ali bo uspelo ali ne. 
Če je neuspešen, še enkrat 
poizkusi. način učenja - SŠ2 učenje 

PPŠ47 
 

Se pravi, Kako bi potem sebe opisal kot učenca, kot dijaka? 
   

 
PPP48 Hja, bl slabo... 

Sebe bi opisal kot slabega 
dijaka. kot dijak mnenje o sebi 

PPŠ48 
 

V otroštvu, s čim si se ukvarjal, s čim si se igral? Kaj te je najbol zaposlovalo? 
   

 
PPP49 

Ja... Skuz sm kej šraufou, pač že u mladosti prej sm se s kolesi okul vozu... pač 
ne vem, okrog bajte skakal pa take zadeve...  

V otroštvu je veliko 'šraufal', 
se vozil s kolesom, bil zunaj 
pred hišo. v otroštvu interesi 

PPŠ49 
 

Kaj pa v osnovni šoli, katere krožke si obiskoval? 
   

 
PPP50 

U tele... Obdelava gradiv k je bla.. ta les, pa plastika... želez...  ..N cajt sem na 
šahovski krožek hodu. Še neki je blo, neki u zvezi... neka kemija al kaj je bla eni 
poizkusi so bli, pa to... 

Za krožke v OŠ si je izbral: 
obdelava gradiv, šahovski 
krožek, kemijski poizkusi. krožki v OŠ interesi 

PPŠ50 
 

V osnovni šoli, kakšne so ble tvoje učne navade?  
   

 
PPP51 

U u osnovni šul sm se pa bl učil, pač šesti sedmi osmi razred ja, pol deveti je 
sicer mal dol padl.., V OŠ se je bolj učil kot v SŠ. učenje v OŠ učenje 

PPŠ51 
 

Aha 
   

 
PPP52 

Ampak sm se skor po cele popoldneve učil... Če sm se usak dan pred testom ful 
dostkrat kr po cele popoldneve sedu pa učil se... 

OŠ: Pred testi se je cele 
popoldneve učil in pripravljal. učenje v OŠ učenje 

PPŠ52 
 

Lahko za tisto obdobje rečeš, da si mel učenje rad? 
   

 
PPP53 Ja, navajen sm bil... 

V OŠ je bil navajen takega 
ritma učenja. učenje v OŠ učenje 

PPŠ53 
 

Navajen? 
   

 
PPP54 Ne vem, navada mi je blo to.. 

   PPŠ54 
 

Kdo skrbi od tvojih bližnjih, tvojih pomembnih stvari za šolo, za šolske stvari? 
   

 
PPP55 Ja bl mami... 

Za šolo se največ zanima 
njegova mami. starši dom 

PPŠ55 
 

Bl mami? 
   

 
PPP56 Ja... 

   PPŠ56 
 

Šolo si delal brez težav, noben razred nisi ponavljal? 
   

 
PPP57 Osnovno? 

   PPŠ57 
 

Ja. 
   

 
PPP58 Ja. V OŠ ni ponavljal razreda. učenje v OŠ učenje 

PPŠ58 
 

Maš ti tud dodatno strokovno pomoč, odločbo?  
   

 
PPP59 Am, ne. V SŠ nima DSP. pedagoška pogodba Poklicna srednja šola 

PPŠ59 
 

Ne. Kako pa to, da si izbral ta poklic? 
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PPP60-1 

Ja, nevem, zmer me je veselil to, pa motorje sm šraoufou, pa avtomobile smo mel 
zmeri veselil taku  

Vedno ga je veselilo delo z 
motorji. Zato je bila ta izbira 
nekaj predvidljivega. izbira poklica potek izobraževanja 

 
PPP60-1 

Ja, nevem, zmer me je veselil to, pa motorje sm šraoufou, pa avtomobile smo mel 
zmeri veselil taku  

Vedno ga je veselilo delo z 
motorji. Zato je bila ta izbira 
nekaj predvidljivega. prosti čas interesi 

 
PPP60-2 Sem šel najprej na strojno šolo. Prvi letnik naredu, drugi letnik mi ni uspel...  

Najprej se je vpisal na strojno 
šolo, kjer je prvega naredil, 
drugega ni dokončal. potek potek izobraževanja 

 
PPP60-3 

Pol sm šu pa na lažjo šolo pa na avtomehankarja kle,  ne... Ampak mi tu tku dobr 
odgovarja... 

Ker na strojni šoli v drugem 
letniku ni bil uspešen, se je 
prepisal na program 
avtoserviser. potek potek izobraževanja 

 
PPP60-4 

Pol sm šu pa na lažjo šolo pa na avtomehankarja kle,  ne... Ampak mi tu tku dobr 
odgovarja... Na šoli se dobro počuti. potek potek izobraževanja 

PPŠ60 
 

Se prav zate je bla ta izbira poklica neki zlo naravnga, skor predvidljivga? 
   

 
PPP61 Ja. 

   PPŠ61 
 

Glede ponavljanja v srednji šoli, kaj mislš, kaj so tisti razlogi .... 
   

 
PPP62-1 Izostanki, pa ne poslušaš pr pouku, si raj na telefoni, raj spiš, ful manjkaš ne...  

Razlogi zs ponavljanje so: 
izostanki, nespremljanje 
pouka, uporaba telefona, 
zaspanost, neučenje doma, 
odlaganje učenja na poznejši 
čas.  potek potek izobraževanja 

 
PPP62-2 

Jst sm tud ful manjku ne.. Prvo uro me ni blo, pol tri ure sm bil u šol, pol me spet 
ni blo....  

Odsotnost: prva, peta, 
šesta,... potek potek izobraževanja 

 
PPP62-3 

Pa doma se nism nč učil, k je test pršu se tud nism nč učil, sm reku eh, sej bomo 
ponavlal... pol pa k je panavlanle pršu pa spet eh, sej bomo že zrihtal enkrat. Pol 
pa konc leta maš pa use šute, pol ne morš pa nč več. Pa odlašaš ful. Vsaj pr men 
je blu taku. 

Stalno ponavljanje testov je 
botrovalo, da si je rekel, da se 
bo učil tistikrat, ko se bo test 
ponavljal. Pri ponavljanju je 
rekel, da bo to že še prišlo na 
vrsto kdaj kasneje. Na koncu 
leta pa je bilo negativnih 
preveč. potek potek izobraževanja 

PPŠ62 
 

Nekak mi ne gre skupej, pravš da si v osnovni šoli mel delovno učno navado, da 
si dost sedel pred zvezki... V srednji šoli pa ne.. Kaj te je.... 

   

 
PPP63 Ja, do osmega razreda sm se dost učil, v devetem pa pol že bl ne... 

Do osemega razreda se je 
zavzeto učil. V devetem pa je 
zavzetost začela usihati. potek potek izobraževanja 

 
PPP63 Ja, do osmega razreda sm se dost učil, v devetem pa pol že bl ne... 

Do osemega razreda se je 
zavzeto učil. V devetem pa je 
zavzetost začela usihati. učenje v OŠ učenje 

PPŠ63 
 

A so starši mel nadzor nad tvojim učenjem tud v srednji šoli, al so rekl, ne zdej si 
pa u srednji šoli? 

   



 

167 

ŠIFRA 
 

IZJAVA POJEM KATEGORIJA PODROČJE 

 
PPP64-1 Ne, so mel nadzor, so mel, sam...  

Starša sta imela nadzor, sta 
spremljala njegovo učenje - v 
OŠ in SŠ. starši dom 

 
PPP64-2 Sej prvi letnik lepu zdeluou. Prvi letnik mi je šou, ... 

PRvi letnik strojne šole je lepo 
zaključil. potek potek izobraževanja 

 
PPP64-3 ...sam drugi, pol sm pa špricat začel pa tu ne. 

Bistveni problem njegovega 
položaja je izostajanje od 
pouka. potek potek izobraževanja 

 
PPP64-4  Pol smo se zarad tega kregal dost doma ne, starši niso bli zadovoljn, pa tu use. 

S staršema se je precej 
kregal glede izostankov. starši dom 

PPŠ64 
 

Aha 
   

 
PPP65 Zdej smo tje pršli, kjer smo. 

   PPŠ65 
 

Nekje se je zalomilo... Živiš s starši, maš kej bratov in sestr? 
   

 
PPP66 Mam sestro ki je starejša...  Ima starejšo sestro. sestra dom 

PPŠ66 
 

Ti tud kej svetuje glede učenja? 
   

 
PPP67 

Ja mi pamaga kdaj tud kej, ker je ona profesorca sslovenščine pa zgodovine, tak 
da mi kdaj pomaga če kej rabim ne....To ja... Sm pač, zlu mau, k tud zlo malkrat 
kej uprašam... Skor nikol 

Sestra mu pomaga pri učenju, 
če jo zaprosi, kar je skoraj 
nikoli. sestra dom 

PPŠ67 
 

Kaj zate pomen se zanest, al pa obrnt na druzga? Po pomoč? 
   

