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POVZETEK 

V magistrskem delu skozi študijo primera prikažem pristop k reševanju šolskega osipa na 

Danskem. V teoretičnem delu opišem obdobje mladostništva in njegove razvojne naloge ter 

prehod v odraslo dobo. Razvojno obdobje je socialna kategorija, zato opišem današnjo družbo 

in kako je mladostnik umeščen vanjo. Utemeljim koncept podaljševanja mladostništva in 

problematiko predčasnega izstopa iz procesa izobraževanja. Raziščem problem »osipništva«, 

ki nastane, ko mladostnik predčasno prekine oziroma izstopi iz edukacijske poti, ker ne želi, a 

praviloma ne zmore dokončati vpisanega izobraževalnega programa. Pogosto nekateri 

mladostniki po dokončanem obveznem izobraževanju preprosto ne vedo, kako in kje bi 

nadaljevali izobraževanje. Takšna skupina mladostnikov spada med socialno ranljive mlade, 

ki so nemalokrat potisnjeni na rob družbe. Opišem pristope podpore za mlade osipnike v 

Sloveniji in natančneje osvetlim program PUM oziroma PUM-O. Nadalje prikažem danske 

pristope k problemu osipništva in podrobneje predstavim MultiCenter Syd, produkcijsko šolo, 

ki predstavlja primer dobre prakse na tem področju. V empiričnem delu predstavim omenjeno 

dansko produkcijsko šolo, kjer sem v vlogi asistentke profesorice na kreativnem oddelku štiri 

mesece nabirala praktične izkušnje. S pomočjo polstrukturiranih intervjujev raziščem 

doživljanja mladostnikov, ki so vključeni v program produkcijske šole, in izkušnje ter ocene 

zaposlenih MultiCentra Syd. Podatke kvalitativno obdelam in sistematično predstavim 

odgovore na raziskovalna vprašanja, kar sproti dopolnjujem s svojimi izkušnjami v vlogi tuje 

študentke in asistentke učiteljice med mladostniki. Izkaže se, da mladi pozitivno doživljajo 

izkušnjo obiskovanja produkcijske šole in bi jo priporočali tudi ostalim mladostnikom, ki so 

se nekako izgubili na svoji poti. Glavno sporočilo zaposlenih intervjuvancev, ki temelji na 

njihovih delovnih izkušnjah, je, da je produkcija pravi način za usmerjanje mladih, ki so 

negotovi in ne vedo, kakšen bi bil njihov naslednji korak na področju kariere. V zadnjem delu 

magistrske naloge sem po lastni presoji na osnovi spoznanj in izkušenj z danskim modelom 

ter bolj oddaljenim poznavanjem programa PUM/PUM-O določila kriterije primerjav in nato 

po zbranih podatkih oblikovala vzporednice med obema programoma, ki se ukvarjata z 

mladimi osipniki. 

Ključne besede: prehod v odraslost, šolski osip, projektno učenje mladih, produkcijska šola, 

MultiCenter Syd − Danska. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

This masters work is about case study which’s theme is solving the problem of school 

dropouts in Danish school system. The theoretical part contains information about 

adolescence and its development process from young age till grownups. Development period 

is a social category that is why it is necessary to describe society and the role of an adolescent 

in it. I explain the concept of lengthening adolescence and the problem of premature 

education dropout. I explore the problem of dropouts, which appears when adolescent 

prematurely drops out of school. Often some adolescents, after finished obligatory education, 

don’t know how or where to continue education. Such group of adolescents is socially 

vulnerable and many times pushed to the edge of society. I describe supporting approaches for 

young dropouts in Slovenia and elaborate PUM/PUM-O program. Further I present Danish 

approaches to solving dropout problems and MultiCenter Syd, a production school, which 

represents a good practice on this field. In empirical part I describe the MultiCenter Syd in 

detail, where I was gaining experience as an assistant teacher on creative section for four 

months. With the help of interviews I explore teachers and adolescents experiences and 

evaluations, that are involved in the prodaction school of MultiCenter Syd. Gained data is 

qualitatively processed, systematically presented and filled with my experiences as a foreign 

student and an assistant. Data shows that adolescents positively experience MultiCenter Syd 

programs and would also recommend it to other adolescents, who somehow lost their 

educational way. The main message of interviewed teachers, based on their experiences, is 

that the production is the right way to guide adolescents who are uncertain about their next 

step in making their carrier. In the last part, based on my own estimation and experiences with 

Danish model and less known PUM/PUM-O program, I have determined criteria of 

comparison and similarity between both programs, which deal with dropouts. 

Key words: transition to adulthood, school drop-out, project youth learning, production 

school, MultiCenter Syd − Denmark. 
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I. UVOD 

Mladostništvo je življenjsko obdobje, ki je za mnoge posameznike najbolj pestro v razvoju. 

Polno je izzivov, negotovosti, novih izkušenj, odločanj za prihodnost, notranjega nemira. 

Prinaša različne vloge in naloge ter preizkušnje, ki jih je za nadaljnji razvoj potrebno uspešno 

rešiti. Ravno zaradi vsega tega je verjetno tako zanimivo za raziskovanje. Osebno me 

mladostniki zanimajo zaradi svoje drugačnosti, upornosti tradicionalnim, preizkušenim potem 

in iskanja alternativnih možnosti za prehode v odraslost. 

Temo magistrskega dela sem izbrala na podlagi lastnega interesa. Po opravljenih izpitih na 

podiplomskem programu sem si pred zaključkom študija vzela dodatno leto, katerega sem 

želela izkoristiti za študijsko prakso v tujini. Moj namen je bil pridobiti dodatne praktične 

izkušnje na strokovnem področju dela z mladostniki in doživeti osebno preizkušnjo življenja 

izven domovine in cone udobja, v novem okolju, med neznanimi ljudmi. Odločila sem se, da 

si postavim še večji izziv in celotno izkušnjo s tujine povežem z magistrskim delom ter tako 

praksi povečam vrednost in po možnosti bralcem magistrskega dela prenesem nekaj znanja iz 

severne Danske, od koder izhajajo produkcijske šole. 

Hitre spremembe so bistvena značilnost sodobne družbe. Predvidljivost industrijskega sveta iz 

obdobja moderne je minila s postmodernizmom, ki ga Bauman (2002) predstavlja z metaforo 

»tekočnosti«, za katero sta značilni negotovost in nestabilnost. To je realnost v katero smo 

danes vključeni vsi, ne glede na starost. Hitro odzivanje na spremembe, nenehno prilagajanje 

in vedno višja pričakovanja staršev ter učiteljev, postajajo stvarnost tudi za otroke in 

mladostnike. Fleksibilnost tako postaja ena izmed nujnih lastnosti posameznika, ki želi uspeti 

v sodobni družbi. 

Puberteti, dobi pospešenega dozorevanja, ko se pojavijo pomembne telesne, hormonske in 

druge fiziološke spremembe, sledi adolescenca. V tem razvojnem obdobju je povečana 

verjetnost za konflikte in spopade z avtoriteto, saj vse te spremembe povzročijo stres in 

čustveno nestabilnost (Poljšak Škraban, 2004a). Galambos in Leadbeater (2000) ter Koger 

(2000), vsi v M. Zupančič (2013) pišejo, da z naraščajočo starostjo mladostnikov meje med 

mladostništvom in zgodnjo odraslostjo postajajo vse bolj ohlapne. Tudi individualne razlike 

med posamezniki, glede doseganja relativne psihološke zrelosti, zaključka izobraževanja in 

doseganja ekonomske neodvisnosti, so precejšnje. Za uspešen prehod iz razvojnega obdobja 

mladostništva v obdobje zgodnje odraslosti se mora posameznik znajti med družbenimi 

normami, izpolniti bistvene zahteve in pričakovanja ožjega ter širšega okolja. Za 

marsikaterega mladostnika so zahtevani standardi prehoda v odraslo dobo in integracijo v 

družbo previsoki. Zgodi se, da mladostnik obstane na neki točki, njegov poklicni in socialni 

razvoj se ustavita, izgubi cilje, se sooča z ranljivostjo in vedno večjimi notranjimi konflikti. 

Pomemben del življenjske poti v sodobnem času je izobraževanje. Toliko težje je zato 

mladim, ki iz formalnega sistema šolanja izpadejo, za kar so lahko krivi najrazličnejši vzroki. 

Večkrat gre pri iskanju odgovora na vprašanje ''zakaj'' za kombinacijo različnih življenjskih 

okoliščin in posameznikovih lastnosti, ki družno privedejo do potiska mladostnika na stranski 
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tir. Vendar kot pravita Grcić in A. Kobolt (2008) večinoma mladi na vse te razloge niso imeli 

vpliva. V primeru, da bi imeli možnost odraščati v bolj spodbudnem okolju ter bi bili učni 

programi bolj prilagojeni njihovim potrebam in sposobnostim, bi lahko bili prav tako uspešni 

kot njihovi vrstniki. Težko torej krivimo mlade osebno, bolj gre za okoliščine, v katere so bili 

potisnjeni in razmere, ki niso bile prilagojene njihovim potrebam. 

Del mladih, ki ne uspe v ustaljenih družbenih tirnicah izobraževanja, je tako potisnjen na rob. 

Možnosti, ki jih imajo za prihodnost, so slabše od možnosti, ki jih imajo njihovi akademsko 

uspešni vrstniki. Navadno okoliščine privedejo do tega, da posameznik iz različnih razlogov 

še ni pripravljen na formalno izobraževanje. Čas, ki ga potrebuje za pripravo, lahko dobro 

izkoristi v produkcijski šoli, kjer si neformalno pridobi novih veščin in znanj. Te mu 

pomagajo pri večanju samozavesti, zaradi dnevne aktivnosti ter sodelovanja z vrstniki pri 

projektih pa pridobiva tudi socialne spretnosti in osebnostno raste. 

Ni toliko pomembno trenutno stanje in okoliščine v katerih se nahajamo, važna je vera v 

možnost spremembe, saj se vedno lahko naučimo novih stvari, postanemo spretnejši, bolj 

učeni, bolj kompetentni. Čeprav lahko trenutno vse deluje izgubljeno, negotovo, celo narobe, 

se čez nekaj časa ob pravih razmerah lahko izkaže za tisto pravo. Uvod bi rada simbolno 

zaključila z mislijo danskega pravljičarja, Hansa Christiana Andersena: »Ni pomembno, če si 

rojen na račjem dvorišču, dokler se izležeš iz labodjega jajca.« 
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II. TEORETIČNI DEL 

1. Obdobje mladostništva in prehod v odraslo dobo 

1.1 Mladostništvo 

Čas, ko otrok postane ''polnoleten'', v mnogih družbah označujejo razni obredi, iniciacije v 

odraslost, ki lahko vključujejo verske blagoslove, preizkušnje moči in vzdržljivosti, ločitev od 

družine. Obred lahko poteka pri določeni starosti ali je povezan s kakšnim dogodkom (na 

primer pri dekletih prva menstruacija). Navadno je bolj postopen in manj strogo določen 

vstop med odrasle v sodobnih industrijskih družbah, ki priznavajo obdobje mladostništva. Gre 

za prehod iz otroka v odraslega, pri katerem prihaja do velikih, med seboj komplementarnih 

telesnih, spoznavnih in psihosocialnih sprememb. Pomen je odvisen od pogledov v določeni 

družbi, zatorej je mladostništvo družbeni konstrukt (Papalia, Wendkos Olds in Duskin 

Feldman, 2003) oziroma kot pravi Saksida (2008, str. 90): »Mladina je pojem, ki ga v 

zgodovini ni bilo, nastal je kot produkt družbeno zgodovinskih okoliščin in sodobne 

industrijske družbe.«  

Stroka mladostništvo ali adolescenco1 (lat. adolescere, kar pomeni dozorevati) opredeljuje kot 

razvojno obdobje pri človeku med otroštvom in odraslostjo, vendar različni avtorji niso 

povsem enotni glede določanja spodnje in zgornje starostne meje. M. Zupančič (2013) pravi, 

da se to obdobje začne pri približno 12. letih s pred-puberteto in puberteto. Mladostnik se v 

tem času srečuje z mnogimi spremembami na različnih področjih: telesne, čustvene in 

socialne. Za uspešen zaključek svojega razvoja mora prebroditi tudi razvojne naloge, ki 

nastopijo v tem času. Obdobje se zaključi okoli 24 leta. 

E. Hurlock (1959, v Poljšak Škraban, 2004a) deli mladostništvo na štiri faze: 

• predadolescenca (10-12 let) – faza, v kateri posameznik spolno dozoreva, oblikuje 

identiteto, teži k samostojnosti, upira se avtoritetam in spreminja vrednotni sistem; 

• zgodnja adolescenca (12-14 let) – poleg značilnosti prejšnje faze, ta prinaša predvsem 

postopen razvoj avtonomne morale in težnje k popolnosti; 

• srednja adolescenca (14-17 let) – za to fazo sta značilna utrjevanje formalno-logičnega 

mišljenja in pospešen socialno-čustveni razvoj; 

• pozna adolescenca (17-20 let) – faza, ki jo avtorica imenuje doba pomirjanja s samim 

seboj in s svetom. 

Pojmovanje adolescence se je sčasoma spreminjalo. Zgodovinarji pričajo, da je oče 

znanstvene študije o adolescenci Hall, ki je svoje ideje objavil že leta 1904. Njemu dolgujemo 

začetke znanstvenih študij o adolescenci, saj je bil prvi, ki je raziskoval obdobje mladosti, 

katero se začne z nastopom pubertete in zaključi z vstopom v odraslost. Opredelil jo je kot 

obdobje med 12 in 23 letom. Menil je, da je za to obdobje značilno viharništvo, stresi in upor 

mladih proti različnim avtoritetam. Kljub velikim družbenim spremembam, se je tako 

                                                 
1 V magistrskem delu uporabljam oba izraza, mladostništvo in adolescenca, saj sta sopomenki za isto obdobje. 
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poimenovanje adolescence obdržalo razmeroma dolgo (Zupančič, 2013; Santrock, 2008; 

Poljšak Škraban, 2004a). 

Za njim je potem obdobje adolescence raziskovala antropologinja M. Mead (1928), ki je 

preučevala adolescente na Samoi, otoku na Južnem morju. Njeni zaključki so pokazali, da 

osnovna narava adolescence ni biološka, kot je predvideval Hall, ampak je bolj socialno-

kulturna. V kulturah, ki zagotavljajo gladek, postopen prehod iz otroštva v odraslost, kot se z 

adolescenco ravna v Samoi, je zaznala zelo malo stresa povezanega s tem obdobjem. Sklenila 

je, da kulture, ki dovoljujejo adolescentom opazovati spolne odnose in rojstva otrok, dojemajo 

smrt kot nekaj naravnega, kjer adolescenti delajo pomembna dela, sodelujejo v spolni igri in 

jasno vedo, kakšna bo njihova vloga v obdobju odraslosti, navadno spodbujajo adolescenco 

več ali manj brez stresa. Vendar v državah, kot je ZDA, kjer se otroke dojema zelo drugače od 

odraslih, in adolescenca ni kategorizirana v enakih izkušnjah, je to obdobje verjetno veliko 

bolj stresno. Freeman (1983) potem poroča, da je bilo več kot pol stoletja po ugotovitvah M. 

Mead njeno delo kritizirano kot pristransko in verjetno napačno (Zupančič, 2013; Santrock, 

2008). 

Do leta 1950 je razvojno obdobje, ki ga imenujemo adolescenca, dobilo pomen odraslosti. Ni 

šlo le za fizično in družbeno identiteto, temveč tudi pravno, kajti vsaka država je razvila 

posebne zakone za mlade v starosti med 16 in 18 do 20 let. Pridobitev diplome, ključa do 

dobre zaposlitve, je bil cilj mnogih adolescentov v tistem času, prav tako kot poroka, družina 

in ustalitev v lagodje življenja, ki ga prikazujejo televizijske reklame. V sedemdesetih letih je 

žensko gibanje spremenilo opis in študij adolescence, saj so se prej opisi adolescence nanašali 

bolj na moške kot na ženske. Dvojnost družinskih in poklicnih ciljev, ki jih imajo mladostnice 

danes, je bilo v začetku devetnajstega stoletja še velika neznanka. Več let so ženskam in 

etničnim manjšinam ovire preprečevale vstop na izobraževalno področje razvoja adolescenta. 

Tisti redki, posamezni primeri, ki so s predanostjo pridobili doktorat, so morali premagati 

veliko družbenih predsodkov (prav tam). 

Med kasnejšimi najvplivnejšimi spremembami, ki se izrazito odražajo pri generacijah 

adolescentov že od konca dvajsetega stoletja in se v začetku enaindvajsetega stoletja le še 

krepijo, je zagotovo močno povečanje uporabe raznovrstne tehnologije ter medijev. Iz leta v 

leto se tehnologija bolj razvija in mediji imajo vedno večji vpliv na posameznike ter 

posledično na celotno družbo. S. Jayson (2006) opisuje, da v nasprotju z njihovimi starši, 

današnji mladostniki niso poznali drugega kot svet, v katerem prevladuje tehnologija. Celo 

njihovo družabno življenje se vrti okoli mobitelov in interneta. Rener (2000) piše o dvojnih 

vplivih medijev in informacijske tehnologije na mladostnike. Po eni strani z elementi 

večkulturnosti in globalnega internacionalizma mlade informirajo o drugih kulturah in novih 

življenjskih stilih, kar jim razširja obzorja ter jih osvobaja tradicionalnih ujetosti, a po drugi 

strani se pri mladih zaradi tega pojavljajo nove stiske in negotovosti. M. Cerar (2007) 

opozarja na pomen spletne anonimnosti, zaradi katere se mladostniki lažje brez zadržkov 

izražajo, predstavljajo tudi svoje težke življenjske situacije, dileme in vprašanja. Virtualno 

okolje je zato večkrat prostor, kjer adolescenti razrešujejo osebne negotovosti, saj jim je ta 

način zaradi izogiba zadrege zagotovo lažji. 
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M. Zupančič (2013) poleg omenjenih sprememb opaža, da prihodnosti za mladostnike ne 

predstavljajo več le odrasli, temveč vse bolj njihovi vrstniki. Odrasli tako niso več edini 

model za pridobivanje znanj in spretnosti, uporabnih v prihodnosti adolescentov, različne 

priložnosti za učenje jim omogočajo tudi vrstniki – predvsem na področjih zunaj doma. 

Avtorji (Zupančič in Svetina, 2004; Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003; Horvat 

in Magajna, 1987) ugotavljajo, da v tem obdobju začnejo vrstniki zadovoljevati različne 

potrebe, ki jih je posameznik prej zadovoljil v primarni družini. Vrstniki so si med seboj v 

oporo pri osamosvajanju, skupaj se učijo sodelovanja, tekmovanja, izražanja čustev, 

vživljanja, reševanja nesoglasij in prenašanja neuspehov. Vendar kot piše M. Zupančič 

(2013), starejša generacija še vedno ostaja dominantna pri postavljanju meja mladostnikom in 

sodeluje pri njihovih pomembnih življenjskih vprašanjih. 

Mladi so od nekdaj posebna populacija. Odkar poznamo človeške zgodbe, mladina v njih 

nastopa z odstopanjem od povprečja, drugačnostjo, nejevoljo, odklonom od povprečja. Tega 

dejstva se danes morda bolj zavedamo kot kadar koli prej in na drug način sledimo aktualnim 

dogajanjem za mladostnike kot so to počeli včasih (Nuhijev Galičič, 2008). S porastom 

tehnologije lahko zaradi dostopnosti informacij lažje sledimo trendom mladostnikov in se za 

njihove teme zanimamo ter jim pri izzivih nudimo oporo, saj je, kot piše A. Kobolt (2010), to 

obdobje prav za vsakega poseben izziv. Mladi iz ugodnih življenjskih okolij, z razvitimi 

mehanizmi motivacije in sprejemljivimi vedenjskimi strategijami, bodo skozi obdobje šli 

manj stresno. A njihovi vrstniki, ki se soočajo z več rizičnimi dejavniki, se hitreje in pogosteje 

zapletejo v izobraževalne probleme ter posledično neuspešnost. 

1.2 Prehod v odraslo dobo 

Odraslost različnim ljudem pomeni različno. Otroku predstavlja predvsem posebne 

privilegije, kot na primer biti pozno pokonci in ne hoditi v šolo. Otrokovim staršem pomeni 

vesti se odraslo – po pričakovanjih družbe in prevzemati odgovornost. Adolescentom pomeni 

živeti avtonomno, biti na svojem, imeti stanovanje in svobodo pred kontrolo staršev. 

Opredelitev odraslosti je socialna kategorija. Nihče se ne more kar sam razglasiti za 

odraslega. Da si odrasel, zaznajo drugi, ko v tebi prepoznajo zrelo, racionalno in odgovorno 

osebo. Nemogoče si je zamisliti, da bi nediscipliniranega, neracionalnega, nesamostojnega in 

socialno neodgovornega posameznika imenovali odrasel. Biti odrasel vključuje tudi čustveno 

zrelost, kar pomeni visoko stopnjo čustvene stabilnosti, vključno z dobro samokontrolo, 

visoko frustracijsko toleranco in brez nasilnih nihanj razpoloženja (Rice, 1998). S. K. 

Whitbourne in S. B. Whitbourne (2011) predlagata zamejitev odraslega obdobja s 

posameznikovo kronološko starostjo in hkratnimi tudi z izpolnjenimi pričakovanju družbe, ki 

jih ta ima do odraslega v določeni kulturi.  

Za prehod iz obdobja mladostništva v dobo odraslosti mora vsak posameznik usvojiti 

določene psihosocialne naloge. Usvojitev teh nalog je nekakšen dokaz okolici za doseženo 

razvojno stopnjo, na kateri obvlada pričakovanja, ki jih narekuje družba. Avtorji Gavazzi, 

Anderson in Sabatelli (1993, v Zupančič, 2013) razložijo, da so to razvojne naloge, ki 

predstavljajo znanja, spretnosti, načine vedenja in stališča, ki jih mora posameznik obvladati v 

določenem obdobju svojega življenja in v določenem družbeno-zgodovinskem kontekstu. 
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J. L. Irvin (1996) trdi, da so nekatere izmed najbolj očitnih razvojnih nalog učenje, kako 

obvladati bolj zrelo telo, oblikovanje spolne identitete, nadalje razvijati sposobnosti kot sta 

branje in pisanje ter začeti raziskovati karierne možnosti. M. Zupančič (2013) ugotavlja, da so 

različni avtorji opredeljevali razvojne naloge. Vendar se, z nekaj dodatne razdelanosti, vse 

bolj ali manj navezujejo na Havighurstovo opredelitev (1972): 

• Prilagajanje na telesne spremembe (sprejemanje lastnega zunanjega videza in hitrih 

telesnih sprememb, razvoj samostojne skrbi za lastno telo in zdravje, razvoj strategij 

kot so rekreacija, delo ter vsakodnevne dejavnosti za učinkovito telesno delovanje). 

• Čustveno osamosvajanje od družine in drugih odraslih (razvoj čustvene neodvisnosti 

od odraslih in sočasno oblikovanje vzajemnih odraslih odnosov z njimi). 

• Oblikovanje socialne spolne vloge (prevzemanje socialne vloge lastnega spola in 

preizkušanje vedenja v tej vlogi, ki je odvisna od kulturnih norm). 

• Oblikovanje novih in stabilnih socialnih odnosov z vrstniki (oblikovanje istospolnih 

prijateljstev, razvoj socialnih spretnosti, sodelovalnega vedenja, stabilnih vrstniških 

odnosov, avtonomne med-odvisnosti v vrstniški skupini). 

• Razvoj socialno odgovornega vedenja (izbira družbenih vrednot in ciljev ter 

zavzemanje zanje, sledenje tem vrednotam, prevzemanje odgovornosti za druge ljudi 

in družbo). 

• Priprava na poklicno delo (opredelitev poklicnih ciljev, izbira poklica, izobraževanje 

za izbrani poklic). 

• Priprava na partnerstvo in družino (razvoj socialnih spretnosti v interakcijah z 

nasprotnim spolom, pridobivanje informacij in izkušenj o življenju v partnerstvu). 

• Oblikovanje vrednotne usmeritve (opredelitev za določene vrednote in oblikovanje 

vrednotnega sistema ter delovanje v skladu z izbranimi vrednotami na področju 

osebnega življenja). 

Petnajst let kasneje Horvat in L. Magajna (1987) med razvojne naloge mladostništva uvrščata: 

• Ustvariti nove in zrelejše odnose z vrstniki obeh spolov (Havighurst (1972, v 

Zupančič, 2013) je pri tej razvojni nalogi poudaril le istospolna prijateljstva, medtem 

ko Horvat in L. Magajna izpostavljata oba spola in rezultate teh odnosov, ki naj bi bili 

sprejemanje in odobravanje mladostnika). 

• Oblikovati svojo spolno vlogo in spolno identiteto (ob tem avtorja kritizirata 

Havighurstov koncept tradicionalnega modela moške in ženske spolne vloge ter hkrati 

opažata, da v Sloveniji kljub demokraciji in enakopravnosti v osemdesetih letih še 

vedno ostaja tradicionalna komponenta delitve spolnih vlog na moške in ženske). 

• Sprejeti in učinkovito uporabljati (obvladovati) svoje telo.  

• Oblikovati čustveno neodvisnost od staršev in drugih odraslih (avtorja poudarjata 

osamosvajanje – prehod od odvisnosti k neodvisnosti in ob tem potrebno prilagajanje 

prav tako mladostnika kot njegovih staršev). 

• Pripravljati se na zakon in družinsko življenje (pri tej razvojni nalogi avtorja 

poudarjata razvoj sposobnosti empatije, izražanja čustev in reševanja medsebojnih 

partnerskih konfliktov). 
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• Oblikovati odnos do dela in pripraviti se na poklicno udejstvovanje (k 

Havighurstovemu opisu te razvojne naloge sta dodala še razvoj mladostnikovih 

ustvarjalnih zmožnosti in oblikovanje odnosa do dela preko pridobivanja ustreznih 

delovnih navad ter učinkovitih tehnik učenja). 

• Oblikovati lasten sistem vrednot in etičnih načel (avtorja to razvojno nalogo razložita s 

pomenom Eriksonovega (1959, v Zupančič, 2013) oblikovanja identitete). 

• Oblikovati željo in sposobnost opravljanja družbeno odgovorne dejavnosti 

(mladostnik odkriva sprejemljive vrednote zase in za družbo, v skladu z njimi bo 

lahko funkcioniral v sodobni zapleteni družbi). 

V enakem smislu kot je razvoj identitete opredelil Erikson (1959, v Zupančič, 2013), imamo 

lahko oblikovanje identitete za ključno razvojno nalogo obdobja mladostništva, saj vključuje 

večino razvojnih nalog, ki jih izvirno navaja Havighurst (1972, v Zupančič, 2013). Telesne 

spremembe so univerzalne, a zahteve, ki jih postavljajo do mladostnikov, se med družbami 

razlikujejo, tako kot se razlikujejo v različnih zgodovinskih obdobjih. Dober primer tega je 

socialna spolna vloga, poklicna identiteta ter poklicna vloga moških in žensk, ki se je v 

zadnjih desetletjih v tehnološko razvitih družbah precej spreminjala (Zupančič, 2013). 

Del prehoda v odraslost so bile vedno vse prej naštete razvojne naloge adolescence, le da so 

vsaj za nekatere adolescente današnji družbeni pogoji ustvarili težje razmere. Z dolžino 

šolanja in manjšimi možnostmi za zaposlitev ter tendenco k razpadu vedno več družin, se 

podaljšuje odvisnost od staršev. Spremembe socialnih standardov, več možnosti, večje 

zahteve po izražanju spolnosti, več opcij udejstvovanja v spolnih aktivnostih in raziskovanje 

spolnih alternativ vplivajo na spolno diferenciacijo (Horvat in Magajna, 1987). 

Mladi ljudje se danes ob vstopu v svet odraslih v večini najpogosteje ukvarjajo z vprašanjem, 

kako do zaposlitve. Minili so časi iskanja zaposlitve, ko je bila dovolj le prošnja z nekaj 

osnovnimi podatki posameznika ali določena veza, ki te je pripeljala do službe. Današnja 

mladina mora iskati odgovor na vprašanje: kaj poleg pridobljene izobrazbe še storiti za boljšo 

konkurenčnost in zaposljivost na trgu dela (Kopavnik, 2014). Zaposlitev je zaradi finančne 

neodvisnosti namreč pogoj za načrtovanje življenja v prihodnosti, saj brez te osnove v 

kapitalistični družbi nikakor ni mogoče preživeti, kaj šele biti uspešen. M. Ule (2011) piše, da 

vstop na trg dela ponuja možnosti dolgoročnega načrtovanja kariere, družine in podobno. Šele 

ob dosežku posameznikove ekonomske samostojnosti, lahko ta prekine podaljšano otroštvo in 

s tem odvisnost od staršev in širše družine. Prav iz tega razloga mlade prizadene vse težji 

prehod v zaposlitev. Za mladostnike na prehodu v odraslo obdobje se je najprej uveljavljal 

sistem prožne podzaposlenosti, ki v praksi pomeni menjavanje nezaposlenosti z obštudijskimi 

zaposlitvami, delnimi zaposlitvami, delom v alternativni ekonomiji, prekarnimi zaposlitvami. 

Avtorica (2011) poudarja dilemo: ali naj se odločitev o trajanju mladosti in izobraževanja ter 

vstopa na trg dela prepušča mladostnikom in njihovim staršem ali naj se institucije skupaj z 

državo vpletejo v te odločitve. Naj bo mladim omogočeno biti čim dlje mlad ali nasprotno, naj 

se mladost skrajša in naj mladi čim hitreje vstopijo na različna področja sveta odraslih? 

Ekonomske razmere in institucije v sodobnih evropskih družbah prehitre skoke v odraslost 

nekako kaznujejo s slabšimi kulturnimi in gmotnimi položaji. 
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2. Podaljševanje mladostništva in predčasni izstop iz formalnega 

izobraževanja 

2.1 Položaj mladih v današnji družbi, podaljševanje mladostništva 

V literaturi najdemo različna poimenovanja za sodobno družbo. Kreibich (1986) uporabi izraz 

informacijska družba oziroma družba znanosti, Beck (1992) uveljavlja poimenovanje družba 

tveganja, Castells (1996) piše o družbi mreženja. Na prelomu tisočletja Giddens (2000) 

sodobno družbo naziva refleksivna moderna, Švab (2001) jo imenuje postmoderna, Bauman 

(2002) tekoča moderna. Beck (2009) skoraj dve desetletji po uveljavljanju izraza ostaja pri 

poimenovanju družba tveganj, s čimer poudarja predvsem pretočnost in hitre spremembe.  

Izrazov je več, vsak ima svojo razlago, a vsi zgoraj našteti pojmi imajo skupno temeljno 

značilnost. Predstavljajo spremembe, razvoj, napredek. Gerjolj (2004) poudarja dejstvo, da pri 

globalizaciji ne moremo govoriti o stanju, temveč o nenehni dinamiki in aktivnosti. Odgovor, 

ki ga družba zahteva, je torej aktivnost, saj sodobni čas ne prenese pasivnosti. 

Ihan (2004) piše, da se čas, ki mine od načrtovanja nekega proizvoda do realizacije le-tega na 

trgu, nenehno krajša. Včasih so bile predvsem tovarne oblek zaradi spreminjanja mode 

prisiljene v eni sezoni načrtovati in realizirati svoje izdelke. V današnjem času je podobna 

hitrost zajela že vse panoge, nemogoče je namreč za nekaj let vnaprej predvideti, kakšen bo 

konkurenčen proizvod na trgu. Avtor (2004) poudarja, da ljudje vseeno ne odraščajo nič 

hitreje, morda še kasneje, kot včasih. J. Rapuš Pavel (2005) ob tem dodaja, da se zaradi 

hitrega in neprestanega razvoja današnje družbe vedno bolj spreminja dinamika dela. Sodobne 

oblike dela so vedno bolj fleksibilne, utrjujejo se nestandardne oblike zaposlovanja, kot so: 

samozaposlovanje, zaposlitev za določen čas ali zaposlitev za skrajšan delovni čas, delo na 

avtorsko ali podjemno pogodbo in podobno. Pojavlja se vprašanje, ali nove oblike zaposlitev 

mladim sploh predstavljajo varnost ali morda le začasno rešitev. 

Lukšič (2004) trdi, da postmoderna, postindustrijska družba od mladih ne zahteva le več 

gibljivosti, temveč tudi več identitet – preskakovanje iz ene v drugo in spet nazaj. M. Ule 

(2011) ugotavlja, da so korenite spremembe zadnjih let za manjši del mladih povečale 

možnosti za uspeh, dobro kariero in lagoden življenjski slog, česar si prej ni bilo možno 

zamisliti. Hkrati je na drugi strani vse več mladih, ki se spopadajo s povečanjem zahtev pri 

izobraževanju in na delu, z negotovim delom za določen čas, s podaljšano odvisnostjo od 

svojih družin ter s precejšnjim povečanjem stroškov za zagotavljanje neodvisnosti. V globalni 

družbi in ravno tako v lokalnem okolju, je položaj mladih v današnjem času nejasen in 

protisloven. V splošnih konvencijah o človekovih pravicah in pravicah otrok in mladostnikov 

se mladim priznavajo posamezne kompetence in pravice na načelni ravni. Hkrati jih globalni 

interesi in procesi kapitalizma ovirajo pri doseganju glavnih pravic, ki sta ekonomska ter 

socialna samostojnost. V lokalnem okolju si morajo pridobiti »svoje ime« in se dokazati za 

umestitev na položaj, ki jim bo omogočil ekonomsko samostojnost ter neodvisnost od staršev. 
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Na eni strani torej ogromno možnosti, s tem tudi dosti priložnosti da mladi najdejo sebe in 

svojo pot. Na drugi strani je poplava izbir lahko begajoča za mladostnika, ki ni prepričan, kaj 

želi, vedno višja družbena pričakovanja lahko vodijo v negotovost, ki prinaša s seboj 

negativne posledice. 

D. Zorc Maver (2007) piše o prehodu družbe dela v družbo tveganj, zaradi česar fleksibilno 

delo postane tveganje in vodi posameznika do vprašanja, koliko časa bo delo kot osnovna 

eksistenca še dosegljivo. Plačano delo namreč predstavlja družbeno vrednoteno delo, 

posamezniku predstavlja varnost in priznanje. Mladostnik z vstopom na trg dela in 

zaposlitvijo doseže status odraslega. 

Proces vključevanja mladih v družbo odraslih vedno zahteva tudi proces socialne selekcije za 

posamezne družbene položaje. V tej selekciji sta v današnjem času bistvena dejavnika 

predvsem izobraževalni in vzgojni proces ter uspešnost posameznika znotraj tega procesa. 

Pomemben del prehoda iz mladostništva v odraslost je napredovanje mladega človeka po 

statusni lestvici v skladu z izobraževalnimi dosežki, kvalifikacijo za delo in kulturnimi 

značilnostmi. Finalna odločitev o doseženem statusu pripada sistemu dela – zaposlitve, a na to 

v veliki meri vplivajo dosežki v izobraževanju – certifikati in dosežene stopnje, zlasti 

akademske. To pomeni, da danes vse več mladih podaljšuje izobraževanje na višji in visoki 

stopnji (Ule, 2008). Podaljševanje šolanja, ki se ga mladi poslužujejo zaradi izogibanja 

brezposelnosti je razlog, da je Statistični urad Republike Slovenije obdobje mladih razširil na 

starost med 15. in 34. letom (Svetlin, 2010).  

Družba s svojimi pričakovanji pritiska na mladostnike, da morajo biti uspešni. Biti uspešen 

pogosto pomeni imeti status, pokazati se družbi. S čim, kako? Lahko z diplomo, lahko z 

dobrim avtomobilom, ali kaj drugega. Bistveno pri tem je, da si konkurenčen vrstnikom, kar 

pomeni, da potrebuješ čas. Saj proces pridobitve raznih dosežkov traja in pri mladih to 

pomeni daljše razvojno obdobje in kasnejši vstop v odraslo dobo. O. Poljšak Škraban (2004b) 

zato med mladostništvo in odraslost uvršča obdobje post-adolescence, ki naj bi trajala tudi do 

30. leta. To obdobje ima le eno temeljno razvojno nalogo, ki jo mora posameznik usvojiti – 

zaključna priprava na odraslost. 

Dejstvo je, da je eden izmed razlogov za pozen vstop na trg dela terciarno izobraževanje2, v 

katerega je vključen velik del mladih. To je sicer eden izmed ciljev Lizbonske strategije, ki ga 

želijo doseči vse države EU, a posledično se zaradi podaljšanja šolskih let zamakne vstop 

mladine na trg dela. Kaže se tudi protislovje med zahtevami po čim višji izobrazbi, ki naj bi 

omogočala vstop na trg dela, ob hkratnem razvrednotenjem izobrazbenih dosežkov s tem, ko 

mladi odrasli sprejemajo neenakovredne zaposlitve njihovi stopnji izobrazbe. Posledično se 

veča konkurenca za delovna mesta, ki so namenjena mladim z nižjo stopnjo izobrazbe 

(Mladinski svet Slovenije, 2010). 

M. Ule (2011) kot vzrok velikega naraščanja deleža šolajočih se mladih navede pomanjkanje 

priložnosti za efektivno poklicno usposabljanje in smiselno zaposlovanje. Veliko je mladih, za 

katere je nadaljnje izobraževanje prej rezultat manjših možnostih na trgu dela kot večjih 

                                                 
2 Visoko šolstvo in višje strokovno izobraževanje. 
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možnosti v izobraževanju. Posledično se je splošna raven izobrazbe med mladimi zvišala, a so 

z vedno več zahtevami po bolj kvalificiranih zaposlenih mladi iz srednjih in višjih družbenih 

slojev spet pridobili največ – ob koncu osnovnega in srednjega izobraževanja dobivajo višje 

ocene ter se vpisujejo v prestižnejše šole kot mladi iz nižjih družbenih slojev. Primerjanje 

učnih uspehov mladih iz srednjih in višjih družbenih slojev s tistimi mladimi iz 

marginaliziranih družbenih skupin (npr. romi, migranti), privedejo do še večjih razlik. 

Avtorica (prav tam) ugotavlja, da lahko namesto usmeritve v trajno zaposlitev, ki je pri 

mladih generacijah prevladovala v preteklosti, pričakujemo preusmeritve na druga področja. 

Pričakuje se, da se bodo okrepile predstave o učenju kot delu, o porabniških dejavnostih kot 

obliki dela, o odnosnem delu, vzgojnem delu. Odnos do dela postaja abstraktnejši in vse bolj 

predstavlja željo po doseganju uspehov, kreativnosti in samouresničitvi. 

Nekaj časa nazaj je bila brezposelnost mladih najbolj izpostavljena tema v Sloveniji, ki je 

govorila o populaciji v starosti med 15. in 29. letom. V drugem delu leta 2008 je svet zajela 

kriza, finančna in gospodarska, najhujša po 2. svetovni vojni. Zajela je tako Združene države 

Amerike kot tudi Evropske države in se kasneje razširila še v druge dele sveta. Podjetja so 

propadala, gospodarska rast se je nižala, stopnja brezposelnosti je vedno bolj naraščala. Pri 

nas je bila ta kriza občutna še vsaj do leta 2015/2016, ko so se trendi končno začeli počasi 

obračati (Drnovšek, 2018). A posledice se še vedno kažejo. MDDSZ in ZRSZ (2013) 

nakazujeta na višanje števila mladih, na novo prijavljenih iskalcev zaposlitve. Najvišji delež 

prijavljenih je v starosti med 15 in 19 let, naraščata tudi deleža prijavljenih v starosti od 20 do 

24 ter od 25 do 29 let − ravno v tej zadnji skupini je največ mladih brezposelnih zaradi visoke 

vključenosti v terciarno izobraževanje. Posledično se je oblikovala posebna skupina mladih 

med 25. in 29. letom, ki se brezposelni prijavijo na ZRSZ kot iskalci prve zaposlitve. M. Ule 

(2011) podaja rezultate raziskav, ki primerjajo populacijo zaposlenih mladih s populacijo 

mladih brezposelnih − kažejo drugačno samopodobo in stališča do življenja ter sveta. Pri dlje 

časa trajajoči brezposelnosti mladih lahko pride do usodne negativne posledice, ko se mladim 

spremeni odnos do dela. Študije kažejo, da nezaposleni, ki jim delo ne pomeni nekakšne 

posebne vrednote, svoj položaj doživljajo manj stresno, v nasprotju s tistimi mladimi, ki jim 

delo predstavlja visoko vrednoto in nezaposlenost doživljajo zelo duševno obremenjujoče. 

Avtorica (2009) trdi, da je negativen odnos do dela izkaz obrambnega mehanizma pred hudo 

duševno stisko mladih brezposelnih in pravi, da pojasnjevanje negativnih psiholoških posledic 

brezposelnosti za mlade lahko povežemo s teorijo naučene nemoči, ki vodi v podaljšano 

nezmožnost nadzorovanja pomembnih dogodkov do splošnega pričakovanja, da te aktivnosti 

ni možno nadzorovati. 

Uhlendorff (2004) piše, da govorimo o socialno-pedagoškem problemu, ko se otroci in 

mladostniki ter njihovi starši, v vlogi mediatorjev, niso sposobni soočiti z glavnimi razvojnimi 

nalogami, kar privede do socialnih težav. Zato navede več možnih vzrokov, ki jih razdeli v 

dva glavna sklopa: 

- Najpogosteje je tisti, ki ima problem, otrok ali mladostnik. Odraščajoč posameznik se 

na primer zaradi določenih fizičnih in mentalnih omejitev, ki jih ima, ne zmore 

spopasti z razvojnimi nalogami in potrebuje pedagoško podporo. Tak primer so 

zagotovo mentalno ali fizično hendikepirani posamezniki. 
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- Razlog, da se mladi ljudje niso sposobni soočiti z določenimi razvojnimi nalogami, ne 

izvira nujno iz njih samih. Lahko je razlog v okolju, kjer odraščajo. Socialne težave se 

tako pojavijo, ko okolica (družina in drugi pomembni odrasli) ne podpirajo 

posameznikovih sposobnosti v zadostni meri, kar lahko prinaša dejavnosti, ki so 

družbeno nesprejemljive ali presegajo otrokove zmožnosti. V takih primerih (družine, 

ki so ne prilagodijo socialnim spremembam in modernizaciji; družine, ki se borijo z 

dolgotrajno revščino; družine, ki so migrirale in v njih prihaja do generacijskih 

konfliktov; …) se soočimo s problemom socialne strukture, ko morajo ukrepati službe 

za socialno varstvo mladih. 

Raziskovalci življenjskega poteka ugotavljajo in predvidevajo, da veliko sodobnih mladih ne 

bo nikoli povsem odraslo po ustaljenih, splošno veljavnih standardih, temveč bodo lahko 

dolgo ali celo za vedno ostali v nekakšnem polodraslem obdobju. To lahko pomeni nejasen 

ekonomski status, negotovo zaposlenost ali nejasno partnersko razmerje brez obveznosti in 

odgovornosti ali v oskrbi v primarni družini. Na nekem področju bodo lahko zelo uspešni – na 

primer na področju dela, a na drugem hkrati povsem neodrasli – na primer v intimnih 

razmerjih (Ule, 2008). Na tem mestu si lahko zastavimo vprašanje, če je posameznik zares 

lahko uspešen v življenju, kjer sicer blesti na določenem področju, a je na nekem drugem 

povsem neodrasel. Ali lahko tako uspešno prehaja skozi življenje in razvojna obdobja, ne da 

bi se ob tem preveč opiral na okolico. 