 
PPP68 

Ja, če neki rabš, da ti on pol pomaga pr temu ne? Da te kr ne odslovi ampak, da 
ti zna pomagat, da zna kj naredit pol... 

Pomoč pomeni, da nisi 
odslovljen, da ima znanje, da 
zna to znanje naprej 
posredovati. pomoč pri učenju učenje 

PPŠ68 
 

Starša mata oba zaposlitev? 
   

 
PPP69 Ja Starša sta zaposlena. starši dom 

PPŠ69 
 

Kakšno izborazbo pa mata? 
   

 
PPP70 Fotr ma triletno, mat pa... kaj pa vem..je profesorca razrednega pouka.. 

Oče ima narejeno triletno 
poklicno šolo. Mati pa 
univerzitetno. starši dom 

PPŠ70 
 

Na kakšen način ti starši sporočajo svoje mnenje glede izobraževanja, glede 
potrebnosti znanja, ... 

   

 
PPP71 Povejo mi, vprašajo me... direkt, jih uprašam, mi povejo... 

   PPŠ71 
 

Majo E-asistenta? 
   

 
PPP72 Ma to vse. Starša imata E-asistenta starši dom 

PPŠ72 
 

Kako vidš sebe v prihodnosti? Kakšno sliko maš pred sabo? 
   

 
PPP73 

Ja, daum mu... Da bom bil mehankar, da bom delu, da bom avtomobile 
popravlu... 

Sebe v prihodnsoti vidi kot 
zaposlenega avtoserviserja. zaposlitev vizija prihodnosti 

PPŠ73 
 

Boš mel svojo delavnico al... 
   

 
PPP74 Ja, če se bo le dal, ja...  

Predstavlja si, da bo, če bo le 
mogoče, imel svojo 
avtoservisno delavnico. 

ustanovitev 
delavnice vizija prihodnosti 
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PPŠ74 
 

Maš kej v zvezi s to tvojo vizijo prihodnosti kšne ovire, strahove al pa skrbi? 
   

 
PPP75 Ne, strahovi ne, ne, sam problem je dnar za začet vse skp, ne.. 

Glede prihodnosti nima 
strahov. Ne ve pa, kako zbrati 
dovolj denarja za samostojen 
začetek podjetja. 

ustanovitev 
delavnice vizija prihodnosti 

PPŠ75 
 

Ja, to je res. Se ti zdi da bi z nadaljevanjem izobraševanja, če se ti volja pokaže, 
če tako rečem, si izboljšal možnosti za zaposlitev, za kariero 

   

 
PPP76 

Jah, ne vem, u mojmu poklicu itak.... sej taku pogledaš nima veze al maš ti kej 
šule narjene al pa ne... če znaš šrafuat znaš šrafuat ne, lah si pa tmle en k ma 
nevem kiro šulo narjeno pa nou znou ola spustt pr avti. 

Pri njegovem poklicu je šola 
pravzaprav nepomembna. Če 
znaš popravljat avte, znaš. 
Če si visoko izobražen, pa ne 
znaš popravljat avte, si v taki 
službi neuspešen. 

pomen 
izobraževanja 

mnenje o 
izobraževanju in 
znanju 

PPŠ76 
 

Aha 
   

 
PPP77 Pa bo deset let u šolo hodu pa nou znou ola spstt pr avti, al pa gume zamenat... 

   PPŠ77 
 

Aha.. 
   

 
PPP78 Al pa gume zamenat al pa kej tazga... To je zdej tk ne... 

   PPŠ78 
 

Kaj boš upošteval pri izbiri službe?  
   

 
PPP79-1 

Kakšne sodelovce bi imu, kakšne so delovne razmere, pač... Kuk je pavze umes, 
kok cajta delaš, kuk je plača. Ne delaš kr neki tm pa ti pol še pu leta nč ne 
plačuje... . 

Pri izbiri službe bi upošteval, 
kakšne sodelavce bi imel, 
koliko bi bilo odmora za 
malico, kakšna bi bila plača in 
da bi ta bila stalna. zaposlitev  vizija prihodnosti 

 
PPP79-2 

Pa da uživaš u temu, da ti ni muka zjutri ustat pa preklet use skup k morš jt na 
šiht, ampak da ti je vesele.  Upam da bo tu ratal.. 

Pri izbiri službe bi upošteval, 
ali bi pri delu užival, bi mu bilo 
v veselje ali bi mu bilo vse v 
breme. zaposlitev  vizija prihodnosti 

 
PPP79-3 

Pa da uživaš u temu, da ti ni muka zjutri ustat pa preklet use skup k morš jt na 
šiht, ampak da ti je vesele.  Upam da bo tu ratal.. 

Upa, da bo dosegel svoje 
sanje o zaposlitvi, ki mu bo v 
veselje, s plačo, odmori, 
sodelavci,... zaposlitev  vizija prihodnosti 

PPŠ79 
 

Vse pogoje maš za to. Zdej pa... Kako se ti zdi... Kako je znanje cenjeno v 
Sloveniji? 

   

 
PPP80 Pa tko, na slošno to? 

   PPŠ80 
 

Ja. 
   

 
PPP81 

Ja, ne vem. Bl tko se mi zdi.. slabo, al kaku bi reku. Ne vem. Hja ne znam ti 
povedat...  Znanje v Sloveniji ni cenjeno. znanje v Sloveniji 

mnenje o 
izobraževanju in 
znanju 

  

Po en stran je cenjeno, po drug stran pa... premau. Kšn k je zl zlo zlo pametn mu 
ne dajo možnosti, da bi kej več naredu iz tega svojga znanja, ne. 

Vrhunskemu znanju v 
Sloveniji ne dajo možnosti, da 
bi se razvil. znanje v Sloveniji 

mnenje o 
izobraževanju in 
znanju 

PPŠ81 
 

Kaj pa o znanju pa o izobraževanju, šolanju, ti povejo obrtniki, tvoji prjatli? 
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PPP82 

Jah... Učit se je treba, treba je šolo narest če češ met kej pol...Vsaj triletno, če ne 
več... Sam... 

Okolica mu sporoča, da se je 
potrebno učiti,  izobrazbo 
pridobiti, če se hoče v 
življenju uspeti. Boljša je višja 
izobrazba, vsaj triletna. 

pomen 
izobraževanja 

mnenje o 
izobraževanju in 
znanju 

 
PPP82 

Jah... Učit se je treba, treba je šolo narest če češ met kej pol...Vsaj triletno, če ne 
več... Sam... 

Okolica mu sporoča, da se je 
potrebno učiti,  izobrazbo 
pridobiti, če se hoče v 
življenju uspeti. 

pomen 
izobraževanja 

mnenje o 
izobraževanju in 
znanju 

PPŠ82 
 

Se ti zdi, da je znanje, torej, raven izobrazbe, povezana z možnost zaposlitve, al 
pa, boljšo varnostjo in tko naprej? 

   

 
PPP83 jah, jst ne vem kaku bi temu... 

   PPŠ83 
     

 
PPP84-1 

Če so vsi fakse delal pa tu ne.  Sam ne bo zmer dela za vse k bodo imel faks. . 
Če bi vsi faks delal pa naprej šli, bi vsi hotl bit direktorji, pa kaj pol ko bi vsi mel 
faks pa ne bo nobenga k bi za direktorja delu.. K bodo hotel bit vsi na vrh, ne. Tud 
kmet bo moru bt kšn čez 20 let.  

Ni prav, da bi vsi bili 
fakultetno izobraženi. Kdo bo 
za direktorje delal?  

pomen 
izobraževanja 

mnenje o 
izobraževanju in 
znanju 

 
PPP84-2 

Tud če si, ne vem kok izobražen pa diplomiran pa tu, pol boš pa na konc tamle pri 
Snagi smeti pobiral, ka nauš drugje dobu nč. Tud to se lahko zgodi.  

Tudi če imaš visoko 
izobrazbo lahko na koncu 
smeti pobiraš. 

pomen 
izobraževanja 

mnenje o 
izobraževanju in 
znanju 

PPŠ85 
 

Kakšna je po tvoje pol ta povezava med znanjem, nad recmo količino znanja  in 
dohodkom.. je? 

   

 
PPP86-1 

Ja, če najdeš dobr šht, če te dobro zaposlijo, si tud taku loh več plačan.... kukr 
navadn delovc, ne... ... če nimaš ti.  

Plačilo je odvisno od 
zaposlitve. plača vizija prihodnosti 

 
PPP86-2 

Če maš sam osnovno šolo sploh ne moraš več kulkr tok plače dobivat... kukr jst 
vem.. 

Z osnovno šolo imaš lahko 
samo določeno višino plače. plača vizija prihodnosti 

PPŠ86 
 

Tako. To me še zanima. S ti zdi da se bo treba še kej izobraževat al bo dovolj to 
kar se boš nauču? 

   

 
PPP87 

Am nauču se bo kle ne, kukr se bom šule držu, sam pol faks pa tu, ne... če bom 
šu na kšno usposablanje za te mehankarje, ne... Šule pa pomoje ne bom več 
delau naprej...  

Nadaljevati izobraževanja ne 
namerava. izobraževanje vizija prihodnosti 

PPŠ87 
 

Ja to, to razumem ... Slišu sm tud odgovor ja, da predvidevaš da se bo kdaj 
pokazala potreba po nekem tečaju al usposabljanju? 

   

 
PPP88 Ja, k točno za tu, ne 

Po potrebi se bo pa še 
dodatno usposabljal ob 
kakšnem tečaju za specialno 
področje avtoservisiranja. izobraževanje vizija prihodnosti 

PPŠ88 
 

Točno za klimo, al pa karkoli 
   

 
PPP89 ja ja... 

   

PPŠ89 
 

Po tem kar si povedal, mam vtis, da ta način izobraževanja, kakšrn je, ni glih najbl  
tebi primeren, v tem trenutku? 
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PPP90 Zakaj ne? 

   

PPŠ90 
 

Praviš, da ti je težko bit u šoli, da ti je, kot sva že na začetku rekla, da ti je 
precejšnja muka sledit pouku, zapisovat, in si stvari prirav tko, da bo lahko 
pridobil dobre ocene... 

   

 
PPP91 Ja.  

   
PPŠ91 

 

BI glede na to, kar sm povedal v tem načinu izobraževanja, bi hodu kej 
spremenit, dodat, odvzet. 

   

 
PPP92 Ne bi, pač, tk k je je najbul pomojem. So že poštuderal, da je taku najbol.  

Glede načina izobraževanja 
bi nič ne spremenil, saj so 
pač izkušnje pokazale, da je 
tako najbojše. poučevanje Poklicna srednja šola 

PPŠ92 
 

V zaključku intervjuja bi te rad vprašal kako se ti je zdel intervju, so bla kšna 
vprašanja, ki so bla nevmesna? 

   

 
PPP93 Vredi je blo, vse je blo vredi, nobenga problema 

   PPŠ93 
 

Tako, potem se ti lepo zahvaljujem,  
   

 
PPP94 Ja ni za kej. 

   PPŠ94 
 

pa srečno. 
   

 
PPP95 Enako. 

   PPŠ95 

 
Kateri program si izbral na Aškerčevi? 

   

 
PPP96 Strojni tehnik. SŠ2 - strojni tehnik izbira poklica potek izobraževanja 

PPŠ96 
 

Kako to, da si ga izbral? 
   

 
PPP97 

Slišal sem od kolegov, da je na šoli v redu. Verjel sem, da bom šolo zmogel. Pa 
všeč mi je bilo, ker je bilo tako na široko zastavljeno. 

O programu se je pozanimal 
pri prijateljih. Preveril je svoje 
zmožnosti in ponudbo vsebin. izbira poklica potek izobraževanja 

PPŠ97 
 

Po tem si pa nisi naredil drugega letnika. Kaj se je dogajalo, da si prvega naredil, 
drugega pa ne? 

   

 
PPP98-1 Men se zdi, da sem v prvem letniku imel še neki navad iz osnovne šole.  

V prvem letniku je obdržal 
delavne navade iz OŠ. SŠ1 učenje 

 
PPP98-2 

Pol se je pa začel vedno več špricanja - kaj sem bil kje drugje kot v šol in 
odlašanja pridobivanja ocen, pa to. 

Kasneje je bil raje drugje kot v 
šoli in je začel z izostajanjem. 
Pridobivanje ocen je odlašal 
na poznejši čas. 

razlogi slabših ocen 
v SŠ1 potek izobraževanja 

PPŠ98 
 

Ja, in kako da nisi, pol k si ugotovil, da s špricanjem ne bo šlo, spremenil svoje 
navade? 

   

 
PPP99 Ja kaj naj rečem. Čudn sem. Čist neodgovoren. Mogu bi se vzet v roke. 

O sebi pravi,da je čudn in da 
bi se moral vzeti v roke. kot dijak mnenje o sebi 

PPŠ99 
 

KAko je bilo v devetem razredu, k praviš, da je šlo takrat navzdol? 
   

 
PPP100-1 Niso šle ocene navzdol. 

V devetem razredu je imel 
ocene v redu. potek potek izobraževanja 
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PPP100-2  Nekak ob koncu razreda, pol ke je blo vse zaključen, sm začeu špricat. 

Najprej je začel neopravičeno 
izostajati koncem devetega 
razreda. potek potek izobraževanja 

PPŠ100 
 

So bile v času drugega letnika kakšne posebne okoliščine? Mogoča kakšne 
okoliščine doma? 

   

 
PPP101-1 

Ma ja. Starše sta se takrat ločevala. in to je majčkeno vplivalo tudi name. Na 
zunaj nisem kazal. Doma pa je bilo vpitja in kreganja polno.  

Na šolsko delo je močno 
vplivala tudi ločitev njegovih 
staršev. Na zunaj tega ni 
kazal. ločitev dom 

 
PPP101-2 Zdej je tko, da starša živita ločeno. 

   

 
PPP101-3 

Imel sem besedo, kje bom živel. Reku sem, da bom živel doma, v tej hiši k sem 
gor rasu. Zdej pa naj bo v njej oče al pa mati mi je bilo pa vseen.  

Ni se odločal s kom bi živel, 
ampak kje bo živel. ločitev dom 

 
PPP101-4 Včasih se dobimo vsi skup. Odnosi so se kar normaliziral, bi reku. 

Zdaj se včasih srečajo vsi. 
Odnosi so se noramalizirali. ločitev dom 

 
PPP101-5 Živim pri očetu. Živi pri očetu. ločitev dom 

PPŠ101 
 

Kaj ti o izobraževanju pravita starša? 
   

 
PPP102-1 

Oče nič kaj dost, se ne zanima kaj dost. Na vsake dva meseca me vpraša, kako 
mi gre v šoli, pa to. 

Oče se za učni uspeh ne 
zanima kaj dosti. starši dom 

 
PPP102-2 

Starša sta se skupaj zanimala za šolo do 1. letnika. Pol k sem pa fuknu, pa se 
nista več. 

Starša sta se za šolo 
zanimala dokler ni letnika ni 
padel. starši dom 

 
PPP102-3 Sicer oče pravi, da je treba šolo narest. Nared eno šolo, ne, mi prav. 

Oče pravi, da naj dokonča 
šolo.  starši dom 

 
PPP102-4 Mati glih tko prav, da nej neki naredim. Če ne štiriletno, pa tri letno. 

Mati se je sprijaznila, da so 
Prinčeve sposobnosti 
primerne za triletno in ne za 
štiriletno šolo. starši dom 

 
PPP102-5 Oče je po poklicu električar. Oče - električar starši dom 

 
PPP102-6 Mati je po poklicu učiteljica razrednega pouka. 

Mati - učiteljica razrednega 
pouka starši dom 

PPŠ102 
 

Praviš, da ti je všeč, ko se "pri uri nekaj dogaja". Kako g. K. poučuje, da 
postavljaš za primer dobrega poučevanja? 

   
PPŠ103 PPP103-1 Ja je že taka snov, k me zanima, ko nas vse zanima. 

Pri dobrem poučevanju je 
snov zanimiva. poučevanje Poklicna srednja šola 

 
PPP103-2 Pa tko bl po domače govori, ni glih slovnično. 

Pri dobrem poučevanju se 
govori bolj pogovorno in manj 
knjižno. poučevanje Poklicna srednja šola 

 
PPP103-3 Doskat kakšne štose prbije. Pa tudi kot pojavnost je zabavn. 

Dobro poučevanje - šale, 
anakdote za zabavo. poučevanje Poklicna srednja šola 

PPŠ103 
 

Kaj delaš v času, ko nisi v šoli? 
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PPP104-1 Ja nič. Delam pr enem privatniku - sobote, med tednom. Tko kukr je del, ne. 

Dela priprivatniku glede na to, 
koliko je dela. prosti čas interesi 

 
PPP104-2 Doma pomagam pr očet. Imamo majhno kmetijo. Sestra ima dva konja. Sestra ima konja. sestra dom 

 
PPP104-3 Doskrat se z očetom zmisliva, kaj bova nardila okol bajte. Pa kdaj greva v gozd. 

Doma skupaj z očetom delata 
na manjši kmetiji, v gozdu in 
okoli hiše. prosti čas interesi 

 
PPP104-3 Doskrat se z očetom zmisliva, kaj bova nardila okol bajte. Pa kdaj greva v gozd. 

Doma skupaj z očetom delata 
na manjši kmetiji, v gozdu in 
okoli hiše. starši dom 

 
PPP104-4 Ja pa s kolegi se dobim, ne. Pa gremo pohajat mal po gostilnah. Druži se s kolegi po gostilnah. prosti čas interesi 

PPŠ104 
 

Kdo skrbi za nakup šolskih potrebščin, pa to? 
   

 
PPP105-1 

Mati za to poskrbi. Sicer pa, k ponavljam, ne rabim dosti. Imamše zvezke od 
lanskega leta. 

Mati poskrbi, da ima vse 
potrebne šolske potrebščine. starši dom 

 
PPP105-2 Cigarete pa take stvari si plačujem sam. 