Raziskave o slovenskih mladostnikih (Ule idr., 2000; Miheljak, 2002; Ule, Kuhar, 2003; Ule 

idr. 2008) kažejo, da so mladi močno občutljivi na izgubo ali poslabšanje svojega položaja. V 

primeru, da nimajo možnosti za konstruktivne in družbeno sprejemljive poti za doseganje 

pričakovanega socialnega položaja, stremijo k alternativnemu socialnemu položaju. M. Ule 

(2011) pravi, da poskusi doseganja alternativnega družbenega položaja lahko pomenijo 

spopad s trenutno obstoječimi razmerami (socialni protesti, mladinska gibanja, alternativa). 

Pogosteje to vodi v nasilje, destrukcijo in samodestrukcijo. Avtorica na tem mestu poudarja, 

da so bo treba v prihodnosti s tem ukvarjati bolj premišljeno. Ob tem bo potrebno upoštevati 

tudi že znano dejstvo, na katerega je opozoril Štrajn (2004) – preizkušeno in potrjeno je 

načelo, ki določa posege spreminjanja v šolskem sistemu in pravi, da mora biti vsaka 

sprememba znotraj šolskega sistema usklajena z družbenimi spremembami, saj bo v 

nasprotnem primeru neuspešna. 

2.2 Predčasno opuščanje formalnega izobraževanja  

V angleškem jeziku za predčasno opuščanje formalnega izobraževanja uporabljamo izraz 

»drop-out«, ki se je v enakem pomenu uveljavil v slovenščini s pojmom »osipništvo«. Grcić 

in A. Kobolt (2008) pišeta, da za osipnike pogosto označujemo skupine mladih, ki so bili na 

svoji šolski poti neuspešni oziroma so iz šolskega sistema iz različnih razlogov izstopili. 

Bucchi (2002) zapiše definicijo osipa, ki jo je v študiji »Osip in srednješolsko izobraževanje« 

predlagala Evropska unija. Osipnike opredeli kot posameznike, ki: 

• po osnovni šoli ne nadaljujejo izobraževanja, niti se ne vpišejo na poklicno 

usposabljanje; 
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• med šolskim letom ali na koncu prvega leta nehajo obiskovati srednjo šolo; 

• srednje šole oziroma poklicnega usposabljanja ne zaključijo. 

V današnji družbi nekako velja prepričanje, da mladostniki šolo opustijo zaradi psiholoških ali 

socialno-ekonomskih razlogov, a vzroki za šolsko neuspešnost so veliko kompleksnejši. 

Izstop iz šole ni impulzivno dejanje, je spiralni proces, ki prepleta mnogo okoliščin (Finn in 

Rock, 1997). Upam si trditi, da za osipništvo nikoli ni razlog le nezanimanje mladostnika za 

šolo ali njegovo uporništvo. M. Ule (2011) poudarja tudi, da so lahko navedbe dijakov, da 

šolo opuščajo zaradi slabih ocen in ponavljanja letnika, napačne oziroma so le poenostavitve 

kompleksnejših okoliščin. Opustitev šolanja zajema značilnosti učencev in šolski proces v 

medsebojno odvisnostnem razmerju. Običajno pride do pojava kritične napetosti med 

posameznikovimi osebnimi težavami in pogoji povezanimi z mladostnikovo družino ali 

socialnim okoljem ter s šolskimi procesi in reakcijami. 

Jordon in McPartland (1996, v Ule, 2011) govorita o dveh kategorijah izpada iz šole: 

• Potisk (push) – dejavniki znotraj šole, ki z negativnim vplivom v povezavi s 

šolskim okoljem povzročajo, da imajo nekateri mladostniki odklonilen odnos 

do šolanja (mladostnik ne mara šole, se ne razume z učitelji, ne zmore 

opravljati šolskega dela, ne počuti se sprejetega, …). 

• Poteg (pull) – dolgoročni dejavniki kot so slab ekonomski položaj, etnična 

pripadnost, težave v družini, zdravje, nujna zaposlitev, družinske obveznosti. 

M. Polak (2008) je uvedla pojem »mladi na vzporedni poti«, ko je raziskovala vzroke 

osipništva iz šolskega sistema in modele ponovnega vključevanja. Z njim je subtilno označila 

družbeno prikrajšane mlade, ki so izstopili iz šolskega sistema. Na manj diskriminatoren 

način je želela opozoriti na posebne lastnosti in težave te populacije, ki jih je pri pripravi 

programov za preprečevanje osipa potrebno upoštevati. 

E. Nairz-Wirth (2015) piše o tem, da so bili dolgo znani le psihološki vzroki za opuščanje 

šolanja, a danes vemo, da so le-ti lahko povezani tudi s pomanjkljivostmi izobraževalnega 

sistema (npr. neobstoječa ali neustrezna podpora v zgodnjem obdobju šolanja). Avtorica trdi, 

da mora odgovornost za osip prevzeti tudi šola zaradi neustrezne podpore v zgodnjem 

obdobju. B. Gogala (2008) piše, da bi bilo odpravljanje posledic šolske neuspešnosti bolj 

učinkovito, če bi bile institucije (šola, zavod za zaposlovanje, center za socialno delo, 

mladinske organizacije in klubi) bolj povezane, saj bi bili mladi na ta način bolje informirani 

o možnih podpornih oblikah. Pomagal bi tudi manj institucionalen pristop, dodatni programi 

za spremljanje izvedbe programa (npr. tutorstvo) in hitrejše pridobivanje poklica – na manj 

šolski in bolj vajeniški način. 

Delors (1996) na prehodu v novo tisočletje izpostavi, da bi šola, ki ima veliko ponavljavcev in 

precejšen osip morala temeljito analizirati vzroke te pojavnosti ter delati v smeri rešitev 

ugotovljenih težav. Po njegovem mnenju je potrebno: 

• k sodelovanju pri izbiri izobraževalne poti otrok pritegniti tudi njihove starše; 

• prilagoditi pouk posameznikom, jih bolj navduševati za učenje; 
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• zagotoviti spoštovanje univerzalnih vrednot in pravico do drugačnosti; 

• vzgajati k strpnosti in spoštovanju različnosti; 

• šolanje prilagoditi manjšim skupinam; 

• omogočiti enake možnosti dostopa do novih informacij in komunikacijskih tehnologij 

tudi za tiste iz najmanj spodbudnih okolij; 

• mladim ponuditi večjo izbiro izobraževalnih poti (možnosti preusmeritev, usposobitev 

za odločanje o prihodnosti). 

Med najpomembnejšimi izzivi v izobraževalni politiki je zagotovo predčasno opuščanje 

šolanja, saj v Evropski uniji pred zaključkom srednje šole opusti izobraževanje preko štiri 

milijone mladih med 18 in 24 let. Ti mladi nato ne nadaljujejo z nobeno formalno obliko 

izobraževanja oziroma usposabljanja in številni med njimi ne dobijo zaposlitve ali delajo kot 

nizko-kvalificirana delovna sila na negotovih delovnih mestih (Nairz-Wirth, 2015). Delež 

dijakov, ki predčasno zapustijo izobraževanje je najmanjši v državah, kjer imajo daljše 

obvezno izobraževanje in v državah s samodejnim napredovanjem. V skandinavskih državah 

in na Nizozemskem je tako izpad skoraj ničen, visok je v Združenih državah Amerike, kjer 

vsak četrti učenec ne dokonča srednje šole (Arnett, 2013). V Sloveniji imamo osnovnošolsko 

obvezo, kar pomeni, da učenci obiskujejo šolo do petnajstega leta. Posamezniki, ki razrede 

ponavljajo, lahko šolo prenehajo obiskovati preden dokončajo devetletko, ko dopolnijo 

petnajst let. Število teh primerov sčasoma narašča (Brezavšček Gregorič, 2002). Smiselno se 

zdi, da bi bilo treba čim prej podaljšati obvezno izobraževanje, da bi mladina dlje ostala v šoli 

in imela višjo izobrazbo (Zakrajšek, 2004).  

Razmišljanje nas vodi v podaljšanje šolske obveze. Dilema se pojavi ob odločanju, do kdaj bi 

bilo smotrno uvesti obvezno izobraževanje. Morda do polnoletnosti? Zaradi zakonskega 

mejnika v Sloveniji je pri osemnajstih pravno gledano mladostnik odgovoren zase in svoja 

dejanja, od takrat dalje bi se lahko povsem samostojno odločal o svoji poti, ki ga bo vodila v 

prihodnost, pred tem pa bi bil s strani države obvezan, da ostaja del šolskega sistema. 

Upoštevajoč posledice take uvedbe, se zanjo ni lahko odločiti, razsežnosti so namreč veliko 

širše od pridobljene srednješolske izobrazbe. 

Geržina s sodelavci (2001) povzema ugotovitve analitikov od minulih petih generacij v 

Sloveniji, pri katerih so spremljali izpad iz šole, da je končni izpad iz srednješolskega 

izobraževanja od 13 do 18 odstoten. Grcić in A. Kobolt (2008) pravita, da iz različnih zornih 

kotov potrjeni statistični podatki pri nas kažejo, da šolanje opusti skoraj tretjina vsake 

generacije, ki posledično ne pridobi temeljnega poklica. Eden od pomembnih razlogov 

predčasnega izstopa in visokega osipa na nižjih stopnjah poklicnega in srednješolskega 

izobraževanja po mnenju T. Rener (2000) je dejstvo, da je izbira šole in poklica pogosto 

posledica nizkega učnega uspeha ali slabih ekonomskih razmer, zaradi katerih so mladi 

prisiljeni, da se šolajo čim bližje domu.  

M. Ule (2011) dodaja zanimiv podatek, da je med mladimi, ki ne nadaljujejo šolanja po 

izpolnjeni osnovnošolski obveznosti, precej več moških. Vendar je kljub temu odstotek 

brezposelnih žensk s tako nizko izobrazbo višji od odstotka nizko izobraženih moških, ki so 

brezposelni. Ob vsem navaja tudi dejstvo, da so od sredine devetdesetih let na vseh ravneh 
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izobraževanja in v vseh skupinah posameznikov po šolskem uspehu dekleta boljša od fantov, 

vendar kljub temu nimajo boljših ali enakopravnejših možnosti za zaposlovanje. Avtorica 

(2011) to imenuje hiter tek deklet in žensk zato, da bi obstale na mestu. 

 

3. Socialna ranljivost mladih 

3.1 Opredelitev pojma 

V literaturi različni avtorji večkrat omenjajo pojem »socialna ranljivost mladih«. M. Ule 

(2000) povzema belgijske avtorje (Van Kerckvoorde, Vettenburg in Walgrave), ki so s 

terminom socialna ranljivost označili tiste posameznike, ki imajo v stiku z družbenimi 

institucijami bolj malo koristi, ob institucionalnem poseganju so bolj izpostavljeni njihovemu 

nadzoru in sankcijam. Namesto v dialogu z institucijami, se ranljiva populacija znajde v 

podrejenem položaju in nadzoru. Š. Razpotnik (2006, str. 33) pravi: »Dialog pomeni 

odpiranje medprostora med dvema udeleženima stranema.« Šele odprtje tega medprostora bi 

lahko vodilo k enakopravnosti. 

Toliko, kolikor je različnih tipov ljudi, toliko je različnih potreb in želja v eni družbi. Vendar 

razna pravila, določila in omejitve, večinoma veljajo enotno za vse. Ob tem se lahko pokažejo 

velike neenakosti, ki so vse prej kot poštene. Prav bi bilo pozornost bolj usmeriti na osebe s 

posebnimi potrebami, ki so v družbi ostalih prej prikrajšane. Vendar kdo sploh so te ''osebe s 

posebnimi potrebami''? »Osebe s posebnimi potrebami so osebe, ki imajo zaradi fizičnih, 

funkcionalnih in osebnostnih okvar ali primanjkljajev, zaradi razvojnih zaostankov ali 

neugodnih socialnih in materialnih pogojev za nemoten psihofizični razvoj, težave pri 

zaznavanju, pri razumevanju, pri odzivanju na dražljaje in pri gibanju, pri sporočanju in 

komuniciranju s socialnim okoljem (Skalar, 1999, str. 122)«. Osebe s posebnimi potrebami 

torej spadajo v potencialno skupino socialno ranljivih. 

Glede na to, da je mladostništvo že tako občutljivo obdobje, ko je vse negotovo in vprašljivo, 

so mladi lahko še veliko prej v kategoriji ranljivih. Mrgole (2003) mlade vidi kot odraščajoče 

posameznike, ki so zaposleni z razvojnimi nalogami, pri katerih proces prehoda iz otroštva v 

odraslost le navidezno urejajo formalizirane ustanove. V realnosti je rezultat tega prehoda v 

odraslost vse bolj prepuščen samodejavnosti mladih, v veliki meri tudi njihovi podpori s strani 

družine oziroma najožjega socialnega okolja. M. Ule (2011) poudarja, da tisti mladostniki, ki 

imajo slab izhodiščni položaj, imajo praviloma tudi manj čustvenih in socialnih podpor v 

svojem okolju. Bistvo socialne ranljivosti je po njeni definiciji večanje težav, vedno več 

problemov, ki ostajajo nerešeni in so med seboj povezani: slab šolski uspeh, nizka izobrazba, 

slabe zaposlitvene možnosti, socialne, čustvene, zdravstvene težave. 

Walter in Pohl (2005) naštejeta skupine mladih, ki so dolgoročno ekonomsko, socialno in 

psihološko najranljivejše: 

• predčasno izključeni iz šole in izobraževanja, 

• mladi v nizko kvalificiranih in nestabilnih službah, v katere vstopijo direktno iz šole, 
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• mladi v nestabilnih službah ali nezaposleni po poklicnem usposabljanju, 

• mladi s slabimi izobraževalnimi kvalifikacijami (četudi z dokončano osnovno šolo), 

• tisti brez finančne in/ali čustvene podpore svoje družine, 

• mladi, ki so odločeni za alternativno pot (primer: zgodnje starševstvo). 

• Posameznik, ki je ogrožen ekonomsko, je prav tako ogrožen v socialnih odnosih (v 

medosebnih in z institucijami). Mlad človek je v takem primeru brez ekonomskega, 

socialnega, kulturnega in psihološkega kapitala, ki bi mu pomagal pri upiranju ob 

padanju na rob družbe.  

Mladi, ki se že razvojno soočajo z raznimi spremembami, so tako vrženi tudi med težave, ki 

jih prinaša socialni del življenja. Grcić in A. Kobolt (2008) razslojevanje družbe in ustvarjanje 

novih ranljivih ter depriviligiranih skupin v Sloveniji povezujeta z oteženimi prehodi v svet 

dela, večanjem brezposelnosti in vedno več tekmovalnosti na vseh področjih družbenega 

življenja. Poudarjata, da na mlade vse to močno vpliva. 

3.2 Brezposelni mladi 

Družba ob formalnih izobrazbenih spričevalih in nazivih ponuja tudi vzporedne možnosti za 

pridobivanje formalnih in neformalnih priznanj ter dosežkov – v športu, medijih, raznih 

spretnostih, ki so individualno specifične in se pojavljajo v različnih potrošniških stilih, kateri 

so najbolj odvisni od gmotnega položaja posameznika. Večje možnosti doseganja priznanih 

nazivov v družbi imajo zagotovo otroci in mladostniki, ki prihajajo iz ekonomsko stabilno 

situiranih družin. Ti posamezniki imajo možnosti vključevanja v razne športne klube, 

udejstvovanja v drage jezikovne tečaje in podobno. Zaradi tega se zdi, da je v sodobni družbi 

izobrazba postala privilegij določenih družbenih slojev. Zaradi konkurence na kariernem 

področju je investicija v izobrazbo in osebnost mladostnika postala eden izmed glavnih 

stroškov družin. Uspeh posameznika v šoli in v obšolskih dejavnostih celo predstavlja merilo 

uspešnosti dotične družine (Grcić in Kobolt, 2008). Zato so mladi, katerim ni uspelo pridobiti 

poklica in nimajo ustreznih izkušenj za zaposlitev ter se uvrščajo v kategorijo najtežje 

zaposljivih na trgu dela, med najbolj ranljivimi. Tisti, katerim grozi dolgotrajna brezposelnost 

in so socialno ogroženi, manjkajo pomembni dejavniki socialnega imunskega sistema – viri 

sociokulturne ustvarjalnosti, skupinska samopomoč in vrstniška solidarnost. Posebno ranljivi 

mladi so tisti, iz etničnih podskupin, ki so nezaposleni (Ule, 2011). 

Ob vprašanjih brezposelnosti mladih ni prav, da pozornost namenjamo le spremembam na 

trgu dela in se na ta način podrejamo zgolj ekonomiji trga dela. Bistveno se zdi, posvetiti se 

individualni motivaciji in izkušnjam posameznikov. Od strokovnjakov, ustvarjalcev 

programskih politik to zahteva upoštevanje biografske perspektive in usklajevanje na 

različnih življenjskih področjih, ki se tičejo prehodnosti mladih (Rapuš Pavel, 2008). 

Brezposelnost ni pomembna le zaradi zaostanka v karieri posameznika in manjka financ v 

tistem trenutku. Dotika se tudi drugih življenjskih področjih, katera niso nič manj pomembna. 
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3.3 Vpliv brezposelnosti na zdravje 

Zdravje posameznika se odraža tudi glede na uspešnost in zadovoljstvo na ostalih področjih 

življenja. D. Zorc Maver (2007) piše, da brezposelnost mladim lahko zmanjša socialne stike, 

saj je zaposlitev orodje socialne vključenosti. Brezposelni mladi imajo manjše možnosti biti 

socialno priznani, manj pogosto sodelujejo pri oblikovanju družbenega življenja. Posledice so 

tudi psihosocialne, veča se občutek nemoči, pojavlja se apatija, mladi lahko izgubijo nadzor 

nad lastnim življenjem. Avtorici O. Poljšak Škraban in S. Žorga (2007) navajata sklepe 

raziskav, ki kažejo celo, da je pri mladih brezposelnih bolj kot to, ali so zaposleni ali ne, 

ekonomska prikrajšanost povezana z njihovim zdravjem. Med izrazitejše posledice naštevata: 

stres, nespečnost, občutljivost in razdražljivost ter celo sovražnost do sočloveka. Poleg 

povečane stopnje anksioznosti in depresijo lahko opazimo tudi psihosomatska obolenja, kot 

so spremembe na koži ali rana na želodcu. Pri mladih brezposelnih se kažejo tudi vedenjske 

motnje, kot so: agresija, kraja, uživanje prepovedanih substanc. Mnogi med njimi imajo 

težave na socialnem področju, pri vzpostavljanju novih stikov in ohranjanju trenutnih 

odnosov, socialno življenje pogosto opustijo. Posledično se pri njih pojavi občutek sramu in 

krivde, mladi se nemalokrat počutijo prevarane. Prav tako o tem piše J. Rapuš Pavel (2005), 

ki navaja, da so bile o tematiki vpliva brezposelnosti na kakovost zdravja ljudi narejene 

številne raziskave – ugotovitve potrjujejo očitno povezanost brezposelnosti in težav z 

zdravjem. Gre za vpliv na kakovost prav tako fizičnega kot tudi duševnega zdravja. Avtorica 

(2005) v svoji raziskavi, v katero vključi brezposelne mlade z območja Ljubljane, ugotavlja, 

kako socialna vključenost oziroma izključenost, ki je posledica brezposelnosti, vpliva na 

zdravje. Izkazalo se je, da se težave z zdravjem, na fizičnem in telesnem področju, povečujejo 

z aktivnim iskanjem zaposlitve in zaznavanjem ter vse večjim zavedanjem o ekonomski 

prikrajšanosti. Pri aktivnejših iskalcih zaposlitve so bile zaznane večje skrbi, nemir, občutki 

anksioznosti in druge psihosocialne težave. N. Vrečer (2011) dodaja, da so statistično gledano 

manj izobraženi ljudje ne le manj zdravi, imajo tudi večjo stopnjo smrtnosti v primerjavi z 

bolj izobraženimi. 

3.4 Krog stigme in neuspeha, socialna izključenost 

Pripadniki ranljivih skupin so na podlagi različnih dejavnikov stigmatizirani, pogosto se jim 

pripisujejo določene značilnosti, katere posledično prej ali slej tudi prevzamejo. 

Najpogostejša skupna značilnost ranljivih odraslih je odrinjenost in nesvobodno odločanje, 

nemoč. Prikrajšanost, življenje v slabih razmerah, zdravstvene težave, soočanje z razpadom 

družine, brezposelnostjo, kriminalom, pomanjkanjem informacij, omejenimi življenjskimi 

možnostmi, omejenimi možnostmi dostopa do izobraževanje – vse te različne nepravičnosti 

opredeljuje diskurz o družbeni izključenosti (Jelenc Krašovec, 2011). Zaradi ranljivosti so 

bolj izpostavljeni in družba jih še toliko hitreje potisne na svoj rob. Vsaka družba ima 

določena pričakovanja – mladostnik, ki jih ne izpolnjuje, je tako lahko označen za odpadnika 

družbe in nanj se pogosto prilepijo razni predsodki. 

Mladi osipniki se hitro ujamejo v začaran krog neuspeha in stigme, ki ju spremlja slaba 

samopodoba, kar pripelje do družbene in poklicne izključenosti. Odvisni so od socialne 

pomoči, zatorej so njihovi prihodki nizki, negotove življenjske okoliščine vodijo v telesne in 
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duševne bolezni, posamezniki se umikajo iz družabnega življenja in močno zmanjšajo 

participacijo v družbi, vdajo se v usodo. Osipništvo je tudi družbeno zelo obremenjujoče, ni 

zgolj izziv izobraževalne politike, temveč tudi pomemben gospodarski in politični problem 

(Nairz-Wirth, 2015). 

M. Ule (2011) v življenjskem položaju današnjih mladih označuje svojevrsten razkol med 

vedno večjo svobodo in avtonomnostjo mladih ter hkrati vedno večjimi nejasnostmi in 

tveganji pri načrtovanju ter odločanju o poteku njihovega življenja. S pojavom 

individualizacije se za vse mlade pojavi tudi dodatno tveganje pri življenjskih odločitvah. 

Posebno so, kot smo že omenjali, tveganju izpostavljeni tisti brez ustrezne ekonomske in 

socialne podpore pri svojih družinah in brezposelni mladi, ki jim grozi dolgoročna 

nezaposlenost. Avtorica (2011) vidi problem za današnje mlade tudi v upadanju trdnih in 

splošno zavezujočih družbenih pravil ter življenjskih usmeritev, na katere bi se lahko v 

težavah in osebnih krizah oprli. N. Vrečer (2011) poudari, da socialno izključevanje 

posameznikov ali določenih skupin ljudi obstaja že od nekdaj, so pa v obdobjih pozne 

moderne ti procesi znova intenzivnejši. Pomemben dejavnik družbene vključenosti je 

izobraževanje, naj bo formalno, neformalno ali prožnostno, pogosto preprečuje procese 

socialnega izključevanja. 

Nekateri mladi so iz različnih razlogov izpadli iz izobraževanja, o čemer smo govorili v 

prejšnjem poglavju. S. Jelenc Krašovec (2011) omenja kompleksnost vloge izobraževanja 

odraslih pri zmanjševanju izključenosti ranljivih ciljnih skupin odraslih. Ta vloga je namreč 

povezana z vprašanji enakopravnosti in pravičnosti ter z vplivom odnosov moči, kar se hkrati 

izraža in je vzrok za neenakost. Avtorica (2011) opredeli ranljive skupine v izobraževanju 

odraslih kot skupine posameznikov, ki se zaradi družbene izključenosti redko ali pa sploh ne 

udeležujejo izobraževanja, ker morda nimajo možnosti ali ne čutijo potrebe po tem. 

Posledično so te skupine posameznikov deloma izključene iz družbenega odločanja in 

zapostavljene pri dostopu do raznih socialnih možnosti ter zagotavljanju kakovostnih 

življenjskih razmer zase in svoje otroke. Njihove značilnosti, ki jih v družbi postavljajo na 

obrobje, so relativno trajne, zato je pomembno, da se pri načrtovanju in izvajanju 

izobraževanja še posebno pozorno, kritično ter z veliko občutljivosti za razlage upošteva 

njihove potrebe, ki so povod do trenutnega stanja. N. Vrečer (2011) piše, kako pomembno 

izobraževanje vpliva na druga družbena področja, kot so zdravje, zaposlovanje, stanovanjsko 

področje in participacija v politiki. Manj izobraženi ljudje so težje zaposljivi, njihove 

zaposlitve so bolj kratkotrajne in negotove. Posledično imajo pogosteje težave pri 

stanovanjskem vprašanju − zaradi nižjega socioekonomskega položaja si stanovanje težje 

privoščijo. Ljudje, ki so bolj izobraženi, se bolj zanimajo za politiko, na volitve hodijo v 

višjem odstotku, saj izobrazba krepi državljanske spretnosti in aktivacijo. Posamezniki, ki 

imajo primanjkljaj na področju razvoja ključnih kompetenc, katere se krepijo tudi tekom 

izobraževanja, so bolj nagnjeni k socialni izključenosti. 
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3.5 Vpliv na zmanjšanje socialne ranljivosti  

Za zmanjšanje socialne ranljivosti otrok in mladine, predvsem tistih, ki prihajajo iz nižjih in 

ogroženih slojev ter v okolici nimajo toliko opore, mora skrbeti šola. Delors (1996) priporoča 

naslednje ukrepe za izvajanje v šoli: 

• ugotavljanje družinskih razmer in posledične ogroženosti otrok; 

• vpeljava pozitivnega razločevanja (posebne metode dela, dodatna sredstva); 

• razviti bolj prilagodljive ukrepe za pomoč učencem, ki se težje prilagajajo šolskemu 

sistemu (manj učencev v razredu, prilagojen tempo podajanja snovi …); 

• omogočiti lažja prehajanja med šolo in delom; 

• omogočiti ponovno vključitev v izobraževanje mladim, ki so brez kvalifikacij. 

Nekaj od naštetih ukrepov se v šolah že trudijo izvajati, a močno je zavedanje, da ne 

izkoriščajo vsega vpliva, ki bi ga lahko. Primer: veliko šol se povezuje z družinami otrok in 

posledično dobro poznajo njihovo okolje, a preveč je otrok, ki odraščajo v njim neprimernih 

razmerah in so kljub vsemu spregledani. 

E. Nairz-Wirth (2015) trdi, da so različne študije pokazale, kako izjemen pomen imajo za 

izobraževalni proces dobre socialne spretnosti in pozitiven odnos z učencem. V šoli je 

pomembna vzpostavitev pozitivnega vzdušja ter varnega okolja. Pouk in odnosi v šoli naj 

bodo zastavljeni na pomirjujoč način, ne smejo zbujati strahu pred neuspehom. Na ta način se 

lahko spopademo z učenčevimi mislimi o begu. Visoki standardi skupaj z močno podporo 

kažejo na najboljše akademske učinke. Obenem je potrebno vse šolske dejavnosti izvajati 

skupaj z ukrepi za preprečevanje in intervencijo. 

Potrebna je torej preventiva. Bistveno je ukrepanje, preden pride do tega, da mladostnik 

opusti šolanje. Socialni pedagogi poznamo možne razsežnosti opolnomočenja in to je 

področje, kjer je pri potencialnih osipnikih nujno reagirati. 

A. Kobolt in J. Rapuš Pavel (2006) navajata naslednje cilje interveniranja, ki delujejo na  

opolnomočenje posameznika: 

• krepiti znanje in veščine za bolj uspešno reševanje problemov, 

• povečati posameznikove kompetence in vplivati na spoznanje o njegovi lastni 

vrednosti in zmožnosti reševanja problemov, posledično k opolnomočenju, 

• vplivati na zmanjšanje negotovosti, sprostiti zavrte potenciale in napetosti, ki so 

posledica neuspešnega reševanja življenjskih situacij, 

• naučiti se pogledati na problemsko situacijo iz novih, drugačnih zornih kotov, 

• spodbuditi k iskanju novih konstrukcij realnosti, 

• motiviranje za uporabo novih strategij vedenja, 

• upoštevanje omejitev in sposobnosti spreminjanja posameznika in njegovega 

socialnega sistema, 

• krepiti gotovost pri izbiranju in sprejemanju rešitev ter načrtovanju prihodnosti, 
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• vplivati na uvid v lastne probleme in probleme okolja, prepoznati ozadje svojega 

vedenja, mišljenja in čustvovanja ter razloge za ravnanje, 

• izboljšati vključenost v socialno okolje skozi pridobivanje konstruktivnega in 

ustvarjalnega delovanja na širšem družbenem področju. 

Š. Razpotnik (2014) poudarja pomembnost razumevanja danih pojavov v njihovih družbenih 

kontekstih – tam, kjer nastajajo, še preden se naredi načrt obravnave. Namreč v individualnih 

obravnavah so stvari lahko zavajajoče, če ne zajemajo kompleksne narave izvornega pojava. 

 

4. Pristopi podpore za mlade osipnike v Sloveniji 

V osnovni šoli nimamo večjih težav z osipom učencev. Velika večina devetošolcev (blizu 100 

%) se odloči za nadaljevanje šolanja, kjer se zatakne na področju poklicnih in strokovnih 

izobraževanj ter usposabljanj (Govc, 2010). Verjetno k temu pripomore tudi osnovnošolska 

obveznost, katera otroke in mladostnike pripelje do logične poti v smeri prihodnosti. Srednja 

šola je namreč pričakovano nadaljevanje pri veliki večini učencev, saj se splošno vso 

populacijo usmerja na to pot. Izstop iz šole se začne pogosteje pojavljati v srednješolskem 

obdobju, ko izbruhnejo pasti mladostništva s kombinacijo drugih izzivov, ki jih prinaša 

življenje. Zgonc (2000) piše o opažanju, da je v Sloveniji osip v srednjih šolah zelo odvisen 

od vrste srednje šole, le-ta je največji na poklicnih srednjih šolah. 

B. Gogala (2008) poudarja pomembnost poklicne orientacije, ki delovni sili doda 

prilagodljivost, zviša promocijo vseživljenjskega učenja in poveča udeležbo na trgu dela. 

Glavni cilj vseživljenjske poklicne orientacije je krepitev kompetenc za učenje in usmerjanje 

poklicne poti, kar posamezniku na začetku omogoča lažji prehod iz izobraževanja v delo, 

kasneje pa pomaga pri soočanju z nestabilnostjo na trgu dela. V današnji rizični družbi, ki je 

nestabilna in polna izzivov, je omogočanje dostopa do poklicne orientacije po besedah 

avtorice (2008) dolžnost države do posameznika. Področja vseživljenjske poklicne orientacije 

prinašajo tudi izzive: 

• v izobraževanju učenje spretnosti odločanja, načrtovanja in nadzorovanja kariere; 

razvoj meta-kognitivnih spretnosti, samozavedanja in dvig samozavesti; 

• osipnikom poklicna orientacija z vseživljenjsko perspektivo pomaga uvideti smisel 

vrnitve v šolo oziroma pridobivanja poklica na drug način, naučijo se načrtovanja 

svoje kariere na trgu dela; 

• v sodobni družbi kariere niso več povsem linearne, vedno več je prehodov iz 

zaposlenosti v brezposelnost, izobraževanje in nazaj, zato ima poklicna orientacija 

pomemben vpliv na posameznika, saj na področju zaposlovanja daje bolj dolgoročne 

rezultate kot takojšnje napotovanje v delo; 

• v organizacijah poklicna orientacija prispeva k razvoju delovne sile in v polnem 

obsegu zajema izobraževalne programe za odrasle; 

• poklicna orientacija prispeva k prepoznavanju in priznavanju neformalnih znanj; 
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• tudi starajoča se populacija bo potrebovala informacije in usmerjanje za aktivno in 

kakovostno starost. 

Togim formalnim izobraževanjem se ob bok postavljajo neformalne oblike učenja, 

pridobivanja raznih kompetenc, veščin in za življenje koristnih znanj. Pozitivna točka vseh 

neformalnih programov je boljše prilagajanje ciljni populaciji in lažje ustvarjanje prijaznejših 

pogojev za učenje. Veliko teh programov je speljanih v obliki projektnega učenja. 

Beseda ''projekt'' je lahko asociacija za vrsto stvari. Projekt je najprej osnutek in nato produkt 

tistega, kar je v začetni fazi načrtovano. Projekti se uporabljajo v vseh znanostih in v večini 

služb. So daljše delo, ki vsebujejo mnogo različnih aktivnosti s ciljem zadovoljitve potreb 

skupine, ki ji je projekt namenjen. Socialno-pedagoški projekti se izvajajo v najrazličnejših 

organizacijah z različnimi populacijami in so po navadi namenjeni izkustvenemu učenju 

(Pipan, 2008).  

Pogosto se izkaže, da ravno izkušnja nudi najboljšo lekcijo in je zatorej najboljši način za 

učenje. Socialni pedagogi imamo zato radi projektno in izkušenjsko učenje ter doživljajski 

način podajanja znanj. Vključenost mladih v tovrstne projektne oblike dela ustreza modelu 

izkustvenega učenja, ki ga opisuje Kolb (1984). Gre za krožni učni proces, pri katerem se 

prepletajo štirje načini spoznavanja: konkretna delovna izkušnja, refleksija izkustva, 

abstraktna konceptualizacija in praktično eksperimentiranje. 

Pri projektnih oblikah dela najdemo veliko mero kreativnosti, ki je omenjena v eni izmed 

štirih definicij: kreativen človek, kreativen proces, kreativen produkt ali kreativno okolje 

(Reis in Renzull, 2009). Beseda kreativnost, ki smo jo pri nas poslovenili v ustvarjalnost, 

izvira iz latinske besede ''creo'', katera nosi pomen ''narediti''. Danes jo opredeljujemo na 

mnogo načinov, katerim je skupen pomen novosti. Pri ustvarjalnosti je bistveno, da se 

naučimo reševanja problemov na divergenten, nov, izviren način. Z ustvarjalnostjo 

oblikujemo nekaj novega, nepoznanega, še nevidenega (Pečjak in Štrukelj, 2013). V povezavi 

s socialno ranljivostjo je pogled iz drugega zornega kota in izvirno reševanje problemov še 

kako pomembno. Byttebier in Vullings (2002) definirata kreativno razmišljanje kot prekinitev 

starih vzorcev razmišljanja, kar lahko dosežemo s skupkom veščin in tehnik, katerih se 

naučimo tako, kot se naučimo voziti kolo ali govoriti tuj jezik. Menita (prav tam), da 

kreativno razmišljanje omogoča prepoznavo novih rešitev, oblikovanje novih možnosti in 

uvid v nove priložnosti. Zupančič (2004) trdi, da je ustvarjalnost naravna človekova lastnost 

in je človek ''homo ludens'', bitje ki se igra. V tem pomenu je igra neobremenjenost, 

sproščenost. Avtor (prav tam) trdi, da je ustvarjalen učitelj edini, ki ima sposobnost 

spodbuditi v posamezniku notranjo svobodo. Pomembno je, da je učitelj bolj radoveden od 

učencev in jih s svojo radovednostjo nekako okuži. 

V Sloveniji je veliko mladinskih organizacij in raznih društev, ki ponujajo najrazličnejše vrste  

dejavnosti za mladostnike. Vse te organizacije mladim nudijo druga znanja in predvsem 

drugačen način učenja kot v formalnem šolstvu. Med poplavo vse ponudbe neformalnih 

izobraževanj sta dva programa, ki se ukvarjata z osipniki iz formalnega izobraževanja, in sicer 

Produkcijska šola in program Projektno učenje za mlajše odrasle.  
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D. Fartek (2008), ki je primerjala programe za osipnike v Sloveniji in na Finskem, je 

prepričana, da je kljub tveganju trajne socialne in ekonomske izključenosti za posamezne 

mlade bolje, da se vsaj za določen čas umaknejo iz formalnega sistema izobraževanja, ki ga 

sicer imenuje »steber gotovosti« v življenju sodobnih mladostnikov. Opozarja na 

pomembnost izpolnjenega pogoja, da obstaja »kraj«, kamor se mladi lahko umaknejo in imajo 

potem odprte poti nazaj v sistem, iz katerega so izstopili. Rešitev zanje je v drugačnih in  

izkustvenih ter kreativno obarvanih aktivnostih. Le-te pomenijo nestandarden način 

poučevanja in drugačen način dela. Tak »kraj« je pri nas, poleg produkcijske šole, lahko 

PUM-O, v Sloveniji javno veljavni program neformalnega izobraževanja. Program ne 

omogoča javno veljavne izobrazbe, je pa namenjen pridobivanju posameznih spretnosti ter 

znanj in razvijanju osebnih lastnosti, ki udeležencem omogočijo, da se vnovično odločijo za 

vključitev v izobraževanje ali pa se zaposlijo (Andragoški center Slovenije, 2011). 

4.1 Projektno učenje za mlade – PUM / Projektno učenje mlajših odraslih PUM-O 

Prvi javno veljaven program neformalnega izobraževanje v Sloveniji je Projektno učenje 

mladih − PUM (Grcić in Kobolt, 2008). Vsebino programa sta v devetdesetih letih pripravila 

prof. Natalija Žalec in dr. Albert Mrgole, ki ju je k ideji napeljalo dejstvo, da vse več mladih 

opušča redno šolanje (Matkovič in Tomšič, b.d.). Program se je razvil z namenom zmanjšanja 

socialne izključenosti ogroženih skupin mladih šolskih osipnikov. V petnajstih letih je bil na 

podlagi izkušenj izvajanja ter ob upoštevanju novih družbenih okoliščin razvit nov program 

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O), ki so ga začeli izvajati maja 2016 (Andragoški 

center Republike Slovenije, b.d.). 

4.1.1 Ciljna populacija in namen programa 

V PUM (oziroma PUM-O ) se vključujejo mladi v obdobju od 15 do 25 let, ki niso zaposleni, 

nimajo poklicne izobrazbe in delovnih izkušenj. Udeleženci so neopredeljeni – niti nimajo 

statusa učenca ali dijaka niti niso zaposleni, večinoma so iskalci prve zaposlitve. Zaradi 

pomanjkanja kompetenc na trgu dela spadajo v najtežje zaposljivo skupino (Velikonja, 2000). 

Novost pri programu PUM-O je, da se lahko vključijo tudi dijaki, ki so vključeni v 

izobraževanje, a se srečujejo s težavami, ki vodijo v prekinitev šolanja (Žalec, 2015). 

V programu naj bi se s pomočjo mentorjev ponovno integrirali v družbo, bodisi v 

izobraževalni sistem ali na trg dela. Posameznemu udeležencu pripada 12 mesecev 

sodelovanja v programu. V tem času je cilj, da mladi razvijejo svoje potenciale, si pridobijo 

kompetence in se naučijo soočati z izzivi (Velikonja, 2000). Glavni cilj programa PUM je bil 

omogočiti mladim uspešno nadaljevanje izobraževanja, medtem, ko je glavni cilj programa 

PUM-O vstop udeležencev na trg dela oziroma vsaj približevanje temu. Mladi si v programu 

postavijo karierne cilje in na podlagi kariernega načrta pridobijo manjkajoče izkušnje ter 

kompetence, ki jih potrebujejo na trgu dela (Žalec, 2015). 

4.1.2 Vključevanje v PUM-O, načrtovanje in spremljanje učenja 

V skupini udeležencev je od 18 do 24 udeležencev. Posameznik se lahko vključi kadar koli v 

letu, če je v skupini prosto mesto, teh je največ ob začetku programa, v začetku šolskega leta 



22 

 

(Vrbnjak, 2017). Sicer ni ravno pozitivna stvar, da bi bila skupina nestalna in bi se mladi 

lahko vključevali kadar koli ter bi se posledično člani skupine pogosteje menjavali, a iz vidika 

ranljive mlade osebe, ki išče svoj nadaljnji korak na karierni poti, se zdi čakanje na september 

lahko cela večnost. 

Vključitev mladostnika v program je vedno prostovoljna in lahko poteka po različnih kanalih. 

Kandidat se lahko vključi na lastno pobudo, lahko mu vključitev predlaga svetovalec na 

Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali šolski svetovalec ali pa kak drug svetovalec, 

ki mladostniku pomaga pri reševanju njegove situacije. Na začetku programa udeleženec in 

mentor opravita uvodni pogovor, kjer beseda teče o motivih za vstop in mladostnikovih 

pričakovanjih. Na podlagi tega se odloči, če je PUM-O primeren program za posameznika in 

lahko se nadaljuje s poskusnim tednom, v katerem se udeleženec in mentorji odločijo o 

smiselnosti vključitve glede na mladostnikove potrebe. V primeru, da je bil kandidat napoten 

s strani Zavoda za zaposlovanje, šole ali katere druge ustanove, se vključi tudi svetovalca od 

tam. Kandidat in mentor PUM-O nato pripravita izhodišče kariernega načrta, ki vsebuje 

vizijo, začetne cilje in okvirno časovno opredelitev ter roke za spremljanje načrta (prav tam).  

4.1.3 Program, način učenja 

Program traja 12 mesecev, vendar se glede na potrebe posameznika in zunanje okoliščine, ki 

vplivajo na doseganje zastavljenih ciljev, lahko podaljša oziroma skrajša (prav tam). 

Zamišljeno je, da se prvih 10 mesecev odvija 32 ur tedensko, v obliki projektnega dela, zadnja 

dva meseca pa sta namenjena počitnicam in individualnim projektom (Velikonja, 2000). 

Pri načrtovanju projektnega učenja v programu PUM (PUM-O) velja izhodišče, da je učenje 

uspešno, kadar udeleženci aktivno sodelujejo skozi vse faze učenja od izbire teme in 

načrtovanja do izpeljevanja, spremljanja ter vrednotenja učenja. Pomembno je, da učenje v 

projektu pridobi značilnosti večplastnega življenjskega učenja – udeležence se emocionalno 

in vrednotno tako pritegne, da so pripravljeni razmišljati o lastnih učnih potrebah, si učenje 

načrtovati, ga spremljati in vrednotiti ter pri tem sodelovati z drugimi posamezniki. Sprejeti 

morajo trud in odgovornost za svoje učenje, tako si izoblikujejo identiteto in si zvišujejo 

kompetence, ki so uporabne na najrazličnejših področjih v življenju. Predvsem se naučijo 

definirati probleme in s pomočjo kreativnosti iskati rešitve ter jih vrednotiti. Najvišja 

andragoška vrednost projektnega učenja, ki se lahko opredeli tudi kot trajno znanje, je 

zviševanje lastne kompetentnosti za učenje, kar udeleženci pridobijo tekom reflektirane učne 

izkušnje v vsebinsko in ciljno zamejenem učnem kontekstu (Žalec, 2011). 

Kroflič (1997, v Žalec, 2011) piše, da je pomembno odraslim omogočiti samonadzor in 

soodločanje pri izbiri učnih vsebin, metod in evalvacije programa, saj se na ta način bolje 

učijo. V splošnem družbenem pomenu pojem odraslega pomeni izkušenega, odgovornega in 

usposobljenega posameznika, zato se nam pri govoru o mlajših odraslih pojavi pomislek, če 

so povsem odrasli. Pomisleke imamo, če so dovolj izkušeni, da so sposobni samonadzora, 

odločanja in aktivnega sodelovanja pri načrtovanju in vrednotenju svojega učenja. Pri 

populaciji osipnikov in manj izobraženih odraslih se pogosto srečamo s predsodki, da tega ne 

zmorejo. N. Žalec (2011) trdi, da je bilo ob načrtovanju programa PUM potrebno te 
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predsodke odločno pustiti ob strani. Človek brez znanja ne obstaja, zato je interakcija med 

ljudmi z različnimi znanji ter spodbujanje aktivne udeležbe teh ljudi lahko sredstvo za njihov 

razvoj, kar posledično vodi v razvoj skupnosti. Skladno s tem se ljudje razvijamo celostno, 

prav tako na ravni kognicije kot tudi čustveno, voljno in vrednotno. Posameznika proces 

močno pritegne in aktivira, tekom načrtovanja, spremljanja in vrednotenja učenja oblikuje ter 

spreminja svojo identiteto. Postane motiviran za delovanje in učenje, želi priti do cilja. V 

skladu s tem lahko skupine programa PUM (PUM-O) opišemo kot skupnosti, ki po teh 

načelih delujejo in se povezujejo navznoter ter tudi navzven, s širšim okoljem. 