Za cigarete in druge stvari si 
kupuje sam. finančna neodvisnost mnenje o sebi 

PPŠ105 
 

Kakšno podporo tvojemu učenju pričakuješ v šoli? 
   

 
PPP106-1 Ma ne vem, no. Podpora je, če jo iščeš.  

Podpora učne pomoči v šoli 
je, če si jo poiščeš. učna pomoč Poklicna srednja šola 

 
PPP106-2 

Če pa kdo od dijakov dela pizdarije med letom, takmu profesor ne bo rad 
pomagal, ne. 

Če je odnos do učitelja 
primeren, ti bo ta raje 
pomagal. 

odnos dijakov do 
profesorjev Poklicna srednja šola 

 
PPP107 

 
18 starost osebni podatki 

 
PPP108 

 
DA oba starša raba E-asistenta osebni podatki 

 
PPP109 

 
5/13 

št. neg. predmetov 
na dan intervjuja osebni podatki 

 
PPP110 

 
avtoserviser SPI program šolanja osebni podatki 

 
PPP111 

 
2 letnik šolanja osebni podatki 

 
PPP112 

 
pedagoška pogodba status osebni podatki 

 
PPP113 

 
ponavljavec osebna okoliščina osebni podatki 

 
PPP114 

 
m spol osebni podatki 

 

8.2.5. Zbir kod po področjih – SKUPNO 

dom 

brat, sestra 

brat ima redno službo in družino 

brat je iz družine prvi prišel v SLO 

ima enega brata in eno sestro 

ko je brat šel v slo je bilo težko 

sestra je poročena 

sestra je stara 29 let  
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sestra ni v službi, je gospodinja 

izobrazba staršev 

Mati - učiteljica razrednega pouka 

mati ima zaključeno oš, oče pa poklicno 

Oče - električar 

Oče ima narejeno triletno poklicno šolo. Mati pa univerzitetno. 

Oče ima zaposlitev in je avtopreglednik. 

Oče in mati imata dokončano poklicno šolo; oče je po poklicu električar 
Oče se po zaključeni šoli ni nič dodatno formalno izobraževal. Je pa se pri delu 

samem marsičesa novega priučil.  

ločitev 

Na šolsko delo je močno vplivala tudi ločitev njegovih staršev. Na zunaj tega ni 
kazal. 

Ni se odločal s kom bi živel, ampak kje bo živel. 

Zdaj se včasih srečajo vsi. Odnosi so se normalizirali. 

Živi pri očetu. 

materialni pogoji 

doma nimajo avtoservisene delavnice. 

Starša  mu omogočita prostor in orodja 

Starša mu plačujeta osnovne stvari - hrano, prevoz v šolo, obleko, stvari za šolo. 

Starša mu po potrebi omogočita tudi inštrukcije 

navezanost 

kot dom so povezani 

vloga staršev 

Starša ga podpirata z besedami, dejanji in denarjem 
V primeru dilem življenja bi se obrnil na starše, saj so oni tisti, ki mu dajo neke 

smernice za življenje in ga vodijo. 

Zanj so pravi svetovalci za zasebna vprašanja starša 

zaposlitev staršev 

starša nista zaposlena 

starša se ukvarjata s kmetijstvom 

Starša sta zaposlena. 

družina 

Ima mlajšo sestro. 

Ima starejšo sestro. 

Sestra ima konja. 

Sestra mu pomaga pri učenju, če jo zaprosi, kar je skoraj nikoli. 

Sestri ne pomaga pri učenju. 

spremljanje staršev 

Matejeva starša spremljata učni uspeh.  

oče ima mati sta ostala v BiH 

OŠ: doma ni bilo posebnega nadzora nad učenjem 

Pri učenju mu pomagata tako, da ga pošljeta k učenju v sobo. 

s starši se sreča na tri mesece 

Starša ga zdaj pustita pri miru. Pač eno izobrazbo ima. 

Starša imata E-asistenta 

Starša sta se za šolo zanimala dokler ni letnika ni padel. 

Starša sta skrbela za njegov učni napredek. 
Starša sta spremljala ocene. Pozitivne sta pohvalila. Pri slabih pa sta mu svetovala, 

da naj se več uči, bolj potrudi, naj zmanjša število treningov. 

starša sta zelo zadovoljna z njim 

Starša: vprašata ga, kako je v šoli 

starši so v Bosni 
Že dolgo je od tega, ko se je s staršema pogovarjal o razlogih slabšega učnega 

uspeha. 

Starša sta imela nadzor, spremljala sta njegovo učenje - v OŠ in SŠ. 

mati 

Mati poskrbi, da ima vse potrebne šolske potrebščine. 

Za šolo se največ zanima njegova mami. 

oče 

Doma skupaj z očetom delata na manjši kmetiji, v gozdu in okoli hiše. 
Ob očetu je videl, kakšen pomen ima praktično znanje v družbi. Če znaš nekaj 

popravit, se ljudje obračajo nate in si med njimi cenjen. Ob tem spoznaš nove ljudi. 

Oče se za učni uspeh ne zanima kaj dosti. 

Očetovo mnenje mu je pomembno. Oče zelo soglaša s tem, da je izbral to šolo. 
Pri očetu vidi, kako vsesplošna je elektrotehnika. Veliko lahko narediš sam - 

popravila in izdelava. Pri tem se tudi kaj privarčuje. 
Velik zgled mu je oče. Kot otrok ga je opazoval. Iskrenje, smrad, dim ob očetovih 

napakah so ga fascinirale. 

Želi biti tak kot oče - da pomaga ljudem, da se ljudje radi obračali nanj. 

interesi 

elektrika 

OŠ: dobro je spremljal pouk v zvezi z elektriko 

OŠ: ga je zanimala elektrika, sam je razstavljal električne naprave 

tudi zdaj ga še vedno zanima elektrika 

zdaj me elektrika še zanima, a svoje zanimanje ne udejanja 

krožki v OŠ 
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Izbiral je tiste krožke, katerih vsebine so bile bolj poklicne, tehnične. 

Izbiral je tudi krožke športa: rokomet, nogomet. 

Med krožki je izbiral tiste, pri katerih je bilo uporabno tudi sicer v življenju. 

Med krožki v OŠ je izbral elektrotehniko, kjer so vezali luči. 

OŠ: kljub ponujenim interesnim dejavnostim ni izbral nič 

V osnovni šoli je bil na krožku programiranja in lego konstruiranja (education). 

Za krožke v OŠ si je izbral: obdelava gradiv, šahovski krožek, kemijski poizkusi. 

otroštvo 

V otroštvu ga je najbolj zaposloval šport. 

V otroštvu je veliko 'šraufal', se vozil s kolesom, bil zunaj pred hišo. 

'prestiž' 

Za svoj 'prestiž' (motor) si sam krije stroške. 

prosti čas 

Dela pri privatniku glede na to, koliko je dela. 

Doma skupaj z očetom delata na manjši kmetiji, v gozdu in okoli hiše. 

Druži se s kolegi po gostilnah. 

izkoristi ga za šport 

nima prostega časa 

OŠ: z vrstniki je igral nogomet 

Po urah pouka gre večinoma domov. 

V otroštvu se je največ  zanimal za elektriko 
V svojem prostem času (OŠ) se zasebno ni nič ukvarjal s programiranjem, ker je 

imel precej obveznosti s košarko. 

Včasih očetu pomaga pri popravljanju avtomobilov.  

Vedno ga je veselilo delo z motorji. Zato je bila ta izbira nekaj predvidljivega. 
Zdaj se v prostem času ukvarja z igranjem harmonike, vožnjo z motorjem, 

druženjem s prijatelji in delu v domači delavnici. 

šport 

Člani košarkarske ekipe (člani) so večinoma starejši. 

Košarko trenira že od drugega razreda naprej. 

Na košarki se sprosti, se zabava, pozabi na težave. 

V življenju ga najbolj pritegne šport. 

izbira programa 

odnos do učenja 

V šoli resnično pridobiva znanje. 

razlogi izbire programa 

Bolj je zavzet za uporabne stroke, za praktično znanje. 

Če se zanimaš za strojništvo in za elektrotehniko imaš več splošnega znanja 

Izobrazbo povezuje z zanimanjem za določene stvari. 

ker je bila najboljša šola 

Meni, da v gimnazijo ne sodi. 

ni imel druge izbire 

Očetovo mnenje mu je pomembno. Oče zelo soglaša s tem, da je izbral to šolo. 
Program mehatronik operater mu je zelo všeč, saj si je želel kombinacijo med 

strojništvom in elektrotehniko 

s smerjo izob. je zadovoljen - prav se je odločil 

SŠ2: log.teh. je izbral, ker je v BiH zaključil soroden program 

SŠ2: SLO si je izbral logistični tehnik 
Staršema je pomembno, da bi znal kaj ustvariti s svojim znanjem. Tako se mu ne bo 

treba kar naprej zanašati na druge. 
za nadaljevanje izobraževanja se je odločil, ker bo z dvema lažje našel zaposlitev, 

sploh, ker bo eno šolo zaključil v SLO 
Zavzema se za nadgradnjo splošnega znanja, ker s tem dviguje svojo 

konkurenčnost. 

mnenje o izobraževanju in znanju 

"poredni" fantje 

"poredni" hodijo v šolo zato, ker tako hočejo starši 

"poredni" mislijo, da se s šolo ne bo višina zaslužka nič spremenila 

"porednih" je dosti 

tisti, ki niso pridni delajo vse, ne izbirajo 

mnenje o izobraževanju v OŠ 

OŠ: razreda nisi mogel ponavljati 

mnenje staršev 

Starša pravita, da srednješolsko znanje ni dovolj. Želita, da bi ne delal za minimalno 
plačo, da bi družini lahko več ponudil. 