Že res, da se v program vključujejo ranljivi mladi, ki nimajo dokončane izobrazbe in delovnih 

izkušenj, a moramo jim priznati, da sami poznajo svoje potrebe. Morda so negotovi glede 

definiranja potreb, svojih močnih in šibkih točk, a ravno zato je pomembno, da jim priznamo 

neko vrednost. Ni prav, da jih dojemamo kot nemočne posameznike, saj morajo začaran krog 

neuspeha prekiniti in se dvigniti iz družbenega dna. S participacijo tekom celega procesa se 

jim bo počasi vračala samozavest in sproti bodo nabirali kompetence ter spoznavali svoje 

moči. V primeru, da je program prirejen njihovim zanimanjem, ga bodo opravljali raje in bolj 

uspešno. 

Faze učenja so torej prirejene interesom, potrebam in značilnostim udeležencev programov. Z 

vsako skupino novih udeležencev na novo poteka določanje izobraževalnih ciljev, izbira 

učnih vsebin, virov in metod učenja ter vrednotenje procesa. Program je tako prilagojen vsaki 

novi skupini udeležencev in znotraj skupine vsakemu posamezniku (Žalec, 2011). 

Projektu v programu PUM (PUM-O) navadno trajajo od enega do nekaj mesecev, 

najpogosteje skupina izpelje projekt v pol leta. Posameznik se v program lahko vključi za eno 

leto in program poteka vsak dan. Udeleženci izberejo učno temo, vedno opredelijo tudi svoje 

učne vire, predstavijo končni izdelek projekta, samostojno vodijo in opravijo neko delo ali del 

večjega dela projekta. Učitelj v procesu učenja prevzame vlogo svetovalca, učenec pa hkrati 

glavno oziroma vsaj enakovredno vlogo v procesu andragoškega cikla. Udeleženci se na ta 

način skozi obdobje učenja lahko poglobijo v predmet projekta in pri sebi prepoznajo 

spremembe ter jih ovrednotijo (prav tam). Avtorica (prav tam) poudarja, da je pomemben 

vidik raznih oblik projektnega učenja tudi struktura učnega projekta. Učni projekti se zvrstijo 

med popolno nestrukturiranostjo (učni projekti posameznikov, kjer so udeleženci glavno 

vodilo celotnega projekta) in visoko strukturiranostjo (učni projekti, kjer posamezniki izbirajo 

med vnaprej predpisanimi učnimi temami, gradivom, cilji so že določeni in načini preverjanja 

znanja vnaprej dogovorjeni). Učni projekti so srednje oziroma manj strukturirani. Odprtost se 

odraža tudi ob oblikovanju zamisli za učni projekt, saj ta lahko vzklije povsem spontano, v 

vsakdanji situaciji, lahko se pojavi tudi kot odziv na dogodke v skupnosti. Vloga mentorjev je 

pogosto predvsem dejavno poslušanje, pomaganje udeležencem do sklepov in uvidov. 

Mentorji se z udeleženci veliko pogovarjajo – o zanimanjih, kaj jih moti, kaj imajo radi, kako 

bi lahko reagirali drugače, kje se počutijo močne ali šibke, s kom bi želeli sodelovati, kaj bi še 

lahko naredili in podobno. Vedno izhajajo iz ciljev in okvirov programa, ki jih posameznik 

poosebljeno oblikuje skladno z lastnimi potrebami, zmožnostmi, željami (prav tam).  
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Značilnosti projektnega učenja, tipične tudi za PUM (PUM-O): 

• problemski (interdisciplinarni) prijem, 

• konkretna tematika, usmerjena na življenjsko situacijo udeležencev, 

• načrtovana in ciljno usmerjena aktivnost, katere nosilci so udeleženci, 

• upoštevanje udeleženčevih interesov, potreb in sposobnosti, 

• sodelovanje, 

• odprtost, 

• poudarek na učenju skozi izkušnje, 

• poudarek na učenju kot procesu (Novak, 1990). 

 

M. Velikonja (2000) piše o učinkih projektnega učenja za mlajše odrasle: 

• program spodbuja posameznike, da dokončajo izobraževanje, ki so ga opustili, 

pomaga razvijati uspešne poklicne in zaposlitvene strategije, kar posledično prinaša 

razbremenitev stroškov socialnega sistema v dolgoročnem pomenu; 

• s svojimi sestavnimi deli program pri brezposelni mladini preprečuje socialno 

odklonske pojave (reintegracija skupin ljudi, ki jih družba potiska na rob, rezultati 

preprečevanja posledic socialne izoliranosti, preprečevanje ilegalnega vedenja in 

podobno).  

N. Žalec (2011) pravi, da glede na zadnja leta izkušenj, ob ukvarjanju s problemi mlajših 

odraslih brez temeljnega poklica, lahko trdimo, da se je na področju izobraževanja odraslih 

veliko spremenilo, morda celo več kot na drugih področjih izobraževanja. Oblikovali so se 

novi programi, razvoj je usmerjen predvsem v neformalne programe, za različne ciljne 

skupine odraslih, razvijajo se nove oblike in metode dela. Novo znanje na Andragoškem 

centru Slovenije je nastajalo predvsem v razvojnih projektih ožjih strokovnih skupin v 

sodelovanju s širšo mrežo zunanjih sodelavcev (večinoma izvajalcev izobraževanja odraslih, 

pa tudi univerz in raznih strokovnih organizacij). PUM je eden izmed projektov, ki je nastal 

na ta način. Avtorica (2011) piše o možnosti, da bi PUM postal ukrep, ki bi preprečeval osip, 

ne le program blaženja posledic osipa. To bi lahko realizirali na način začasne vključitve 

dijaka, ki tekom šolanja naleti na večje težave. Šola, dijak, starši in PUM bi se lahko povezali 

v individualni učni pogodbi ter dijaku z opredelitvijo načrta pomagali rešiti težave. 

Tako kot je pisala avtorica pred nekaj leti, je sedaj v novi različici programa (PUM-O) 

preneseno v prakso in potencialni osipniki se lahko vključijo v program že pred zapustitvijo 

šolanja. Vpliv se bo pokazal šele čez nekaj let, a izkušnje kažejo, da so to spremembe v 

pozitivno smer. 

Razlike s tradicionalnim poukom 

Učenje v programu PUM (PUM-O) teče ob zapletenih interdisciplinarnih problemih, za 

razliko od večinoma dobro opredeljenih (glede poti reševanja) šolskih problemov. V šoli 

učence večinoma spodbujajo k konvergentnemu mišljenju, kjer je ena pravilna pot do rešitve 

problema. Bolj je pomembna raven, ki jo posameznik dosega v skupini, kot dejansko znanje, 

saj ta raven določa tudi položaj posameznika v skupnosti. V šolah ne dajejo poudarka na 
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spremembe, ki jih je učenec dosegel tekom procesa, na njegov razvoj in resnični učni 

napredek. Norma kakovosti znanja je ocena, ki ne daje poudarka trudu, spremembam in 

napredku posameznega učenca. Nasprotno se v programu PUM (PUM-O) ne poslužujejo 

ocenjevanja, temveč se osredotočajo na napredovanje udeležencev (Žalec, 2011). 

Bistvena je prilagojenost programa posameznikovim potrebam, medtem ko v šoli poteka 

učenje po določenem šolskem kurikulumu z izjemo pri učencih, ki imajo odločbe o posebnih 

potrebah – pri njih pouk poteka prilagojeno. 

V programu PUM (PUM-O) se čustvenim in voljnim procesom učenca namenja primarna 

skrb. Ugotovljeno je namreč, da so, v nasprotju s tradicionalnim prepričanjem, učenčeve 

spremembe, težave ali napredek na področju čustev ali volje, najpogosteje razlog težav ali 

hitrega napredovanja na kognitivnem področju. Praviloma se udeleženci ne glede na starost 

spremenijo v aktivne in uspešne učence, če se počutijo sprejete, spoznajo smisel učenja, 

prepoznajo vrednost znanja, se zavedajo lastnih moči in vpliva skupinske izpeljave projekta, 

posledično se prepoznajo kot akterji svojega življenja. Možno je, da prej objektivno neuspešni 

učenci (glede na šolske ocene) po tem uvidu v manj kot enem leti uspešno opravijo tudi do 24 

izpitov v tistem formalnem srednješolskem izobraževanju, ki so ga prej opustili. Mentorji v 

programu PUM iz vse Slovenije poročajo o podobnih primerih (Žalec, 2011).  

4.1.4 Finančna nagrada za udeležence 

Udeleženci programa PUM-O so mladi odrasli, ki se osamosvajajo iz primarne družine, zato 

jim je tudi denar pomembna motivacija.  

Mesečno udeleženci dobijo izplačilo: 

• dodatka za prevoz (0,13 EUR za vsak kilometer od kraja bivanja do PUM-a in nazaj) 

za vsak dan dejanske udeležbe 

• dodatek za aktivnost (1,10 EUR oziroma 0,70 EUR za vsako uro dejanske udeležbe v 

programu – izplača se za najmanj 100 ur udeležbe) 

(ZRSZ, b.d.). 

4.1.5 Izvajanje programa v praksi 

Andragoški center Slovenije (2018) kot financerja programa PUM-O navaja Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Program je sofinanciran tudi iz Evropskega 

socialnega sklada (ESF), kar pokriva stroške programa, dodatek za aktivnost in povračilo 

stroškov prevoza udeležencev (Šlander in Jaramillo, 2018). Kolikor je dobro, da program 

pridobiva evropska sredstva, je po drugi strani slabo, saj zaradi tega ni možno zagotoviti 

stalne izvedbe. Vsako leto znova se odloča o sredstvih in izvajalcih programa. 

Po podatkih Andragoškega centra Slovenije (2018) je bilo v letu 2016 v program udeleženih 

263 mladih odraslih. V prihajajočem šolskem letu 2018/2019 ima po podatkih Zavoda 

Republike Slovenije za Zaposlovanje (2018) 11 izvajalcev sklenjene pogodbe, s katerimi je 

odobreno izvajanje programa PUM-O. Če sklepamo, da se k vsakemu izvajalcu lahko vključi 

od 18 do 24 mladih odraslih, bo v novem šolskem letu prostora za 198 do 264 udeležencev. 
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5. Umestitev produkcijske šole v danskem šolskem sistemu 

Skozi tradicijo Dancev se prenaša razmišljanje o posamezniku kot o neodvisnem subjektu, ne 

glede na njegov socialni status. Osnovni člen družbe je posameznik in vse se začne pri njem, 

zasluži si vso pozornost, saj je njegovo življenje neprecenljivo. Z zadovoljnim posameznikom 

pridemo do zadovoljne družbe (Bajželj, 2004). Tovrstna filozofija se odraža tudi v njihovem 

izobraževalnem sistemu.  

 

Slika 1: Danski šolski sistem3. 

V osnovni šoli imajo Danci manjše razrede, v javnih šolah ima povprečen razred 21 učencev 

(v zasebnih 18), napredovanje iz razreda v razred je večinoma avtomatično. Velika razlika v 

primerjavi s slovenskim sistemom je možnost izbire desetega razreda po opravljeni devetletki. 

Gre za izbiro posameznika, ki še ni pripravljen na nadaljevanje šolanja (pri tem niso 

upoštevane le ocene in akademsko znanje). Po osnovni in nižji srednji šoli imajo Danci v 

šolskem sistemu poleg splošnih višjih srednjih šol, kot so gimnazije in tehnične šole, tudi 

nekaj alternativnih programov za mladostnike, ki ne gredo po ustaljenih šolskih tirnicah (The 

Ministry …, 2016). 

                                                 
3 Vir slike: http://hfc.dk/media/252204/the_danish_education_system_pdfa.pdf. 
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Poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET) 

VET vključuje preko 100 glavnih programov, ki vodijo do skoraj 300 različnih kvalifikacij. 

Dolžina programa variira od dveh do pet let in pol (najbolj običajno tri leta in pol do štiri 

leta). Večinoma tretjina programa poteka na poklicni šoli, kar se z dvema tretjinama 

dopolnjuje s prakso v odobrenem podjetju oziroma organizaciji. Na ta način mladi pridobijo 

teoretično in praktično znanje, splošne ter osebne kompetence, ki jih trg dela od njih zahteva 

(prav tam). 

Osnovni poklicni tečaj (EGU) 

EGU je individualno zasnovan program, ki je sestavljen iz elementov številnih programov. 

Ciljna skupina so mladi do 30 let, ki živijo v občini, katera izvaja program, niso v procesu 

izobraževanja, so brezposelni in ne izpolnjujejo zahtev za dokončanje višjega sekundarnega 

programa. Glavni poudarek je na praktičnem usposabljanju in njegova vsebina je zastavljena 

povsem individualno, za vsakega posameznika posebej, prilagojena njegovim potrebam in 

interesom. EGU večina udeležencev zaključi v dveh letih, lahko pa se podaljša za največ eno 

leto. Večina mladih po zaključku programa išče zaposlitev ali se odloči za nadaljevaje na 

programu VET (prav tam). 

Kombinirano izobraževanje mladine (KUU) 

KUU je program za mlade, ki niso pripravljeni na izobraževanje na višji srednji ali na 

poklicni šoli. Program lahko traja največ dve leti in je prilagojen lokalnim oziroma 

regionalnim podjetjem, z namenom, da imajo študentje nato večje možnosti pridobiti 

zaposlitev. Program lahko zagotovi tudi osnovo za dokončanje navadne mladinske izobrazbe 

kot je poklicni program (prav tam). 

Posebno načrtovano mladinsko izobraževanje (STU) 

STU je triletni program izobraževanja za mlade s posebnimi potrebami, katere jim 

preprečujejo dokončanje drugih vrst mladinskih izobraževanj. To se lahko zgodi, če je mlada 

oseba intelektualno manj sposobna in/ali je fizično ali duševno prizadeta. Cilj programa je 

spodbujati osebni razvoj mladostnikov in izboljšati njihove možnosti za neodvisno in aktivno 

življenje (prav tam). 

Izobraževanje na podlagi znanja (PBE) 

PBE je program, ki se premika od tradicionalnega modela šole in ne temelji na zahtevani 

določeni količini navzočnosti v razredu, osredotoča se na doseganje specifičnih spretnosti in 

znanj, pridobivanju kompetenc. Študent mora še vedno opraviti potrebne izpite poklicnega 

izobraževanja, a praksa je prilagojena njegovim individualnim potrebam (Regional School 

Unit 24, b. d.). Študentu se na primer dopusti več časa, da usvoji določeno veščino, ki bi jo v 

rednem programu šole moral obvladati hitreje. 
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Produkcijske šole 

Uspešna kreativna alternativa so produkcijske šole, namenjene mladim do 25. leta, ki niso 

zaključili izobraževanja in še niso pripravljeni vstopiti na trg dela. Danska ima približno 80 

produkcijskih šol, v katerih se mladostniki, do pripravljenosti na naslednji korak v 

izobraževanju ali na trgu dela, povprečno izpopolnjujejo pol leta. V programu ne opravljajo 

izpitov, temveč njihovo pridobivanje kompetenc temelji na praksi (The Ministry …, 2016). 

Med naštetimi programi podrobneje predstavim produkcijsko šolo, kjer sem opravljala 

Erasmus+ prakso. Je namreč ena izmed večjih produkcijskih šol, z zglednim delovanjem in 

dobrimi rezultati, lepo je tudi vpeljana v okolje. 

5.1 Produkcijska šola − MultiCenter Syd4 

Multicenter Syd5 je največja produkcijska šola na jugu Danske, namenjena je populaciji na 

območju otokov Lolland-Falster. Je sodobna šola z aktualno opremo in usposobljeno ekipo 

učiteljev, ki se osredotočajo na mlade, ki so se vključili v njihovo ustanovo. Upoštevajo 

njihove želje za sedanjost in prihodnost. 

 

Slika 2: Logo MultiCentra Syd6. V sredini prikazuje otočji Lolland in Falster. 

5.1.1 Ciljna skupina in potek vključitve 

Ustanova je namenjena mladostnikom od 16. do 25. leta, ki so izpolnili svoje obvezno šolanje 

v osnovni šoli (ne nujno vseh 9 let), praviloma nimajo dokončane srednješolske izobrazbe 

oziroma nimajo takoj izpolnjenih pogojev za začetek izobraževanja za mlade. Na nadaljnje 

izobraževanje niso takoj pripravljeni, primanjkuje jim motivacije, ali so določeno 

izobraževanje že začeli, vendar so ga zaradi neuspeha oz. nezanimanja prekinili, saj le-to ni 

bila njihova prava odločitev. Tukaj imajo v roku enega leta možnost, da ugotovijo, kaj jih 

zanima in v čem so dobri. Lahko preizkusijo določene poklice v praksi in najdejo pravo smer 

zase. Udeležence programa imenujejo ''elever'', kar lahko prevajamo z več besedami in 

pomeni – najpogosteje bi prevedli z besedo ''učenec'', lahko pa tudi ''študent'', ''praktikant''. 

                                                 
4 V tem poglavju je vse povzeto iz spletne strani produkcijske šole MultiCentra Syd, ki je dostopna na: 

http://multicentersyd.dk/. 
5 Syd v danščini pomeni jug. 
6 Vir: http://kompetencetavle.dk/ProNet/www.pro-net-projekt.eu/samarbejdspartnere_projektpartner/multicenter-

syd.html. 
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Vključitev v program je lahko ideja posameznika ali pa je udeleženec napoten s strani 

službenega centra, ker nima dokončane nobene izobrazbe in ni pripravljen za delo. 

Mladostniki so dobrodošli, da pokličejo in se dogovorijo za sestanek z enim od šolskih 

svetovalcev, ki jim šolo predstavi ter jih pelje na ogled, preden se odločijo za vključitev. Ob 

sprejemu skupaj s svetovalcem sestavijo svoj individualni načrt, se pogovorijo o željah – v 

kateri delavnici želijo sodelovati in kdaj bodo začeli z obiskovanjem programa. Produkcijsko 

šolo lahko začnejo obiskovati kadar koli v letu. Pred začetkom v produkcijski šoli se 

posameznik posvetuje s svojim svetovalcem za mlade, da razmisli o tem, za kaj bo porabil čas 

v programu in kaj se bo zgodilo na dan, ko bo zaključil z obiskovanjem programa, saj 

produkcijska šola formalno ne izpolnjuje pogojev izobraževalnih programov. 

5.1.2 Misija in vizija, produkcija 

Na spletni strani ustanova predstavi cilje svojih aktivnosti. Pri uresničevanju ciljev izhajajo iz 

potreb in izobraževalne situacije vključenih mladih. V aktivnosti vključujejo tudi zunanje 

sodelavce, s čimer obogatijo izobraževalne možnosti. Organizacija želi, da bi se jo razumelo 

kot lokalno vodilnega akterja v prizadevanjih, da bi čim več mladih v družbi začelo in 

končalo srednjo šolo. Znani so po kakovosti, strokovnosti in iskrenosti opravljanja nalog. 

Prikazali bodo visoko etičnost in moralo do študentov in družin, ki potrebujejo šolske 

ponudbe. Želijo biti priznani po varnosti, enakosti in spoštovanju za razvoj posameznika. 

V produkcijski šoli je veliko priložnosti za aktivno preizkušanje v praksi skozi proizvodnjo, 

kjer je na drugi strani vedno stranka/kupec. To se dogaja v ustvarjalnem in akademskem 

udejstvovanju skozi zanimivo produkcijo ter razne projekte. V različnih delavnicah 

mladostniki lahko dobijo realno sliko določenega poklica, kar je bistvo v njihovem osebnem 

razvoju in pripravi pri vstopu na trg dela. 

5.1.3  Opis oddelkov in njihovih aktivnosti 

Tesarska delavnica 

Na oddelku se učijo mizarstva in trgovine. Študentom predstavijo ustrezne tehnike, uporabo 

orodij in strojev, različne materiale ter pomembnost varnosti pri delu. Poučevanje vedno 

temelji na praktičnih nalogah in sposobnostih posameznega študenta. Naloge so previdno 

izbrane s predpostavko, da imajo študentje možnost akademskega napredka. Delavnica 

omogoča vzdrževanje stavbe in svoje storitve ponuja za posameznike, združenja in podjetja. 

Študent zato pride v interakcijo med delom v delavnici, šolo in mestom. 

Avtomehanična delavnica 

Na oddelku skrbijo, da so vozila celotne šole vedno pripravljena in v dobrem stanju, kar je le 

majhen del njihovega dela. Večino naročil opravijo za zasebne stranke – v to delavnico lahko 

vsak pripelje avto na popravilo ali servis, saj imajo tudi štempelj za v servisno knjigo. Ravno 

zaradi velikega števila zasebnih strank, študent dobi realen občutek, kako je opravljati poklic 

avtomehanika. Možnost ima sodelovati v celotnem procesu od menjave pnevmatik do 

menjave motorja, teoretičnega znanja pa se posameznik nauči med praktičnim delom. 
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Kovinarska delavnica 

Delavnica je prava za vse študente, ki jih zanima delo kovača, varilca ali strojnika. Pri delu s 

kovino se lahko mladostniki preizkusijo z enakimi stroji, kot jih uporabljajo v lokalnih 

kovinarskih podjetjih. Nobeno delo na tem oddelku ni premajhno ali preveliko – naročila 

prevzemajo od zasebnikov, podjetij in šol. Naloge morajo biti vedno v izziv študentu. 