Starši o izobraževanju: to je za tvoje dobro, ne za njihovo 

mnenje staršev  

Očetovo mnenje mu je pomembno. Oče zelo soglaša s tem, da je izbral to šolo. 
Staršema je pomembno, da bi znal kaj ustvariti s svojim znanjem. Tako se mu ne bo 

treba kar naprej zanašati na druge. 

nadaljevanje izobraževanja 

glede poteka izobraževanja bi ne spremenil ničesar 

pomembnost 

Šola je življenjsko pomembna. 

Tudi brez šole se da v življenju znajti in je človek na dobri poti. 
Za učni uspeh je pomembno, da si si na jasnem, da moraš pač nekaj narediti, da 

boš lahko dostojno živel. 

pomen izobrazbe 



 

175 

izobrazba je pot do zaposlitve 

Ni dovolj obvladati stvar samo teoretično, pomembna je tudi praksa. 

ni dovolj samo en poklic 

Ni prav, da bi vsi bili fakultetno izobraženi. Kdo bo za direktorje delal?  
Okolica mu sporoča, da se je potrebno učiti,  izobrazbo pridobiti, če se hoče v 

življenju uspeti. 
Okolica mu sporoča, da se je potrebno učiti,  izobrazbo pridobiti, če se hoče v 

življenju uspeti. Boljša je višja izobrazba, vsaj triletna. 
Pri njegovem poklicu je šola pravzaprav nepomembna. Če znaš popravljat avte, 

znaš. Če si visoko izobražen, pa ne znaš popravljat avte, si v taki službi neuspešen. 

Tudi če imaš visoko izobrazbo lahko na koncu smeti pobiraš. 

Zaradi izobraževanja si bolj suveren pri opravljanju svojega poklica. 

pomen znanja 

Če ti je vseeno za vse, ti tudi pamet ne bo pomagala, da bi nekaj postal. 

Izobražuje se zato, da bo nekaj v življenju znal. 
Pomembno mu je, da s svojimi sposobnostmi nekaj kvalitetnega in smiselnega 

naredi. 

Pomembno mu je, da iz sebe nekaj kvalitetnega in smiselnega naredi. 

učil bi se to, kar je koristno 

v Sloveniji je znanje cenjeno 

znanje je nekaj kar se ve 

poučevanje 

ANG je precej razlike med BiH in SLO 

dva - trikrat ponavljajo isti test 

matematiko bi drugače poučeval 

Učbeniki so napisani na strokoven in na nerazumljiv način 

več vaj bi delal pri sami uri, da bi lahko vprašal,... 

povezava med šolo in zaposlitvijo 

 S samim šolskim znanjem se pri delu ne more uspeti.  Potrebno je biti zagnan, 
zainteresiran. 

Po njegovem je uspeh v šoli in uspeh v življenju povezan. Prizadevnost v šoli se 
izkaže tudi kasneje kot prizadevnost v življenju. 

starša 

Oče pravi, da naj dokonča šolo.  

status v družbi 

Brez znanja v družbi izpadeš kot "navaden bučman", "totalen bedak", da se ne 
moreš vanjo vključit. Enako velja tudi v službi. Če imaš znanje, te sodelavci upoštevajo. 

stopnja izobrazbe 

Če si preveč izobražen, te v Sloveniji nihče ne bo vzel, saj bo moral dajati visoko 
plačo. 

Možnost zaposlitve se veča s stopnjo izobrazbe. 

Tisti, ki imajo višjo izobrazbo delajo fizično manj. 

Visoko izobražen kader gre delat v tujino. 

Višja izobrazba zagotavlja boljšo plačilo in manj dela na delovnem mestu. 

vsebina izobraževanja 

Na tej šoli te največ praksa usposablja za življenje. 

Nekaj vsebin, ki se jih je učil v drugem letniku, je zastarelih 

Nekatera snov pri matematiki je življenjsko povsem neuporabna. 

Pridobil je znanje, da lahko sam naredi elektro ali strojni element 

Program je zanimiv, ker grejo vsebine korak s časom 

Splošno znanje je potrebno, da lahko slediš mentorju na delovnem mestu 

Šola ti da tudi nekaj splošnega znanja. 

V šoli te naučijo nekaj uporabnega, največ pa se naučiš na delovnem mestu 

vseživljenjsko učenje 

Čeprav se učiš, 'butast' umreš. 

Učiš se od izkušenih delavcev, izkušenih profesorjev, iz lastnih izkušenj. 

v družini ni imel nihče potrebe po dodatnem izobraževanju 

Znanje pridobivaš celo življenje. 

znanje v Sloveniji 

V Sloveniji vrhunsko znanje ni cenjeno - ne dobi se službe. V tujini je bolje plačano, 
imaš več možnosti. 

Vrhunskemu znanju v Sloveniji ne dajo možnosti, da bi se razvil. 

Znanje v Sloveniji ni cenjeno. 

mnenje o sebi 

prepričanost v svoj uspeh 

"poredni" fantje v SLO uspejo 

gotov je v svoje načrte 

pridni fantje v SLO uspejo 

Ve, da negativne ocene zmore popraviti. 

za druge ljudi 

Ne misli samo nase - svoji sestri privošči tudi kaj več. 
Nekateri ljudje nimajo veliko denarja in popravilo z majhnimi stroški je zanje zelo 

dobrodošlo. 

Pomoč ljudem mu je bolj pomembna kot denar. 

Povračilo stroška je tudi obljuba dolžne usluge. 

o sebi 

do šolskega dela se čuti odgovornega 

Na splošno o sebi pravi, da je delaven 
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O sebi pravi,da je čuden in da bi se moral vzeti v roke. 

OŠ: po učenju je bil srednje dober učenec 

Sebe bi opisal kot slabega dijaka. 

SŠ2: po učenju se ima za dobrega učenca 

šola ga skrbi 

Trudi se, da bi ne spraševal učitelja, kaj naj naredi, ampak, da sam ugotovi rešitev.  

Za cigarete in druge stvari si kupuje sam. 

Za učenje ni pretirano zavzet 
Zavzema se za nadgradnjo splošnega znanja, ker s tem dviguje svojo 

konkurenčnost. 

osnovna šola 

odnos do šole - OŠ 

OŠ: učenja ni imel rad 

OŠ: zanj šola ni bila zanimiva 

odnos profesorjev do dijakov 

OŠ: profesorji niso bili tako strogi 

OŠ izobraževanje 

OŠ: 8. razredov 

učenje v OŠ 

OŠ: delal je domače naloge, ker jih je moral 

OŠ: ni se zavzeto učil 

OŠ: nič se ni učil 

OŠ: po učenju je bil srednje dober učenec 

potek izobraževanja 

izbira programa 

izbral si je poklic avtoserviser. 

Njegova izbira izobraževanja je pravilna. 
O programu se je pozanimal pri prijateljih. Preveril je svoje zmožnosti in ponudbo 

vsebin. 

SŠ2 - strojni tehnik 

izostanki 

Bistveni problem njegovega položaja je izostajanje od pouka. 

Matej ni neopravičeno manjkal od pouka. 

Odsotnost: prva, peta, šesta,... 

S staršema se je precej kregal glede izostankov. 

nadaljevanje izobraževanja 

Mati se je sprijaznila, da so Prinčeve sposobnosti primerne za triletno in ne za 
štiriletno šolo. 

Mogoče se bo še naprej šolal. 

Ob delu pa se bo vsak sam priučil, kar zahteva delovno mesto. 
Odločitev o nadaljevanju šolanja bo sprejel ob zaključku šolanja. Odvisno od tega, 

ali se mu bo to še ljubilo. 
Pridobiti si želi čim višjo izobrazbo, da bi se mu ne bi bilo potrebno učiti na stara 

leta. 

starša sta zadovoljna, da se je vpisal v SŠ1 

Starša: nista ga toliko silila, da je potrebno zaključiti 

Starša: pokažeta zanimanje, a ne želita vršiti nanj pritiska 

Za čas dela pa se bo vsak sam priučil, kar rabi na delovnem mestu. 

Za napredovanje v višji letnik je najbolj odločilna vsaj pozitivna ocena.  

potek 

Do osmega razreda se je zavzeto učil. V devetem pa je zavzetost začela usihati. 
Ker na strojni šoli v drugem letniku ni bil uspešen, se je prepisal na program 

avtoserviser. 