Delavnica ponuja tudi tečaje varjenja. 

Hišnik in servis 

Oddelek skrbi, da je šola vedno spodobna, da vse dobro teče in je lepo vzdrževano. Večino 

dela poteka zunaj in je zato sezonsko. Naloga ustvarjanja najboljših pogojev za preostali del 

šole je vsestranska in obsega: zunanjost in notranjost, zelenico, naloge zidanja, toplotno 

upravljanje, čiščenje listja in snega … S sodobnimi orodji in stroji delo opravijo kvalitetno. V 

tej delavnici študentje spoznajo poklice hišnika, oskrbnika, vrtnarja, zidarja, pleskarja. 

Pisarna/urad 

V pisarni študent spozna vodenje šole, upravno osebje in supervizorje. V administraciji je 

sedem ljudi, ki poskušajo slediti študentom, osebju in vsemu drugemu. Ukvarjajo se z 

registracijo, računovodstvom in financami, telefonom in pošto, sestanki, ogledi, vodenji … 

Sem študentje pridejo prvi dan obiskovanja produkcijske šole in kadar imajo vprašanja o 

plači, davkih, prevozu … Oddelek sprejme dva študenta, ki želita spoznati pisarniško delo in 

sta pogosto tudi prvi obraz, ki ga gostje vidijo ob prihodu na šolo.  

Kuhinja in kantina – center celotne šole 

Ob vključitvi na oddelek študent prejme kuhinjska oblačila in obutev, v šolski kuhinji nato 

izkusi zelo natrpan urnik. Nauči se veliko o kuhanju, kuhinjski higieni, samokontroli, prejemu 

dobrin, čiščenju … Njegovo delo je vsakodnevno cenjeno s strani ostalih študentov, učiteljev 

in gostov. Kuhinjski oddelek vsak dan pripravi zdravo in zanimivo hrano v samopostrežni 

obliki. Dopoldne porabijo za pripravo hrane in kuhanje, popoldne za pospravljanje ter 

čiščenje. Včasih poskrbijo za večerne dogodke, kjer je študent uveden tudi v hrano za zabavo, 

strežbo in delo s strankami. 

Kreativni oddelek 

V ustvarjalni delavnici ni tišine, tukaj se vedno odvijajo različne aktivnosti, večinoma s 

kreativnega področja. V spektru aktivnosti se znajdejo: tekstil (oblikovanje, šivanje, tisk na 

blago), grafika (tiskanje fotografij, izdelava vizitk, koledarjev, barvno kopiranje), pedagogika 

(dogodki za otroke), obnova pohištva, risanje, slikanje in še mnogo več. Na oddelku cenijo 

številna ustvarjalna naročila strank, skrbijo za dekoracijo šole in se ukvarjajo tudi z lastnimi 

projekti. Študent se tako preko različnih nalog razvija strokovno in osebno, morda odkrije tudi 

nove vidike sebe. 
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Vodni stolp – kavarna in galerija 

Vodni stolp je dislocirana enota produkcijske šole, lociran v centru Nykobinga in je prava 

turistična atrakcija, saj ima na vrhu razgledno ploščad, kjer se z 32 metrov višine lepo vidi 

mesto s ptičje perspektive. V pritličju je urejena prijetna kavarna, v naslednjih nadstropjih pa 

studio in galerija. Na tem oddelku se torej ukvarjajo s kavarno, umetnostjo, kulturo in 

turizmom. Študentje se vsakodnevno učijo poslovanja in praktičnih nalog: strežba 

obiskovalcem kavarne in turistom, prodaja vstopnic za galerijo, čiščenje in vzdrževanje, 

montaža in demontaža razstav ter vodenje po razstavah. Tu lahko študent skozi delo z 

ustvarjalnimi procesi razvije svoj umetniški talent in preizkusi različne materiale ter metode 

dela: slikarstvo, kiparstvo, instalacije, videi itd. Vsako leto se konča z razstavo študentov. 

Glasbena oddelek 

Delavnica je prava za študente, ki imajo željo ustvarjati na glasbenem področju, izboljšati svoj 

občutek za ritem, pesmi in nastopanje. Na oddelku velik pomen pripisujejo lastni kreativnosti 

študentov ob hkratnem pozitivnem sodelovanju, ustvarjajo na različnih ravneh in stremijo k 

temu, da je dobrodošel vsak. Vsakdan poteka interakcija dveh vadbenih prostorov, lastne vaje, 

teoretičnega razumevanja glasbe, tehnik učenja, ritmov … Oddelek ima letno 3-4 velike 

dogodke izven šole, kot tudi letno gledališče/šolsko igro, kjer se študentje vključujejo v 

skupnost. Oddelek je mogoče rezervirati za karaoke, razne zabave, team-buildinge ali le 

popestritev na ulici.  

Oddelek mopedov in skuterjev 

V delavnici so študentje prisotni v vseh procesih pri popravilu in servisu mopedov, skuterjev, 

koles, vrtnih strojev ter drugih predmetov, ki jih prinesejo stranke na popravilo. Občasno tudi 

sami kaj zgradijo. Prostore si delijo z mednarodnim oddelkom. 

Mednarodni oddelek 

Na tem oddelku imajo vedno čas za raziskovalne dejavnosti. Študentje se urijo v mnogo 

kompetencah s področja transporta, logistike in prenove. V delavnici zbirajo veliko različnih 

vrst opreme (šolsko in bolnišnično opremo, opremo za invalide), ki jo obnovijo in zapakirajo, 

nato jo po morju ali zraku pošljejo v države v razvoju (pogosto sodelujejo z Afriko in 

Latinsko Ameriko). Mednarodni oddelek je odgovoren tudi za večino šolskih zadolžitev 

povezanih s transportom in pomoč občanom pri izselitvi ter popravilu naprav, odprli so tudi 

lepo kolesarsko delavnico. 

Matematika in danščina 

Študentje v vsaki delavnici dobijo strokovno in praktično znanje z določenega področja. Poleg 

tega imajo možnost, da izberejo izobraževanje iz matematike in danskega jezika ter po želji na 

koncu iz te snovi opravljajo končni izpit. Pouk matematike in danščine poteka 2x tedensko po 

1,5 ure in temelji na željah ter nivoju znanja posameznega študenta. Organiziran je v majhnih 

skupinah, vendar je poučevanje prilagojeno posamezniku.  
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Slika 3: Načrt MultiCentra Syd7 

 

5.1.4  Pravila  

Z namenom, da bi bila šola prijetno in navdihujoče mesto za vse, se od posameznika zahteva 

določeno vedenje in odnos. Neprimerno vedenje se obravnava v treh korakih: 

KORAK 0 − Predstavitev pravil in pričakovanj s strani šole ob ogledu prostorov. Glavna 

pravila in pričakovanja so študentom izdana v pisni obliki – vsak posameznik ob prihodu dobi 

dokument »Pozdravljen in dobrodošel novi študent Multicentra Syd«. 

KORAK 1 − Neprimerno vedenje kot je npr. pozno prihajanje, hrupno vedenje, odklonsko 

vedenje v zvezi s sporazumi in pričakovanji.  

Ukrep: prvi razgovor. V pogovoru sta udeležena študent in učitelj dotičnega oddelka.  

o Učitelj pojasni študentu ugotovitev, da njegovo vedenje ni sprejemljivo in mora 

spremeniti obnašanje. 

o Učitelj študentu pojasni posledice nadaljnjega nespremenljivega vedenja.  

o Skleneta pogodbo s sporazumom o spremembah študentovega vedenja. 

                                                 
7 Načrt je avtorsko delo. Prikazuje, kako velik je Center po površini – ima tudi tri dislocirane enote (glasbeni 

oddelek v mestu Toreby, vodni stolp s kavarno v mestu Nykbing in hišo 800 m stran, na ulici Humlevænget –  

občasno tam bivajo študentje, ki pridejo na mednarodni projekt iz Nemčije, v času prakse pa je bila to tudi moja 

nastanitev). 
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KORAK 2 − Nadaljevanje neprimernega vedenja v skladu s pogodbo in dogovorjenimi 

pravili. 

Ukrep: drugi razgovor. V pogovor je poleg študenta in dotičnega učitelja oddelka vključen 

tudi supervizor. Če je potrebno, se pokliče tudi starše, skrbnike ali drugo podporo. 

o Študent je obveščen o opaženem problemu. Glede tega vprašanja je potrebno priti do 

nekega dogovora o sporazumu. 

o Študentu se pojasni, da posledice neprimernega vedenja ostajajo nespremenjene. 

o Potrebno je pojasniti razlog za nespremenjeno vedenje. 

o S študentom in po možnosti tudi s staršem se sklene nova pogodba, v kateri je 

zapisana posledica. 

o Mladinski svetovalec je obveščen o pogodbi. 

KORAK 3 − Neprimerno vedenje v skladu z dogovorjenimi pravili v pogodbi se nadaljuje. 

Ukrep: tretji razgovor. V pogovor so udeleženi študent, oddelčni učitelj, supervizor in 

mladinski svetovalec za izobraževanje. 

o Ta pogovor je namenjen ponazoritvi vzrokov študentovega nespremenjenega 

obnašanja in navodila študentu glede drugih možnosti (mladinski svetovalec prevzame 

vodenje tega dela). 

o Za ohranitev študenta v trenutnem šolskem programu morajo biti predstavljeni močni 

vsebinski argumenti. 

5.1.5  Plačilo in prehrana 

Študentje za aktivno udejstvovanje v produkcijski šoli prejmejo plačilo8:  

• Mladoletni študentje: 350 DKK (cca. 47 EUR / teden). 

• Polnoletni študentje, ki živijo pri starših/skrbnikih: 350 DKK (cca. 47 EUR / teden). 

• Polnoletni študentje, ki živijo samostojno: 1.250 DKK (cca. 168 EUR / teden).  

Od tega zneska šola tedensko vzame 60 DKK (cca. 8 EUR) za vsakodnevno kosilo. Poleg 

tega imajo študentje od ponedeljka do četrtka, od 7:30 do 7:55, možnost tudi priti na zajtrk. 

 

  

                                                 
8 Navedeni zneski so pred obdavčitvijo. 
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6. Temeljna sporočila teoretičnega dela 

6.1 Mladostništvo danes, pričakovanja družbe do mladih 

Prvi je obdobje mladosti, katero se začne z nastopom pubertete in zaključi z vstopom v 

odraslost, raziskoval Hall leta 1904. Trdil je, da je za to obdobje značilno viharništvo, stres in 

upor mladih proti različnim avtoritetam. Kljub velikim družbenim spremembam, se je tako 

poimenovanje adolescence obdržalo razmeroma dolgo (Zupančič, 2013; Santrock, 2008; 

Poljšak Škraban, 2004a). Med kasnejšimi najvplivnejšimi spremembami je zagotovo močno 

povečanje uporabe raznovrstne tehnologije in medijev. Rener (2000) o informacijski 

tehnologiji piše, da z elementi večkulturnosti in globalnega internacionalizma mlade 

informirajo o drugih kulturah, novih življenjskih stilih, jim razširjajo obzorja ter jih 

osvobajajo tradicionalnih ujetosti, a po drugi strani se pri mladih zaradi tega pojavljajo nove 

stiske in negotovosti. M. Cerar (2007) opozarja na pomen spletne anonimnosti, zaradi katere 

se mladi lažje brez zadržkov izražajo, predstavljajo tudi svoje težke dileme in vprašanja. 

S porastom tehnologije lahko zaradi dostopnosti informacij lažje sledimo trendom 

mladostnikov in se za njihove teme zanimamo ter jim pri izzivih nudimo oporo, saj je, kot 

piše A. Kobolt (2010), to obdobje prav za vsakega poseben izziv. Mladi iz ugodnih 

življenjskih okolij, z razvitimi mehanizmi motivacije in sprejemljivimi vedenjskimi 

strategijami, bodo skozi obdobje šli manj stresno. A njihovi vrstniki, ki se soočajo z več 

rizičnimi dejavniki, se hitreje in pogosteje zapletejo v izobraževalne probleme ter posledično 

neuspešnost. 

Vsaj za nekatere adolescente so današnji družbeni pogoji ustvarili težje razmere prehoda v 

odraslost. Z dolžino šolanja in manjšimi možnostmi za zaposlitev ter tendenco k razpadu 

vedno več družin, se podaljšuje odvisnost od staršev (Horvat in Magajna, 1987). M. Ule 

(2011) ugotavlja, da so korenite spremembe zadnjih let za manjši del mladih povečale 

možnosti za uspeh, dobro kariero in lagoden življenjski slog. Hkrati je na drugi strani vse več 

mladih, ki se spopadajo s povečanjem zahtev pri izobraževanju in na delu, z negotovim delom 

za določen čas, s podaljšano odvisnostjo od svojih družin ter s precejšnjim povečanjem 

stroškov za zagotavljanje neodvisnosti. V globalni družbi in ravno tako v lokalnem okolju, je 

položaj mladih v današnjem času nejasen in protisloven. V splošnih konvencijah o človekovih 

pravicah ter pravicah otrok in mladostnikov se mladim priznavajo posamezne kompetence in 

pravice na načelni ravni. Hkrati jih globalni interesi in procesi kapitalizma ovirajo pri 

doseganju glavnih pravic, kot sta ekonomska ter socialna samostojnost. 

Na eni strani je torej ogromno možnosti in priložnosti, da mladi najdejo sebe in svojo pot. Na 

drugi strani je poplava izbir lahko begajoča za mladostnika, ki ni prepričan, kaj želi. Družba s 

svojimi pričakovanji pritiska na mladostnike, da morajo biti uspešni. Bistveno pri tem je, da si 

konkurenčen vrstnikom, kar pomeni, da potrebuješ čas, saj proces pridobitve raznih dosežkov 

traja in pri mladih to pomeni daljše razvojno obdobje ter kasnejši vstop v odraslo dobo. O. 

Poljšak Škraban (2004b) zato med mladostništvo in odraslost uvršča obdobje post-

adolescence, ki naj bi trajala tudi do 30. leta. To obdobje ima le eno temeljno razvojno 

nalogo, ki jo mora posameznik usvojiti – zaključna priprava na odraslost. 
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S spreminjanjem družbe se spreminjajo tudi pričakovanja in možnosti. D. Zorc Maver (2007) 

piše o prehodu družbe dela v družbo tveganj, zaradi česar fleksibilno delo postane tveganje in 

vodi posameznika do vprašanja, koliko časa bo delo kot osnovna eksistenca še dosegljivo. 

Plačano delo namreč predstavlja družbeno vrednoteno delo, posamezniku predstavlja varnost 

in priznanje. Mladostnik z vstopom na trg dela in zaposlitvijo doseže status odraslega. 

V drugem delu leta 2008 je svet zajela kriza, finančna in gospodarska, najhujša po 2. svetovni 

vojni. Podjetja so propadala, gospodarska rast se je nižala, stopnja brezposelnosti je vedno 

bolj naraščala. Pri nas je bila ta kriza občutna še vsaj do leta 2015/2016, ko so se trendi 

končno začeli počasi obračati (Drnovšek, 2018). A posledice se še vedno kažejo. MDDSZ in 

ZRSZ (2013) nakazujeta na višanje števila mladih, na novo prijavljenih iskalcev zaposlitve.  

6.2 Kaj pomeni ranljivost 

V literaturi različni avtorji večkrat omenjajo pojem »socialna ranljivost mladih«. M. Ule 

(2000) povzema belgijske avtorje (Van Kerckvoorde, Vettenburg in Walgrave), ki so s 

terminom socialna ranljivost označili tiste posameznike, ki imajo v stiku z družbenimi 

institucijami bolj malo koristi, ob institucionalnem poseganju so bolj izpostavljeni njihovemu 

nadzoru in sankcijam. Namesto v dialogu z institucijami, se ranljiva populacija znajde v 

podrejenem položaju in nadzoru. Š. Razpotnik (2006, str. 33) pravi: »Dialog pomeni 

odpiranje medprostora med dvema udeleženima stranema.« Šele odprtje tega medprostora bi 

lahko vodilo k enakopravnosti. 

Toliko, kolikor je različnih tipov ljudi, toliko je v eni družbi različnih potreb in želja. Vendar 

razna pravila, določila in omejitve, večinoma veljajo enotno za vse. Ob tem se lahko kažejo 

velike neenakosti, ki so vse prej kot poštene. Imamo več ranljivih skupin, med katere lahko 

prištevamo mlade, saj je mladostništvo že samo po sebi občutljivo obdobje, ko je vse 

negotovo in vprašljivo. Mladi, ki se že razvojno soočajo z raznimi spremembami, so tako 

vrženi tudi med težave, ki jih prinaša socialni del življenja. M. Ule (2011) poudarja, da imajo 

mladostniki s slabim izhodiščnim položajem praviloma tudi manj čustvenih in socialnih 

podpor v svojem okolju. Bistvo socialne ranljivosti je po njeni definiciji vedno več 

problemov, ki ostajajo nerešeni in so med seboj povezani: slab šolski uspeh, nizka izobrazba, 

slabe zaposlitvene možnosti, socialne, čustvene, zdravstvene težave. Grcić in A. Kobolt 

(2008) razslojevanje družbe in ustvarjanje novih ranljivih ter depriviligiranih skupin pri nas 

povezujeta z oteženimi prehodi v svet dela, večanjem brezposelnosti in vedno več 

tekmovalnosti na vseh področjih družbenega življenja. 

Brezposelnost močno poveča ranljivost mladih. M. Ule (2011) podaja rezultate raziskav, ki 

primerjajo populacijo zaposlenih mladih s populacijo mladih brezposelnih − kažejo drugačno 

samopodobo in stališča do življenja ter sveta. Pri dlje časa trajajoči brezposelnosti mladih 

lahko pride do usodne negativne posledice, ko se mladim spremeni odnos do dela. Študije 

kažejo, da nezaposleni, ki jim delo ne pomeni nekakšne posebne vrednote, svoj položaj 

doživljajo manj stresno, v nasprotju s tistimi mladimi, ki jim delo predstavlja visoko vrednoto 

in nezaposlenost doživljajo zelo duševno obremenjujoče. Avtorica (2009) trdi, da je negativen 

odnos do dela izkaz obrambnega mehanizma pred hudo duševno stisko mladih brezposelnih 
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in pravi, da pojasnjevanje negativnih psiholoških posledic brezposelnosti za mlade lahko 

povežemo s teorijo naučene nemoči, ki vodi v podaljšano nezmožnost nadzorovanja 

pomembnih dogodkov do splošnega pričakovanja, da te aktivnosti ni možno nadzorovati. 

Pozorni moramo biti na mlade osipnike iz formalnega izobraževanja. Ti se hitro ujamejo v 

začaran krog neuspeha in stigme, ki ju spremlja slaba samopodoba, kar pripelje do družbene 

in poklicne izključenosti. Odvisni so od socialne pomoči, zatorej so njihovi prihodki nizki, 

negotove življenjske okoliščine vodijo v telesne in duševne bolezni, posamezniki se umikajo 

iz družabnega življenja in močno zmanjšajo participacijo v družbi, vdajo se v usodo. 

Osipništvo je tudi družbeno zelo obremenjujoče, ni zgolj izziv izobraževalne politike, temveč 

tudi pomemben gospodarski in politični problem (Nairz-Wirth, 2015). Zaradi ranljivosti so ti 

mladostniki še bolj izpostavljeni in družba jih še toliko hitreje potisne na svoj rob. Vsaka 

družba ima določena pričakovanja – mladostnik, ki jih ne izpolnjuje, je tako lahko označen za 

odpadnika družbe in nanj se pogosto prilepijo razni predsodki. 

M. Polak (2008), ki je raziskovala vzroke osipništva iz šolskega sistema in modele ponovnega 

vključevanja, je uvedla pojem »mladi na vzporedni poti«. Z njim je subtilno označila 

družbeno prikrajšane mlade, ki so izstopili iz šolskega sistema. Na manj diskriminatoren 

način je želela opozoriti na posebne lastnosti in težave te populacije, ki jih je pri pripravi 

programov za preprečevanje osipa potrebno upoštevati. 

S. Jelenc Krašovec (2011) omenja kompleksnost vloge izobraževanja odraslih pri 

zmanjševanju izključenosti ranljivih ciljnih skupin odraslih. Ta vloga je namreč povezana z 

vprašanji enakopravnosti in pravičnosti ter z vplivom odnosov moči, kar se hkrati izraža in je 

vzrok za neenakost. N. Vrečer (2011) piše, kako pomembno izobraževanje vpliva na druga 

družbena področja, kot so zdravje, zaposlovanje, stanovanjsko področje in participacija v 

politiki. Manj izobraženi ljudje so težje zaposljivi, njihove zaposlitve so bolj kratkotrajne in 

negotove. Posledično imajo pogosteje težave pri stanovanjskem vprašanju − zaradi nižjega 

socioekonomskega položaja si stanovanje težje privoščijo. Ljudje, ki so bolj izobraženi, se 

bolj zanimajo za politiko, na volitve hodijo v višjem odstotku, saj izobrazba krepi 

državljanske spretnosti in aktivacijo. Posamezniki, ki imajo primanjkljaj na področju razvoja 

ključnih kompetenc, katere se krepijo tudi tekom izobraževanja, so bolj nagnjeni k socialni 

izključenosti. 

6.3 Pristopi podpore za mlade osipnike, reševanje socialne ranljivosti 

Togim formalnim izobraževanjem se ob bok postavljajo neformalne oblike učenja, 

pridobivanja raznih kompetenc, veščin in za življenje koristnih znanj. Pozitivna točka vseh 

neformalnih programov je boljše prilagajanje ciljni populaciji in lažje ustvarjanje prijaznejših 

pogojev za učenje. Veliko teh programov je speljanih v obliki projektnega učenja. Pogosto se 

izkaže, da ravno izkušnja nudi najboljšo lekcijo in je zatorej najboljši način za učenje. 

Socialni pedagogi imamo zato radi projektno in izkušenjsko učenje ter doživljajski način 

podajanja znanj. Vključenost mladih v tovrstne projektne oblike dela ustreza modelu 

izkustvenega učenja, ki ga opisuje Kolb (1984). Gre za krožni učni proces, pri katerem se 
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prepletajo štirje načini spoznavanja: konkretna delovna izkušnja, refleksija izkustva, 

abstraktna konceptualizacija in praktično eksperimentiranje. 

Pri projektnih oblikah dela najdemo veliko mero kreativnosti, pri kateri je bistveno, da se 

naučimo reševanja problemov na nov, izviren način. Z ustvarjalnostjo oblikujemo nekaj 

drugačnega, še nepoznanega (Pečjak in Štrukelj, 2013). V povezavi s socialno ranljivostjo je 

pogled iz drugega zornega kota in izvirno reševanje problemov še kako pomembno. Byttebier 

in Vullings (2002) definirata kreativno razmišljanje kot prekinitev starih vzorcev razmišljanja, 

kar po njunem mnenju omogoča prepoznavo novih rešitev, oblikovanje novih možnosti in 

uvid v nove priložnosti. Zupančič (2004) trdi, da je ustvarjalen učitelj edini, ki ima sposobnost 

spodbuditi v posamezniku notranjo svobodo. Pomembno je, da je učitelj bolj radoveden od 

učencev in jih s svojo radovednostjo nekako okuži. 

V Sloveniji je veliko mladinskih organizacij in raznih društev, ki ponujajo najrazličnejše vrste  

dejavnosti za mladostnike. Vse te organizacije mladim nudijo druga znanja in predvsem 

drugačen način učenja kot v formalnem šolstvu. Med poplavo vse ponudbe neformalnih 

izobraževanj sta dva programa, ki se ukvarjata z osipniki iz formalnega izobraževanja, in sicer 

Produkcijska šola in program Projektno učenje za mlajše odrasle. 

D. Fartek (2008), ki je primerjala programe za osipnike v Sloveniji in na Finskem, je 

prepričana, da je kljub tveganju trajne socialne in ekonomske izključenosti za posamezne 

mlade bolje, da se vsaj za določen čas umaknejo iz formalnega sistema izobraževanja, ki ga 

sicer imenuje »steber gotovosti« v življenju sodobnih mladostnikov. Opozarja na 

pomembnost izpolnjenega pogoja, da obstaja »kraj«, kamor se mladi lahko umaknejo in imajo 

potem odprte poti nazaj v sistem, iz katerega so izstopili. Rešitev zanje je v drugačnih in  

izkustvenih ter kreativno obarvanih aktivnostih, kar pomeni nestandarden način poučevanja in 

drugačen način dela. Tak »kraj« je pri nas, poleg produkcijske šole, lahko PUM-O, v 

Sloveniji javno veljavni program neformalnega izobraževanja. Program ne omogoča javno 

veljavne izobrazbe, je pa namenjen pridobivanju posameznih spretnosti ter znanj in razvijanju 

osebnih lastnosti, ki udeležencem omogočijo, da se vnovično odločijo za vključitev v 

izobraževanje ali pa se zaposlijo (Andragoški center Slovenije, 2011). 

Slovenci se pri pripravi programov za osipnike zgledujemo po izkušenih severnjakih, ki na 

tem področju dosegajo dobre rezultate. Danci že dolga leta krepijo vlogo produkcijskih šol, ki 

je uspešna kreativna alternativa formalnemu izobraževanju. 

Produkcijske šole so namenjene mladim do 25. leta, ki niso zaključili izobraževanja in še niso 

pripravljeni vstopiti na trg dela. Danska ima približno 80 produkcijskih šol, v katerih se 

mladostniki, do pripravljenosti na naslednji korak v izobraževanju ali na trgu dela, povprečno 

izpopolnjujejo pol leta. V programu ne opravljajo izpitov, temveč njihovo pridobivanje 

kompetenc temelji na praksi (The Ministry …, 2016). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

1 ORIS RAZISKOVALNEGA KONTEKSTA 

Pogoji odraščanja in vstopa v odraslost so se zaostrili ob koncu prejšnjega stoletja, kar se kaže 

v dramatičnih spremembah pri odraščanju sedanje mlade generacije in njihovih prehodih v 

odraslost. Vrste nasprotij (na primer ospredje individualizma, poudarjanje avtonomnosti in 

osvobajanje tradicionalnih vezi ter hkrati odvisnost posameznikov od pritiskov 

izobraževalnega sistema, birokratskih organizacij, trga delovne sile) povzročajo povečano 

ranljivost in občutljivost mladih. Zmanjšuje se pomen družbenih ali socializacijskih ovir iz 

preteklosti (pritiski avtoritet, sprejemanje tradicij), vendar se kot pomembna značilnost kaže, 

da vedno več groženj in negotovosti izhaja iz pričakovanja prihodnosti in pritiska sedanjosti 

(Ule, Kuhar in Kožar Černelič, 2003). 

V Sloveniji sta dva programa, ki se ukvarjata z osipniki iz formalnega izobraževanja (Fartek, 

2008), in sicer Produkcijska šola in program Projektno učenje za mlajše odrasle. J. Nagode 

(2008) v raziskavo o mladostnikih, ki so »izpadli« iz izobraževalnega programa in se vpisali v 

produkcijsko šolo, vključi šest mladih ter ugotavlja, da se po enoletnem obiskovanju 

produkcijske šole, v njihovem življenju kaže napredek v izobraževalni in poklicni karieri. 

Nekateri so se zaposlili, drugi nadaljujejo šolanje – njihov cilj je, da ga uspešno zaključijo in 

se zaposlijo. Po enem letu obiskovanja produkcijske šole so pridobili voljo do učenja, 

samozavest, odločnost in socialne veščine, ki so potrebne za sprejem v družbo. 

1.1 Raziskovalni problem 

Na osnovi opisa širšega družbenega konteksta v svetu in orisa odgovora na problem šolskega 

osipa mladih, v nadaljevanju opredelim problem raziskovanja: 

Štiri mesece sem bila asistentka na danski produkcijski šoli MultiCenter Syd, ki jo želim v 

magistrskem delu predstaviti kot študijo primera. V delu so predstavljene izvajane vsebine, 

organizacija tega programa ter izkušnje in ocene vključenih danskih mladostnikov. Vključila 

sem ocene in mnenja vodstva te šole ter oboje dopolnila s svojimi izkušnjami – v vlogi tuje 

študentke na Danskem in asistentke učiteljice med mladostniki. Predstavljene so tudi vsebine 

in načini izvajanja programa PUM-O v Sloveniji. Opisana programa sta primerjana, iskala 

sem stične točke in razlike ter oboje skušala smiselno ovrednotiti. Osredotočila sem se na 

močne točke obeh programov, iskala možnosti razvoja obeh programov ter skušala oblikovati 

predloge dobrih prenosov med njima. Dve leti po izvedbi prakse in po pogovorih s študenti 

danskega programa sem ponovno skušala priti v stik z njimi (študenti MultiCentra Syd), s 

katerimi sem se pogovarjala na praksi, in ugotoviti, kako nadaljujejo svojo karierno in 

socialno pot. 
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2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV1: Kako mladostniki doživljajo MultiCenter Syd in kako ga doživlja vodstvo? 

RV2: Kakšni so razlogi, ki so mlade osipnike privedli do vključitve v MultiCenter Syd in 

kakšna je motivacija za vztrajanje v programu? 

RV3: Kako program vpliva na njih? Ali mladostniki opažajo spremembe v svojem življenju, v 

obdobju od vključitve v MultiCenter Syd do časa intervjuja? Če jih, kakšne? Kako doživljajo 

povezanost sprememb z obiskovanjem programa? 

RV4: Katere pozitivne elemente in katere šibke točke MultiCentra Syd prepoznavajo mladi, ki 

so vključeni v program? Katere prepoznavajo zaposleni? 

RV5: Kako so mene in moje delo v času prakse na MultiCentru Syd doživeli mladostniki in 

kako zaposleni? 

RV6: Kje so mladi dve leti po intervjujih? Kako nadaljujejo svojo karierno in socialno pot? 

RV7: Kakšne vsebinske in izvedbene vzporednice in/ali razlike lahko najdemo med 

slovenskim programom Projektno učenje za mlajše odrasle PUM-O in danskim programov v 

konkretni produkcijski šoli? 

 

3 RAZISKOVALNI PRISTOP  

3.1 Raziskovalna metoda: študija primera 

Bajželj (2004) primerja koncepta produkcijske šole na Danskem in v Sloveniji. Danskega  

predstavi le teoretično. Podobno bom storila tudi sama, a ker sem imela možnost njihov 

sistem spoznavati v enem največjih centrov, bom teorijo dopolnila še z opisi zaposlenih in 

mladih študentov, ki so vključeni v ta program. Oboje bom obarvala tudi z osebnimi vtisi v 

času  štirimesečnega sodelovanja pri izvedbi danskega programa v Multicentru Syd.   

Model in načine izvedb raznolikih vsebin, v katere so vključeni mladi izbrane danske 

produkcijske šole, bom predstavila s pomočjo študije primera. Za študijo primera Mesec in 

Rode (2008) pišeta, da je primeren pristop za celovito raziskovanje pojavov in postopkov, s 

pomočjo proučevanja posameznih primerov družbenih entitet, procesov, postopkov ter 

proizvodov materialne in duhovne kulture v realnem življenjskem kontekstu. Navajata, da se 

o izbranem primeru zbere podatke iz različnih virov, z različnimi metodami, kar bo tudi meni 

omogočilo, da bom prikazala različne vidike prakse v tej ustanovi. Prikazala sem, kako 

Multicenter Syd doživljajo v študijo vključeni mladostniki in kako ga vidijo izbrani izvajalci 

ter izvajalke – zaposleni. Izvedla sem tudi vsebinsko primerjavo s slovenskim programom 

PUM (oz. PUM-O) – projektno učenje za mlajše odrasle, ki zasleduje podobne cilje kot 

danski program. 
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Uporabila sem kvalitativen raziskovalni pristop, ki temelji na pol-strukturiranih intervjujih s 

strokovnjaki in mladostniki, ki so vključeni v produkcijsko šolo na Danskem, ter analizi 

dnevnikov moje tamkajšnje prakse. Primerjala sem vse odgovore glede na naravo izkustva – 

mladostnik v programu ali izvajalec programa. Skušala sem dve leti kasneje priti v stik z 

istimi študenti in preveriti, kako se je odvijalo njihovo življenje po odhodu iz ustanove. 

3.2 Vzorec in proces zbiranja podatkov 

Vzorec je namenski, vključuje študente kreativnega oddelka produkcijske šole MCS, ki so v 

času intervjuja vključeni v program vsaj 2 meseca in govorijo angleško9, vodjo kreativnega 

oddelka – mojo mentorico v času prakse ter ravnateljico in podravnatelja. Glede na to, da v 

raziskovanje vključujem lastne dnevniške zapise in svoja doživljanja, tudi sebe štejem kot del 

vzorca. 

Gre za kvalitativno raziskavo z namenskim vzorčenjem. Z izbranimi posamezniki sem izvedla 

pol-strukturirane intervjuje, ki so se vsebinsko navezovali na raziskovalna vprašanja in cilje. S 

pridobljenim dovoljenjem so bili intervjuji posneti na diktafon. Lokacija in čas intervjuja sta 

bila prilagojena intervjuvancem. Podatke o mladostnikih, dve leti po opravljenih intervjujih na 

Danskem, sem skušala zbrati z vprašalniki po elektronski pošti, kar mi je uspelo le v določeni 

meri. Del podatkov je bil zbran tudi s pomočjo opazovanja in pisanja dnevnika v času prakse, 

kar prispeva subjektivno, a izkustveno noto. 

3.3 Časovni trak procesa raziskovanja 

1. 10. 2015 praksa (opazovanje z udeležbo) 31. 1 2016  4. 6. – 27. 6. 2018 

− intervjuji s študenti 

po elektronski pošti10 

23. 12 2015     januar 2016    (C, T, N) 

− intervju študentka L11   − 12. 1. intervju študentka S 

     − 13. 1. intervju ravnateljica 

     − 15. 1. intervju podravnatelj 

     − 15. 1. intervju študent C 

     − 18. 1. intervju študentka T 

     − 25. 1. intervju študentka E 

     − 26. 1. intervju študentka N 

     − 27. 1. intervju vodja kreativnega oddelka 

                                                 
9 Znanje tujega jezika je lahko (vendar ni nujno) pokazatelj, da so bili izbrani boljši učenci, a zaradi 

nerazumevanja danščine, nisem mogla izbrati študentov, ki niso znali angleško. 
10 Študentke L, S, E mi niso odgovorile na vprašanja, kljub temu, da so odgovorile na elektronsko sporočilo, ob 

mojem ponovnem sporočilu privolile v sodelovanje in sem jih nato še večkrat kontaktirala. Predvidevam, da jim 

je zaradi zasedenosti urnika zmanjkalo časa. 
11 Dekle L je naslednji dan zaključila z obiskovanjem produkcijske šole, vendar je bila udeleženka z enim izmed 

najdaljših stažev, zato sem jo želela vključiti v študijo. Ostale intervjuje sem opravila januarja. 
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3.4 Opis procesa raziskovanja 

Od začetka oktobra 2015 do konca januarja 2016 sem opravljala štirimesečno prakso na 

kreativnem oddelku produkcijske šole v MultiCentru Syd, kjer sem bila asistentka učiteljice, 

vodje kreativnega oddelka. Tekom prakse sem opazovala, se po svojih zmožnostih 

vključevala v dinamični proces in sproti pisala dnevnik prakse. V zadnjem delu prakse sem 

opravila pol-strukturirane intervjuje s šestimi angleško govorečimi študenti kreativnega 

oddelka, njihovo učiteljico – mojo mentorico na praksi, podravnateljem in ravnateljico šole. 

Med raziskovanjem sem uporabila diktafon, s katerim sem snemala intervjuje, ki sem jih nato 

ob sprotnem prevajanju prepisala v slovenščino. Pri tem sem se trudila za čim bolj dobeseden 

pomen prevodov, da sem ohranila sporočila sogovornikov. Po metodi kvalitativne obdelave 

sem nadaljevala z analizo podatkov in med seboj povezovala ter primerjala podatke, ki sem 

jih dobila od sogovornikov. Analiza podatkov je potekla v zaporedju, ki ga narekuje Roblek 

(2009): formulacija problema, načrtovanje pogovorov, izvedba pogovorov, analiza, 

vrednotenje rezultatov. 

Vsi udeleženci so se k raziskovanju vključili prostovoljno, z zagotovljeno anonimnostjo. 

Razkriti so bili le nekateri osebni podatki (kot na primer spol, starost, začetnica imena), po 

katerih študentov ni mogoče identificirati. Pri zaposlenih intervjuvancih sem uporabila tudi 

imena, saj so le-ta navedena tudi na njihovi spletni strani in njihovo skrivanje ne bi imelo 

pomena. 

3.4 Kratka predstavitev sogovornikov 

MLADOSTNIKI, VKLJUČENI V KREATIVNI ODDELEK 

• FANT C 

Pri takratni starosti 22 let, ni vedel, v kateri poklic bi se usmeril. »Nisem ravno prepričan, kaj 

bom postal, ali kaj bom potem počel,« so njegove besede. Sicer ga zanima delo z računalniki 

in zelo dobro govori angleško, občasno mi je pomagal s prevajanjem pri pogovorih s študenti, 

ki so imeli težave z angleščino. Živi pri starših in pravi: »Imam tri sorojence. Jaz sem 

najstarejši. In imamo tudi dva psa. Kar je dokaj velika družina za danske standarde. To je to. 

Normalna družina se mi zdi.« 

V času intervjuja na Danskem je bil vključen v produkcijsko šolo nekaj manj kot pol leta in ni 

bil prepričan, kako dolgo bo še ostal. Na kreativnem oddelku je bil edini fant med samimi 

puncami – med njimi si je našel dekle zase. Drugače sem ga zaznala kot precej zadržanega 

fanta, držal se je bolj zase. Sam se opiše takole: »Običajno sem tih, ko srečam nove ljudi, 

ampak se odprem, ko jih spoznam. Sem prijazen fant, ne obsojam in podobne stvari, sem bolj 

ali manj normalen fant.« Takoj je privolil v intervju in brez zadržkov odgovarjal na vprašanja, 

a njegovi odgovori so bili kratki, povedal je strogo to, kar je bil vprašan (nikoli v pogovoru 

nisva zašla s teme vprašanja). Najin pogovor je bil končan prej kot v pol ure. Na elektronsko 

sporočilo z vprašanji, dve leti in pol po najinem pogovoru, mi je odgovoril prej kot v 24-ih 

urah in izrazil tudi pripravljenost za dodatna pojasnila, če bi to potrebovala. 
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• DEKLE E 

Devetnajstletnica je v času intervjuja v produkcijsko šolo vključena že peti mesec. Pravi, da 

je »začela v septembru in nameravam ostati do konca poletja. Potem, ko bo konec poletja, 

bom začela z izobraževanjem.« Načrtuje vpis v dvoletni izobraževalni program, o katerem 

pove: »Izbrala sem tisto, ki nima veliko domače naloge. V prvem letu sploh ni naloge, konec 

je že s poukom v šoli, v drugem letu pa je potem malo dela tudi za doma. Ne vem, kaj želim 

postati, ampak s to izobrazbo lahko izbiram med veliko stvarmi.« 

Njeni starši so se ločili dve leti pred najinim pogovorom. Ima starejšega brata, ki ga ne 

videva pogosto, saj ta živi pri očetu. »Tudi očeta ne vidim veliko,« pove. Svojo bivanjsko 

situacijo komentira takole: »Na začetku sem živela en teden tam, en teden tam, kar je bilo zelo 

naporno, zato … Naenkrat sem se potem odločila, da želim živeti z mamo in očetu to ni bilo 

všeč. Zdelo se mu je, da ga izgubljam, jaz pa sem izgubljala sebe. Potem se je počutil zelo 

slabo glede sebe in nisem mogla biti z njim, ker je bil tako žalosten ves čas, kar je vplivalo 

name, da sem se slabo počutila v tem času. Že tako sem imela ves tisti stres in imeti še očeta, 

ki hodi naokoli in mu je žal za to in to in to. Sedel je in mi govoril, da je izgubil ženo, izgubil 

je prijatelje in zdaj zgublja še otroke in nima več ničesar v svojem življenju in bla bla bla.« 

Zdi se, da ji oče ne more biti v oporo, saj je tudi sam psihično nestabilen. Dekle E ima fanta, 

s katerim rada preživlja prosti čas. Večinoma se zadržujeta pri njej doma, saj fant živi s tremi 

sostanovalci, ki so uporabniki droge in posledično slaba družba za dekle. Razmišljata o 

skupni selitvi, saj mami ni všeč, da sta stalno tam – hišo želi imeti zase. 

Dekle E sem doživela kot introvertirano, zrelo in nasploh prijazno ter marljivo dekle s 

smislom za čistočo. Opazila sem, da je sicer prijazna do vseh, a deluje kot individualistka, z 

nikomer se ne druži, najraje tudi opravlja samostojna dela s slušalkami v ušesih. Ko sva se 

poznali že nekaj časa, se je nekoliko več pogovarjala z mano in tudi na intervju je takoj 

pristala – najin pogovor je trajal skoraj celo uro in bila je precej zgovorna. Na vprašanja preko 

elektronske pošte ni odgovorila, čeprav se je oglasila – povedala je, da zaradi izpitov v šoli 

nima časa in se bo javila, ko bo lahko (mesec dni kasneje sem ji poslala opomnik, a ni bilo 

odgovora). 

• DEKLE L 

Pogovor sva imeli tri dni preden je dopolnila 25 let in ravno en dan, preden je zaključila z 

obiskovanjem produkcijske šole. Povedala je: »tukaj sem bila 3 leta,« kar je neobičajno 

dolgo12 za obiskovanje tega programa. Bila je najstarejša udeleženka na kreativnem 

oddelku, kar se je videlo tudi pri njenem obnašanju. Posledično se je težko vklopila v družbo 

ostalih mladostnikov, saj se je zdelo, da je v primerjavi z drugimi njeno razmišljanje že na 

višjem nivoju. 

                                                 
12 Običajno so mladi lahko vključeni v program do enega leta, z izjemo posameznikov, ki se jim odobri 

podaljšanje (ker jih večina zaključi prej, se 10 % udeležencem lahko ob tehtnih razlogih udeležba podaljša). 

Dolgi staž obiskovanja produkcijske šole dotičnega dekleta komentira tudi ravnateljica: »ona je posebna. Začela 

je že dolgo časa nazaj, ko je bila zelo bolna in občinski službeni center je zanjo kupil mesto v naši hiši, da je 

lahko ostala tukaj in se pozdravila, poskrbela za svoje zdravljenje tudi izven šole.« Ko je bila psihično dovolj 

stabilna, se je v produkcijsko šolo vključila običajno, kot ostali mladostniki. 
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»Živim samostojno odkar sem bila stara 20 let,« pravi. Njeni starši so ločeni in imajo nove 

družine, tako da ima dekle šest sorojencev. Sicer prihaja »iz zelo čustvene družine«. Pove: 

»Smo družina, ki uživa v pogovoru o naših čustvih. Prav tako smo zelo občutljivi v moji 

družini. Hitro se užalostimo, ali če se kaj zgodi, lahko hitro vse uniči … Ne govorim s celo 

družino. Srečam jih na večjih zabavah in podobno, ampak največ govorim s svojimi sorojenci, 

s svojimi šestimi sorojenci in svojo mamo ter očetom. In babico tudi.« Zdi se, da ji številčna 

družina veliko pomeni, ko govori o ožjih članih, zaznam čustveno navezanost nanje. 