Na šoli se dobro počuti. 

Najprej je začel neopravičeno izostajati koncem devetega razreda. 

Najprej se je vpisal na strojno šolo, kjer je prvega naredil, drugega ni dokončal. 

Prvi letnik strojne šole je lepo zaključil. 
Razlogi za ponavljanje so: izostanki, nespremljanje pouka, uporaba telefona, 

zaspanost, neučenje doma, odlaganje učenja na poznejši čas.  
Stalno ponavljanje testov je botrovalo, da si je rekel, da se bo učil tistikrat, ko se bo 

test ponavljal. Pri ponavljanju je rekel, da bo to že še prišlo na vrsto kdaj kasneje. Na 
koncu leta pa je bilo negativnih preveč. 

V devetem razredu je imel ocene v redu. 

razlogi izbire programa 

Izbrani program mu je všeč. 

Meni, da ga šola za trenutne potrebe dobro poučuje. 

Na podlagi predstavitve na informativnem dnevu se je dokončno odločil ta program. 

Nima pomislekov, da bi ne delal v tem poklicu. 

O programu je prvič slišal, ko se je šola predstavljala na njegovi osnovni šoli.  

Ravno program lego education mu je dal poklicno aspiracijo. 

razlogi slabših ocen v SŠ1 

Kasneje je bil raje drugje kot v šoli in je začel z izostajanjem. Pridobivanje ocen je 
odlašal na poznejši čas. 

Vedno ga je veselilo delo z motorji. Zato je bila ta izbira nekaj predvidljivega. 

samostojnost 

osmislitev 

Za učni uspeh je pomembno, da si si na jasnem, da moraš pač nekaj narediti, da 
boš lahko dostojno živel. 
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plačevanje za 'prestiž' 

Za svoj 'prestiž' (motor) si sam krije stroške. 

praktično znanje 

Pri očetu vidi, kako vsesplošna je elektrotehnika. Veliko lahko narediš sam - 
popravila in izdelava. Pri tem se tudi kaj privarčuje. 

Staršema je pomembno, da bi znal kaj ustvariti s svojim znanjem. Tako se mu ne bo 
treba kar naprej zanašati na druge. 

projektno delo 

Projektno delo ocenjuje kot zelo dobro, saj so izzvani, da samostojno rešuje težave. 

zaposlitev 

Z zaposlitvijo postaneš samostojen. 

selitev v Slovenijo 

razlogi selitve 

priti v slo je bila, nujnost 

v slo je prišel, ker je tu boljše življenje kot v BiH 

v slo je prišel, ker sta tu tudi brat in sestra 

selitev brata 

brat se je preselil v SLO pri 10 letih 

ko je brat šel v slo je bilo težko 

pravzaprav brat ni imel izbire... 

selitev sestre 

pred tremi leti je v SLO prišla sestra 

vrstniki domačega kraja v SLO 

SŠ: v šoli je 5 znancev iz njegovega domačega kraja 

vsi prišleki imajo podobno zgodbo OŠ 

zdaj jim je tukaj težko in nočejo obiskovati šolo 

začetek v SŠ2 

v šoli se je počutil osamljenega, ker je bil brez staršev 

v šoli se je počutil žalostnega 

v začetku šolskega leta je hotel odnehati 

v začetku šolskega leta se je počutil grozno 

srednja šola 

biti dijak 

Biti dijak mu je težko. Neke obveznosti se morajo izpolnjevat. 

Obveznost je učenje, prihajanje in odhajanje v in iz šole. 

SŠ: nihče ga ne sili, da hodi v šolo, ampak to hoče on sam 

Šolo doživlja kot breme. 

V šoli mu je všeč zaradi družbe. 

zdaj lahko reče, da rad hodi v šolo 

izobrazba SŠ1 

SŠ1: je voznik vseh kategorij, lahko bi bil profesionalni voznik 

odnos dijakov do profesorjev 

Če je odnos do učitelja primeren, ti bo ta raje pomagal. 

Dijaki v prvih dveh vrstah si ne upajo vsega tega delat, ker se bojijo vpisa v dnevnik. 

Jože osebno ni imel nobenega konflikta s katerim od profesorjev. 

Ko razred vstopi v učilnico, je tako kot v živalskem vrtu.   

Nekateri sošolci so do profesorjev nesramni. 

Nima pomena se pred profesorjem razburjati. Bolje se je v takem primeru pomiriti. 
Ocenjuje, da je odnos učencev do učiteljev, odvisen od vsakega posameznika -  eni 

so v redu, drugi jim nenehno 'tečnarijo'. 
Profesorji hočejo "nekak lepo" dopovedat, kaj in kako naj dijak naredi. Dijak se pa 

burno odzove. 

Sicer pa z odnosom učencev do učiteljev ni večjih problemov. 

učenci do učiteljev niso najbolj prijazni 

odnos profesorjev do dijakov 

Jože ne pozna profesorja, ki bi namerno dijaka zafrkaval, dal negativno oceno, ali 
ga celo načrtno dal na popravni izpit. 

Nekateri profesorji se za provokacije ne zmenijo. 

Nekateri profesorji so dobri. Drugi so 'tečni', kar naprej opozarjajo. 

Obrne se tudi k profesorju tistega predmeta, kjer ima težavo. 

Odnos profesorjev do dijakov je dober. 

odnosi učiteljev do učencev so veliko boljši kot v BiH 

Po končanem šolanju se izgubijo stiki s profesorji. 

Profesor zapiše vse, ki klepetajo. 
Profesorji lahko na zasebno življenje vplivajo posredno, preko spodbud, verjetja, da 

iz njega še nekaj bo, da zanj zastavijo dobro besedo, da osvetljujejo trenutne razmere v 
luči prihodnosti 

Profesorji se lahko na provokacije dijakov burno odzovejo. In takega profesorja 
dijaki ne marajo. 

Profesorji so včasih 'zateženi' in imajo 'bedne fore' in ga včasih 'ob živce' spravljajo 

S strani profesorjev ni bil nikoli prizadet. 

učitelji so ga vprašali, kako je v BiH 

v BiH so bili učitelj zelo strogi 
V primeru šolskih težav bi se obrnil na profesorje, ki pri njem uživajo ugled 

strokovnjaka - tako po znanju, kakor po izkušnjah 

V učnih težavah se v šoli lahko obrne na profesorja. 

Včasih se da obrniti na profesorje. 

organizacija izobraževanja 
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Ocenjuje, da je prakse v programu dovolj - tako pri delodajalcu, kakor v šoli. 

Pogoji v šoli so takšni, da lahko teoretično znanje preverjaš tudi v praksi. 
Pouk je po njegovem mnenju dobro organiziran, kajti imajo prakso strojništva 

posebej in prakso elektrotehnike posebej 
Pri praksi se od njega zahteva, da je samostojen, da sam pride do nekih morda 

boljših rešitev. Ob tem se nauči še kaj drugega.  
Program je zasnovan tako, da se lahko specializiraš na strojni ali elektrotehnični del 

ali oboje 

Projektno delo ocenjuje kot zelo dobro, saj so izzvani, da samostojno rešuje težave. 

Tudi avtomehanična smer ima dobre pogoje - delavnico, orodje, profesorje. 

počutje v SŠ 

počuti se varnega 

pomoč pri šolanju 

če bi imel težave na področju šolanja, bi pomoč iskal pri šolski svetovalki 

poučevanje 

Ali od ure veliko odnese je odvisno od vremena. Če je sonce, je problem, ker se 
gleda ven, se ukvarja z mobitelom, se pogovarja. 

Če učitelj ni 'tečen', če se na uri kaj 'dogaja', je zanj najbolj primerno poučevanje. 

Da je podano uporabno znanje, primerno za delo na zunanji praksi. 

Da je razloženo drugače kot v zvezku ali knjigi. 

Dobro poučevanje - šale, anekdote za zabavo. 
Glede načina izobraževanja bi nič ne spremenil, saj so pač izkušnje pokazale, da je 

tako najboljše. 

Izguba časa naredi učitelja nervoznega. Kar pomeni, da pouk izgubi na kvaliteti. 

Način dela pri praksi ti da samozavest - prepričanje v svoje delo 

Nekateri predmeti so zanimivi zaradi snovi, čeprav je profesor ne poučuje dobro. 
Po drugi strani je poznavanje starih tehnologij dobrodošlo, ko gre za popravljanje 

starih stvari. 
Poimenoval je pouk profesorja pri predmetu pogonski motorji kot primer dobrega 

poučevanja. 

Pri dobrem poučevanju je snov zanimiva. 

Pri dobrem poučevanju se govori bolj pogovorno in manj knjižno. 

Pri izobraževanju bi odstranil balast zgodovine in zastarele tehnološke rešitve. 
Pri nekaterih profesorjih je poučevanje monotono, zaspano. Pri takem predmetu se 

mora veliko bolj potruditi, da pouk spremlja. 
Pri učiteljih, ki vzdržujejo red, da razlagajo celemu razredu, se da pouk spremljat in 

se tako učiti sproti. Težje je, ko v razredu ni miru. Takrat mora sam doma ugotoviti, za 
kaj se pri snovi gre. 

Profesor porabi pet do deset minut za umirjanje. 

Profesorji znajo podajat znanje, ker so izkušeni. 

Učitelji snov, ki je razložena v knjigah na strokoven način, razložijo bolj preprosto 

Vsebine so tako zasnovane, da bi lahko  približno ugotovil, kaj je s strojem narobe - 
tako iz strojniškega kot elektrotehničnega dela 

program SŠ1 

SŠ1: dokončal je program voznik 

sošolci 

ko se je spoznal s sošolcema, se je bolj sprostil in se več družil z njima 

Med sošolci ni tekmovalnosti. 
Nekateri pa profesorja poslušajo. Ti so v razredu tudi bolj spoštovani. Z njimi se 

Jože lažje pogovarja, jih kaj vpraša, če več ve kot on. 

Ob učnih težavah se najprej obrne na sošolce. 

Razred kot celota so nekje v povprečju, kar se tiče učnega uspeha. 

S sošolci se dobro razume, med seboj si pomagajo, imajo FB skupino. 

s sošolci se zelo dobro razume 
Sošolci ga tudi sami od sebe vprašajo,  ali potrebuje pomoč. Za razlago snovi 

vpraša tudi sam.  

sošolci ga vidijo kot pridnega 

Sošolci mu pomagajo s posojanjem zapiskov, z razlago.  

sošolci so ponudili pomoč 

To, kar delajo sošolci, je zanimiveje kot to, kar dela profesor. 

v razredu ni tekmovalnosti 

V razredu si pomagajo. 
Večina sošolcev ve, za kaj se učijo, imajo začrtano prihodnost, npr. Da se bodo 

zaposlili tam, kjer so bili na praksi. 

spremljanje pouka 

ni mu težko pisati po nareku 

vso snov razume 

začetek v SŠ2 

v šoli se je počutil osamljenega, ker je bil brez staršev 

v šoli se je počutil žalostnega 

v začetku šolskega leta je hotel odnehati 

v začetku šolskega leta se je počutil grozno 

zahtevnost izobraževanja 

Matejev učni uspeh je v primerjavi z ostalimi leti nekoliko slabše.  

Šola ni zahtevna, če bi se redno učil. 

V +2 programu se snov jemlje hitreje in je vse bolj težje. 
V šolo rad hodi. Kadar je na urniku veliko ur, mu je pouk v breme.  V breme mu je 

tudi, če se pouk pozno konča.  

učenje 

kvaliteta učenja - SŠ2 
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v glavnem se vse pravočasno nauči 

način učenja 

angleščino se je učil vsak dan 

Če ima srečo, da si je zapomnil prave reči, bo imel dobro oceno. 

dela vse domače naloge 

Doma se uči nezainteresirano. 

inštrukcije je imel za angleščino 

Iz razlage si poskuša zapomniti čim več.  

Kvaliteto svojega znanja preveri s kontrolko. 

Kvaliteto učenja preverja tako, da ga kdo vpraša in ob testu. 

Napotke staršev je upošteval. 

Ob učnih težavah se najprej obrne na sošolce. 

Pisni preizkus piše kot poizkus, ali bo uspelo ali ne. Če je neuspešen, še enkrat 
poizkusi. 

Po navodilu staršev se gre učit. Vendar se bo učil nezainteresirano. 

Pouk spremlja 
Pouk spremlja takrat, ko je v razredu mir, se sliši, kaj učitelj govori, ko učitelj ne 

razlaga samo enemu sošolcu 

Pouk spremljajo samo dijaki v prvih dveh vrstah. 
Pri pouku se težko zbere, ne da se mu poslušat, občasno si snov zapisuje. Komaj 

čaka, da je konec ure. 

Pri pouku spremlja razlago. 

pri SLO je dobil ustno pet  

Pri učenju ne posveča veliko pozornosti ugotavljanju kvalitete naučenega. 

s ponavljanjem preverja kvaliteto naučenega 

Samo iz knjig se ne more učiti 

Tako v SŠ in OŠ se je učil enako: z branjem in ponavljanjem prebranega. 

Učenju namenja zelo malo časa. 

uči se med 18 in 19.30 

uči se med vikendom 

uči se najbolj problematične predmete 

Uči se z branjem in z malo ponavljanja. 

učil bi se to, kar je koristno 

Ustreza mu, da najprej snov posluša, na to pa jo prepiše 
V OŠ je bilo več memoriziranja kot v SŠ, kjer je potrebno bolj snov razumeti in 

uporabiti logiko. 

V prvem letniku je obdržal delavne navade iz OŠ. 

Za pozitivno oceno je ključno učenje, toliko časa, da pridobiš vsaj dve. 

za vodeno interpretacijo je dobil enko 

zdaj mu šola vzame veliko časa 

o učenju 

 Iz velikih napak se veliko naučiš. 

do šolskega dela se čuti odgovornega 

Ključna za učni uspeh mu je volja. Če ima voljo do nečesa, bo tudi uspel. 
NA učni uspeh vplivajo: domače naloge, koliko se uči, koliko si pri pouku, koliko se 

sodeluje; zbranost, poslušanje, ponavljanje doma. Vsemu temu reče 'majhne stvari'. 

po učnem uspehu je zdaj slabši kot prej 
Potrebno se je zavedati, da je tvoja prihodnost odvisna od tega, kakšen učni uspeh 

boš imel. 

Tudi iz napak se da veliko naučiti. 

več časa se učim, vendar so ocene slabše kot v BiH 
Za učni uspeh je pomembno, da si si na jasnem, da moraš pač nekaj narediti, da 

boš lahko dostojno živel. 

za uspeh je po njegovem mnenju ključno učenje 

odnos do šole - OŠ 

OŠ: sam je skrbel za učenje 

OŠ: učenja ni imel rad 

OŠ: zanj šola ni bila zanimiva 

pomoč pri učenju 

Če potrebuje inštruktorja, si ga mora sam najti. 
Pomoč pomeni, da nisi odslovljen, da ima znanje, da zna to znanje naprej 

posredovati. 

Pri učenju in šolskih obveznostih se lahko zanese sam nase. 

V učnih težavah se v šoli lahko obrne na profesorja. 

primerjava učenja 

OŠ: bilo je lažje kot SŠ 

SŠ: se je več posvečal učenju  

SŠ2: bolj se uči, ker nima druge izbire 

SŠ2: je več snovi, je bolj razširjena 

v primerjavi z OŠ se zdaj v SŠ učil bolj zavzeto 

več časa se učim, vendar so ocene slabše kot v BiH 

priprava na samostojnost 

Ključna za učni uspeh mu je volja. Če ima voljo do nečesa, bo tudi uspel. 
Potrebno se je zavedati, da je tvoja prihodnost odvisna od tega, kakšen učni uspeh 

boš imel. 

učenje v OŠ 

Do osmega razreda se je zavzeto učil. V devetem pa je zavzetost začela usihati. 
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Kar težko se mu je bilo učiti. 

Kot učenec ne vidi, da bi se kaj posebej razlikoval v primerjavi z osnovno šolo. 

OŠ: delal je domače naloge, ker jih je moral 

OŠ: ni se zavzeto učil 

OŠ: nič se ni učil 

OŠ: Pred testi se je cele popoldneve učil in pripravljal. 

V osnovni šoli je bil prav dober učenec. 

V osnovni šoli je imel podobne učne navade kot v SŠ. 

V OŠ je bil navajen takega ritma učenja. 

V OŠ ni ponavljal razreda. 

V OŠ se je bolj učil kot v SŠ. 

učne težave 

Hitro zgubi zbranost, ko je v razredu kaj bolj zanimivega. 

Matej je vedno pripravljen sprejet novo znanje. 
Ne glede na uro v dnevu - vedno je enako: kratkotrajna pozornost, skrenljiva 

pozornost, zaspanost. 
Problem njegovega učenja je kratkotrajna pozornost. Ob mirovanju in branju 

zapiskov hitro postane zaspan. Mora biti v gibanju. 

razlikuje, kaj se je smiselno učiti na šolski učni pomoči, kaj doma 

Zbranost mu hitro poide tudi, ko v sebi čuti še voljo do dela. 

vpliv staršev 

Na učni uspeh vplivata starša, ko te vzpodbujajo in tako dajejo voljo do učenja. 

Starša sta mu pomagala pri učenju z razlago in nasveti o načinu uspešnega učenja. 

vpliv vrstnikov 

Slaba družba ne zagotavlja dobrega učnega uspeha. 

vizija prihodnosti 

doživljanje prihodnosti 

Glede prihodnosti nima skrbi, ne strahov. 

Glede svoje prihodnosti nima strahov, saj ve, da je poklic mehatronike aktualen. 

sebe vidi, da bo delal dobro 

skrbi ga ali bo ostal v SLO 

doživljanje trga dela 

od začetka bo delal vse 

Slovenci imajo prednost 

nadaljevanje izobraževanja 

Jože se bo še naprej šolal (+2 PTI), da ima dobro izobrazbo in da je njegovo znanje 
sodobno. 

Meni, da se z več izobrazbe lažje zaposli. 

Nadaljevati izobraževanja ne namerava. 

Po +2 programu se namerava vpisati na fakulteto. 
Po potrebi se bo pa še dodatno usposabljal ob kakšnem tečaju za specialno 

področje avtoservisiranja. 
Z višjo izobrazbo izkazuješ, da bi rad nekaj več - več v družbi, več v podjetju, da ni 

samo zabava in droge. Izkazuješ, da imaš nekaj v sebi, kar te žene naprej. 

Za Jožeta triletna poklicna šola ni dovolj.  

o možnosti neuspeha 

Do sebe ima zmerna pričakovanja. Če na fakulteti ne bo uspešen, se bo zaposlil. 

priprava na samostojnost 

Na tej šoli te največ praksa usposablja za življenje. 

Nekatera snov pri matematiki je življenjsko povsem neuporabna. 
Nekateri sošolci ne vedo, kaj bi v življenju radi počeli, kaj bi radi v prihodnosti delali; 

samo gledajo na uro, kdaj bi šli domov. 
Nekateri sošolci nimajo razmisleka o tem prihodnosti, o tem, da bodo enkrat 

potrebovali lasten zaslužek. 
Potrebno se je zavedati, da je tvoja prihodnost odvisna od tega, kakšen učni uspeh 

boš imel. 

predmeti ANG, NEM bodo v poklicu koristni, ostalo pa ne 

šola je priprava na samostojno življenje 

Šola te ne pripravlja na samostojno življenje. To se pripravlja vsak sam. 

to, kar se učijo zdaj ne bo uporabno v poklicu 
Večina sošolcev ve, za kaj se učijo, imajo začrtano prihodnost, npr. Da se bodo 

zaposlili tam, kjer so bili na praksi. 

z izobrazbo prideš do zaposlitve 

ustanovitev delavnice 

Če ni zaposlitve, lahko ustanoviš lastno podjetje. 
Glede na to, da bo imel veliko znanja, predvideva, da bo lahko ustanovil podjetje - 

velikega ali manjšega. 
Glede prihodnosti nima strahov. Ne ve pa, kako zbrati dovolj denarja za samostojen 

začetek podjetja. 

Predstavlja si, da bo, če bo le mogoče, imel svojo avtoservisno delavnico. 

Z uspešnostjo lastnega podjetja ne vidi težav, sploh če je volja in širina znanja. 

zaposlitev 

Delodajalcu se splača zaposliti mehatronika, saj z njim pokriva več področij hkrati. 
Glede zaposlitve je potrebno imeti plan B: prekvalifikacija v varilca, ki je tudi iskan 

kader. 
Idealna služba bi mu bila popravljanje in sestavljanje strojev. Tako kot pri projektni 

nalogi v šoli. 
Kako je, ko delaš za minimalno plačo, vidi tudi sam - to ni veliko. Zanj je za zadaj 

dovolj. Navaja pa ga k finančni samostojnosti. 
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Mogoče se bo zaposlil, da bo prišel do lastnega zaslužka, da bi ne bil več finančno 
odvisen od staršev. 

Možnost zaposlitve se veča s stopnjo izobrazbe. 

Nima pomislekov, da bi ne delal v tem poklicu. 

Plačilo je odvisno od zaposlitve. 
Po fakulteti se namerava zaposliti. Želi si službo, kjer bo užival in bo plača primerna 

za normalno življenje. 
Pri izbiri službe bi upošteval, ali bi pri delu užival, bi mu bilo v veselje ali bi mu bilo 

vse v breme. 
Pri izbiri službe bi upošteval, kakšne sodelavce bi imel, koliko bi bilo odmora za 

malico, kakšna bi bila plača in da bi ta bila stalna. 

Pri izbiri zaposlitve bi gledal na to, da bi ne bila na enem mestu in da bi bila pestra. 

Računati je treba z možnostjo, da se zaposlitev izgubi.  

rad bi delal v skladišču ali kot voznik, ne ve 

Sebe v prihodnosti vidi kot zaposlenega avtoserviserja. 
Upa, da bo dosegel svoje sanje o zaposlitvi, ki mu bo v veselje, s plačo, odmori, 

sodelavci,... 
V razmišljanju glede prihodnosti niha. Predstavlja si, da bo delal na terenu, ali pa 

tudi ne. 

Z osnovno šolo imaš lahko samo določeno višino plače. 

Z zaposlitvijo postaneš samostojen. 

Zaposlitev za mehatronika ni težko dobiti, ker je njegovo znanje široko. 

življenje v Sloveniji 

čas bivanja v SLO 

prvo leto v SLO 

doba do zaposlitve 

po 10 letih se lahko zaposliš 

ti dve leti naredi in začne iskati službo in stalno državljanstvo 

dom 

zdaj živi z bratom v Ljubljani 

doživljanje trga dela 

Slovenci imajo prednost 

državljanstvo 

10 let je potrebno biti tukaj, da dobiš stalno državljanstvo 

10 let mora hoditi v šolo 

nadzor šolanja - brat 

brat hodi na govorilne ure, če mu delavni čas to dopušča 

počutje v SŠ 2 

zdaj lahko reče, da rad hodi v šolo 

pomoč pri nešolskih stvareh 

če bi imel težave na področju življenja, bi se obrnil na brata 

pravica do zaslužka 

zdaj lahko dela, če  

skrbnik 

zdaj zanj skrbi brat 

trenutni status 

zdaj ima študentski status 

učenje slovenščine 

obiskuje pouk SLO za tujce 

pouk za SLO mu ne pomaga dosti 

težko se mu je učit izgovarjave 

več SLO se nauči v šoli / v razredu 

statusi 

pedagoška pogodba 

Ne zmore biti v šoli pri tako dolgotrajnem urniku. 

O vsebini pogodbe se je pogovarjal s svetovalno službo. 

Ocenjevanje poteka v istih rokih kot za ostale sošolce. 

Pedagoška pogodba mu ne omogoča napovedanega spraševanja. 

Prednost pedagoške pogodbe je samo v predčasnem odhajanju domov. 

Prednost pedagoške pogodbe je v tem, da lahko gre prej domov. 

Pri pouku kar dosti manjka. 

Princ je pedagoško pogodbo predlagal mami, ki je na to o tem poizvedovala v šoli. 
V pedagoški pogodbi piše, da se mora dijak, ko ne more več v šoli zdržat, javiti pri 

razredničarki, svetovalni delavki ali nadomestnemu učitelju. 

V SŠ nima DSP. 

Vseeno mora prinesti opravičila. 
Zaradi kratkotrajne pozornosti so bile šolske obveznosti prilagojene s pedagoško 

pogodbo. 

DSP v OŠ 

DSP je dobil na podlagi nekih testov. Glede raznih psiholoških testov pravi, da je 
človek na nekem področju dober, na drugem pa ne. 

DSP je dobil v tretjem razredu. 

DSP je imel že v osnovni šoli. 

DSP je pridobil tako, da ga je to staršema priporočil šolski psiholog, 
DSP mu je v OŠ koristila tako, da je tudi sam snov razlagal sošolcem na način, 

kakor mu je bila razložena na DSP. 

DSP se je v OŠ izvajala tako, da so ga vzeli iz pouka. 

DSP v OŠ mu je koristila z razlago in z oblikovanjem učnih navad. 

Mnogi, ki niso imeli DSP, so bili še veliko slabši kot on sam. 
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V OŠ je imel DSP 

Zaradi DSP mu v OŠ ni nihče rekel, da je "butast". 

Zaradi DSP ni bil nič socialno ožigosan. 

Zaradi DSP v OŠ ni bil nikoli prikrajšan, izločen iz družbe. 

DSP v SŠ 

DSP v SŠ ni nič slabega - učitelja se vpraša, ni negativnih, ni potrebe po 
inštrukcijah, ni se treba učiti doma. 

Koristi tudi dodatno strokovno pomoč 

Starša sta se za DSP v SŠ odločila iz pragmatičnih razlogov. 

V SŠ so DSP predstavili kot nekaj, kar se rabi, če se hoče v življenju nekaj doseči. 

šolska učna pomoč 

ena ura na teden ni dovolj 

Podpora učne pomoči v šoli je, če si jo poiščeš. 

razlikuje, kaj se je smiselno učiti na šolski učni pomoči, kaj doma 

šolska učna pomoč mu veliko koristi 

status športnika 

Dijaki športniki imajo radi izgovore na dan, ko so bili dogovorjeni za spraševanje. 

Matej ima status športnika. 
Problem dijakov športnikov je, da se k že postavljenemu datumu spraševanja doda 

še datum pisnega preverjanja. In tako imajo neenakomerno razporejeno ocenjevanje. 

Status športnika mu kdaj pomaga, kdaj pa tudi ne. 

V razredu imajo trije status športnika. 

Zaradi statusa športnika si lahko sam določi datum ustnega spraševanja.  

 

 