Pogovor z njo je trajal uro in 15 minut, kar je najdlje izmed vseh pogovorov z mladostniki. 

Trudila se je, da mi natančno odgovori na vprašanja in dobila sem občutek, da mi želi podati 

koristne informacije. Povedala sem ji, da deluje zelo zrelo in dodala je, da je »šla skozi 

osebno evolucijo v zadnjih letih«, kar potrdi tudi vodja kreativnega oddelka, ki jo spremlja že 

ves čas od vključitve. 

Na vprašanja preko elektronske pošte ni odgovorila, čeprav je odpisala, da bo. Sklepam, da je 

tako zaposlena z izobraževanjem in obšolskim delom, da si za odgovore ni uspela vzeti časa – 

kolikor sem jo uspela spoznati, se mi zdi, da ne bi želela odgovoriti na hitro, le zaradi tega, da 

bi stvar opravila. 

• DEKLE N 

V produkcijsko šolo se je vključila v septembru, z namenom ostati do maja, ko bo dopolnila 

18 let in potem naj bi si poiskala delo. Preden je prišla v MultiCenter Syd je bila v šolskem 

internatu. Zdaj si želi tukaj le počakati, da bo polnoletna, si najti službo in se preseliti v 

glavno mesto, kjer živi njen fant in prijatelji. Pravi: »Vsi moji prijatelji so v Kopenhagnu, tako 

da govorim z njimi samo po telefonu in kadar sem tam, med vikendi.« Doda še to, da večino 

denarja, ki ga zasluži v produkcijski šoli, porabi zato, da vikende preživi v Kopenhagnu. 

Zdi se, da dekle N izhaja iz družine, pri kateri težko računa na podporo. O svoji družini 

pove: »Živim samo z mamo in moj oče, njega vidim samo enkrat ali dvakrat na leto, ni mi 

zares všeč, on je kreten. In imam tri sestre in one so vse naokoli … jaz živim samo z mojo 

mamo in … včasih imaš lahko res slabe čase, ker je tudi ona bolna. Depresija in vse te stvari. 

In ona ima veliko zdravil. Ampak imava se dobro, ko sva skupaj, večino časa.« Kljub temu, da 

pohvali svoj čas, ki ga preživi z mamo, o tem podvomim, saj mi kasneje pove, da malo časa 

preživi doma, ker ne ve, kaj bi tam počela (»Večino časa, ko sem doma, samo sedim in 

gledam filme ali … ja … telovadim ali kaj takega.«). 

Na kreativnem oddelku se je N izkazala za dekle, ki mora stalno imeti delo. Doživela sem jo 

kot mladostnico, ki potrebuje delo, da zaposli svoje misli, ki niso bile vedno pozitivne. 

Svoje zadolžitve je opravljala hitro in dokaj zanesljivo. Tudi pri intervjuju je odgovarjala 

zelo hitro, pred odgovori ni potrebovala razmisleka. Pogovor sva končali v dobrih dvajsetih 

minutah. Na vprašanja po elektronski pošti je odgovorila kratko in jedrnato, brez spremnega 

besedila, pozdrava in podpisa. 
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• DEKLE S 

Dekle S po vedenju izstopa iz skupine. Večkrat je označena za »čudno« (dva primera 

njenega nenavadnega vedenja: namesto na stol – za mizo, se včasih med odmorom usede na 

tla – pod mizo; včasih zunaj hodi brez čevljev – v nogavicah), hkrati je prijazna, odprta in se 

z vsemi dobro razume. Zelo je dobra pri uporabi angleščine in bila je prva od mladih, s 

katerimi sem se malo bolj povezala na Danskem. Kmalu po mojem prihodu mi je povedala, da 

se je zaljubila v fanta C, s katerim sta mesec dni kasneje tudi postala par. 

Pri 17 letih13 še živi pri starših. Njena starejša sestra se je že odselila od doma, a se z njo 

dobro razume in redno videva. Tudi ona je bila prej udeleženka produkcijske šole na istem 

oddelku, a sta imeli precej drugačno izkušnjo. Za sestro pove, da je produkcijsko šolo 

doživela negativno, svoje vtise pa opiše takole: »Izkušnja tukaj je bila ekstremno pozitivna, 

bila sem presenečena in zato nočem oditi, tukaj hočem ostati celo leto.« 

V produkcijsko šolo se je vključila »enkrat na koncu avgusta, mislim da« in namerava ostati 

dokler ne bo nadaljevala z izobraževanjem (v času pogovora je čakala rezultate, če je 

sprejeta na izbrano šolo). Pri zadolžitvah v kreativni delavnici se je S delu večkrat izognila 

in glasno izrazila nejevoljo nad naročenim. Pogosto je posedala ob nedelu in veliko 

klepetala ter se zafrkavala z ostalimi udeleženci. Nasprotno me je presenetila, ko sva se 

dogovorili za intervju – prišla je pripravljena na sodelovanje in resno odgovarjala na 

vprašanja ter povedala, da mi želi pomagati z odgovori. Najin pogovor je trajal 45 minut. Na 

vprašanja po elektronski pošti kljub več opomnikom ni odgovorila, čeprav je rekla, da bo 

odgovorila kasneje. 

• DEKLE T 

»Moj načrt je bil ostati tukaj mesec ali dva,« pravi devetnajstletnica, ki si želi najti »službo v 

Kopenhagnu«. V času najinega pogovora je bila v MultiCentru Syd peti mesec. Neodločena 

je pri izbiri za nadaljevanje izobraževanja, zato bi rada najprej poiskala delo in nadaljevala 

s šolanjem, ko bo vedela, kaj si želi. Vključila se je v produkcijsko šolo, da bi med iskanjem 

dela kaj zaslužila in koristno preživela prosti čas. Na kreativni oddelek je kot nove 

udeleženke programa pripeljala tudi nekatere prijateljice. 

Ko je pripovedovala o svojem odraščanju, se mi je zdelo, da ji ni bilo lahko. Svojo družino 

opiše takole: »Moja družina je zelo razcepljena, veš. Dve zelo različni  …  moja mami, ona je 

zelo … prijazna in … ja. Ona ničesar ne naredi narobe, veš. Ona je le prijazna in preprosta. 

In enako je z mojim dedkom. Potem je tu še moj oči, on je enako nepotrpežljiv kot jaz in je 

nekoliko glasen in … Ločila sta se, ko sem bila zelo mlada. Na začetku sem živela z mojo 

mami in potem sem poskusila živeti z očetom, vedno sem bila očkova punčka.« Pri očetu ni 

mogla dolgo živeti, zato je začasno odšla k stricu, nato se je preselila v šolski internat. 

Pove: »Na šoli sem živela eno leto in zdaj pol leta v stanovanju. Na svojem živim eno leto in 

pol.« Sedaj v malem stanovanju živi skupaj s prijateljico, ki je prav tako udeleženka 

programa produkcijske šole. O tem pove: »Veliko ljudi bi se prepiralo, če bi živeli v majhnem 

                                                 
13 8 dni kasneje je dopolnila 18 let. 
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stanovanju kot midve, ampak ne. Vedno sva skupaj v dnevni sobi in nekaj delava.« Doda tudi: 

»… še vedno je težko pustiti vse, kar poznam, ampak moram. Obtičala sem tukaj in ne morem 

kar ostati za vedno, saj veš, moram iti ven in narediti nekaj pravega.« Deluje nekako 

izgubljeno, ne ve, kako nadaljevati, a se zaveda, da potrebuje spremembo. 

Je postavno, samozavestno in iznajdljivo dekle, ki ji kljub pomanjkanju besednega zaklada 

v angleščini, ni težko govoriti z mano. Najin pogovor je trajal eno uro in tudi na vprašanja po 

elektronski pošti je odgovorila (sicer se vidi, da so odgovori napisani zelo na hitro, a je 

pokazala pripravljenost na sodelovanje). 

 

ZAPOSLENI V PRODUKCIJSKI ŠOLI 

• VODJA KREATIVNEGA ODDELKA 

Vodja kreativnega oddelka je bila tudi moja mentorica na praksi. Moj prvi vtis o njej je bil, 

da je malo zmedena, rada hodi v službo, a ima preveč dela za eno osebo. Kasneje sem videla, 

da je njena organizacija dobra, študentje jo pohvalijo in podravnatelj o njej pove: »… je ena 

od najboljših učiteljev na šoli, tako da je to velika posebnost kreativnega oddelka.« 

Je vodja kreativne delavnice in od avgusta 2015 je na tem oddelku edina učiteljica. Pred 

tem sta bili dve in zdi se mi, da je dela dovolj za dva učitelja – tudi sama je pogosto 

komentirala, da je vesela, da sem prišla na mesto njene asistentke in ji pomagam. Svojo 

strokovno pot začne opisovati takole: »Hodila sem na poslovno šolo, takoj po desetem 

razredu. Hotela sem biti stevardesa … šla v poslovno šolo, da bi imela več jezikov in še vedno 

nekaj matematike in okolja.« Pri psiholoških izpitih ji je potem spodletelo in preselila se je v 

Kopenhagen ter nadaljevala študij na poslovni fakulteti – njen cilj je bil: »Prevajanje – 

angleščina, francoščina.« Ob iskanju dela pa je ugotovila, da ji taka služba ne bo všeč in je 

morala razmisliti, kaj potem. Udeležila se je nekaj tečajev nemščine ter tri leta in pol delala v 

trgovini. Nato je dala odpoved in se s fantom preselila na podeželje. Pripoved nadaljuje: »… 

kjer so imeli to šolo, na kateri so ljudje lahko živeli. Ne srednja šola, ampak šola, ki ima 

kuhinjo in šivalni oddelek in tudi nekaj vrtnarjenja. Bila sem samo dnevni študent14, prihajala 

sem k šivalni skupini. In potem, ko sem bila tam in se učila, kako se naredi jakne in hlače ter 

krila, bluze, me je študentski svet tam vprašal, zakaj ne bi bila učiteljica.« Njen prvi odziv na 

idejo, da bi bila učiteljica, je bil: »Nikakor, to pa ne!« A vseeno se je udeležila učiteljskega 

seminarja na oddelku šivanja in postala »učiteljica šivanja, tiskanja in dela s tekstilom«. Od 

takrat dalje, od leta 1998, je z vmesnimi prekinitvami15 zaposlena na kreativnem oddelku 

produkcijske šole MultiCenter Syd. »Obožujem svoje delo!« pravi. 

Najin pogovor je s krajšo vmesno prekinitvijo trajal dve uri. Pogosto je ob odgovarjanju na 

vprašanja preskakovala iz teme na temo, vmes je tudi zvonil telefon in zmotili so naju 

študentje, ko so prišli v kabinet kaj vprašat – vendar to je bilo v njeni službi vsakdanje. 

                                                 
14 Želi povedati, da ni živela na šoli. 
15 Najprej je imela dve porodniški, kasneje si je vzela dve leti prosti, da je bila doma z otrokoma. 
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• RAVNATELJICA 

Z ravnateljico nisem imela veliko stikov, srečevala sem jo le mimogrede (ko je prišla 

pozdravit v našo delavnico ali pa v kantini, na kosilu). Vedno ko sva se srečali, je bila 

nasmejana in dajala je občutek dostopnosti. Manjka ji besednega zaklada v angleščini, zato 

je bila ob pogovoru z mano včasih v zadregi, a iz mojega vidika ni bilo večjih težav. Intervju 

z njo je trajal nekaj minut več od ene ure, nato me je za dodatna vprašanja usmerila k 

podravnatelju. 

Ob vprašanju po njeni izobrazbi dobim odgovor: »Ni pomembno, ker sem izobražena v nečem 

zelo drugačnem kot to.« Nato začne pripovedovati: »… ko sem bila stara 19 let, sem jaz sama 

šla v produkcijsko šolo na Jyllandu. Nisem bila študentka, ker sem bila najeta za pomoč 

skupini mladim, ki so morali v produkcijski šoli narediti projekt o okolju in ekologiji ... Najeli 

so me, da sem tam. Pol leta.« Nadaljuje: »… kasneje sem pridobila izobrazbo o kmetovanju – 

krave in svinje. In magisterij sem naredila na univerzi veterinarske šole.« »Nato sem delala v 

finančnem podjetju in potem sem bila vodja … Bila je šola, ne kot naša, ampak nekoliko kot 

naša, za mlade ljudi od 18 do 30 let, ki tudi delajo na posebnih področjih. Jaz sem bila pri 

vrtnarjenju in sadjarstvu … in pri kmetovanju.« Kasneje je kot učiteljica danščine in 

matematike začela na MultiCentru Syd po deset ur tedensko, zraven pa je bila še učiteljica 

na neki drugi šoli. Potem je »v letu 2008 dobila službo EGU16 svetovalke«. Zdaj je od 1. 

februarja 2012 ravnateljica MultiCentra Syd. 

Vprašala sem jo, kakšna se ji zdi njena služba. Njen odgovor je bil: »Zelo rada imam svojo 

službo, ker … rada delam z mladimi. Rada delam s skupino mladih ljudi, ki zdaj nimajo več 

možnosti, da bi dobili te majhne službe zunaj …  Male službe. Ni jih več. Vsak mora imeti 

dobro, dolgo izobraževanje, da dobi službo. In to ni v redu za skupino, ki nima kompetenc za 

to. Tako da … V mojem srcu je, da naredim nekaj za skupino, ki nima kompetenc za polno 

izobrazbo.« Zdi se, da prav njena srčnost sporoča, da je na pravem službenem položaju. 

• PODRAVNATELJ 

Enako kot z ravnateljico, tudi s podravnateljem nisem bila pogosto v stiku. Prošnjo za 

intervju je takoj sprejel in izvedla sva ga v dveh delih, z enotedenskih razmikom. V dveh urah 

pogovora z njim sem dobila občutek, da je najvplivnejši na MultiCentru Syd, o študentih in o 

sami šoli veliko ve ter njegovo mnenje je cenjeno. 

V stik z MultiCentrom Syd je prišel, ko je bil »od oktobra 1984 do avgusta 1986« študent 

produkcijske šole, »v kovinarski delavnici in v kuhinji.« Zanj je bil to »zelo lep čas« in »sem 

obdržal stik z Leifom17.« V letu 1996 (»takrat sem bil tesar«) ga je ravnatelj vprašal, »če bi 

mu pomagal, da bi bil gostujoči učitelj v lesni delavnici tukaj za 3 do 6 mesecev, ker je 

potreboval novega tesarja.« »Potem sem kar ostal tukaj, ja!« je dodal. Vmesni čas med tem, 

ko je bil študent produkcijske šole in ko je bil na produkcijski šoli zaposlen, se je izšolal za 

tehniškega risarja, potem: »Sem začel v podjetju s tesarstvom, nato sem se izobrazil za tesarja 

in delal več let kot tesar. Bil sem torej tehniški risar in to je bilo dolgočasno, tako da sem 

                                                 
16 Eden izmed programov, ki jih poleg produkcijske šole (glavni program) izvajajo v MultiCentru Syd. 
17 Ustanovitelj in dolgoletni ravnatelj MultiCentra Syd, ki se je upokojil. 
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dokončal svojo izobrazbo, nato pa se nisem odločil storiti več v tej smeri, ker je bilo preveč 

dolgočasno.« 

V produkcijski šoli je začetek preživel kot učitelj »v tesarski delavnici, 3 leta«. Pripoved 

nadaljuje: »Potem sem odšel za 7 mesecev, poslan sem bil v Kosovo, da sem pomagal začeti 

dve produkcijski šoli tam. Bilo je ravno po končani vojni med Srbijo in Kosovom in združenje 

danskih produkcijskih šol je prijavilo danski vladi za ustanovitveni denar, da bi začeli dve 

produkcijski šoli v Kosovu. Tako da smo prejeli veliko denarja in potem so bili nekateri 

učitelji z Danske, ki naj bi rešili nalogo v Kosovu. Tako da sem ostal tam 7 mesecev, 

zaposloval osebje in izobraževal osebje in začenjal stvari z dvema kolegoma iz drugih delom 

Danske.« Ob vrnitvi nazaj, na Dansko, je »bil polovico časa v lesni delavnici in polovico časa 

tukaj, v administracijskem oddelku kot svetovalec«. Od leta 2002 ali 2003 je za polni delovni 

čas »v administraciji, delno kot svetovalec delno kot … podravnatelj – najprej je Tina18, nato 

sem jaz.« »Tako da se zdaj ukvarjam s študenti in ukvarjam se tudi z osebjem,« še doda. Tri 

leta in pol je študiral svetovanje − »poklicno in izobraževalno svetovanje in tehnike, kako 

govoriti in kako svetovati«. Zdi se mi, da veliko o njegovem značaju in vplivnosti pove z 

naslednjo trditvijo: »…moje svetovanje je večinoma, kadar je pretežko za npr. Heidi19 ali če je 

pretežko za kakšnega izmed učiteljev, potem bi bil jaz tisti, ki svetuje.« 

»Rad imam to službo,« pravi »ker sem zdaj zaposlen že 19 let in lahko delam kar koli želim 

delati. Moram opraviti stvari, ampak jaz se odločim, kdaj bom kaj storil, imam polno kontrolo 

nad svojim urnikom …« »Upam, da bom ostal tukaj, dokler ne bom več hotel delati,« še 

pripomni. 

 

4 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

V tem poglavju sledijo odgovori na raziskovalna vprašanja. Uporabljeni podatki so bili 

pridobljeni v prej opisanem procesu raziskovanja, njihova interpretacija je podkrepljena z 

izbranimi citati intervjuvancev in s teoretičnimi spoznanji o tematiki. V vsakem poglavju so s 

krepko pisavo poudarjene bistvene informacije. 

V primeru, da pri določenem citatu ni povsem razvidno, čigav je, sem ob koncu citata to 

označila v oklepaju. Legenda oznak je prikazana v spodnji tabeli. 

OZNAKA POMEN 

(C) citat fanta C 

(E) citat dekleta E 

(L) citat dekleta L 

(N) citat dekleta N 

(S) citat dekleta S 

(T) citat dekleta T 

(r) citat ravnateljice 

                                                 
18 Ravnateljica. 
19 Svetovalna delavka. 
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(pr) citat podravnatelja 

(uk) citat učiteljice kreativnega oddelka 

 

4.1 ODGOVOR NA RV1 

RV1: Kako mladostniki doživljajo MultiCenter Syd in kako ga doživlja 

vodstvo? 

Doživljanje ima lahko velike razsežnosti, zato sem si raziskovanje tega vprašanja zastavila 

širše, z več podvprašanji. V začetku pogovorov sem vprašala mladostnike, kaj jim 

MultiCenter Syd predstavlja in pridobila zanimive odgovore. Nihče od mladostnikov ni 

podal negativnega doživljanja, kar je odličen znak za šolo. Enako vprašanje sem zastavila 

zaposlenim, pri katerih sem iskala tudi informacije o številu zaposlenih in študentov ter o 

programu in razvoju šole. Pri intervjuvancih sem se pozanimala o odnosih v MultiCentru Syd, 

kako jih doživljajo posamezniki, kako vidijo vodstvo in kakšen je tipičen dan mladostnikov 

na kreativnem oddelku. Zaradi boljše preglednosti odgovor na prvo raziskovalno vprašanje 

razdelim na več poglavij, ki združujejo pomembnejše teme doživljanja MultiCentra Syd. 

4.1.1 Kako mladostniki doživljajo produkcijsko šolo 

Sledijo izbrani citati mladostnikov, ki po mojem mnenju prikažejo bistvo njihovih odgovorov. 

Fant C: »Je le kraj, ki je zame kot parkirni prostor … kot da tukaj le čakam, bolj ali manj. 

Čakam, da se začne izobraževanje.« 

Dekle E: »Jaz ne vem, kaj bi delala, zato mi veliko pomeni, da sem lahko tukaj, saj ni 

drugega prostora, kjer bi kar vključila kateri koli dan.« 

Dekle L: »Moja izkušnja s šolo je zelo pozitivna. Zame osebno predstavlja kraj, ki je dovolj 

velik, da ti omogoči čas in prostor za razvoj.« 

Dekle N: »Vsi se učimo veliko stvari, ki jih lahko uporabimo v prihodnosti in mislim, da me 

je ta šola naredila malo bolj odraslo … In prijetno je in sproščeno, lepo je biti tukaj.« 

Dekle S: »Najprej sem prišla sem, ker nisem imela kaj početi. Mislila sem, da lahko zapravim 

čas tukaj, namesto, da sem le doma ... in prišla sem zaradi denarja in to, saj veš, vsak tako 

misli na začetku, ampak zdaj … to so bili meseci napolnjeni s srečo, vse odkar sem prišla.« 

Dekle T: »Je kraj za ljudi, ki potrebujejo pomoč. In zame … je moja pomoč, da dobim denar, 

moja pomoč, da imam nekaj za delati, medtem ko čakam na službo.« 

Vsi skupaj lepo prikažejo doživljanja produkcijske šole in kaj jim ta predstavlja. Za nekoga je 

le »parkirni prostor« (C), kar se mi zdi odlična metafora za kraj, kjer mladostnik čaka na 

začetek izbranega izobraževanja. Čeprav razloži zelo podobno kot fant C, se je dekle T 

izrazilo lepše, ustanovo doživlja kot pomoč. Dekle E nekako priznava, da se je izgubilo na 

svoji poti in ji zato udeležba v produkcijski šoli veliko pomeni. Dekletu N je všeč vzdušje 
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šole, dobro se počuti tam. Dekle L poudari, da je imelo dovolj časa in prostora za razvoj ter je 

posledično to prineslo pozitivno izkušnjo. Preživet čas v MultiCentru Syd dekle S opiše z 

»meseci napolnjeni s srečo«.  

Kljub temu, da njemu ne pomeni veliko, je fant C povedal, da bi MultiCenter Syd ocenil kot 

»prostor za mlade ljudi, da pridejo in svoj čas preživijo koristno, delajo in zaslužijo nekaj 

denarja, namesto, da bi samo lenarili«. Dekle N bi produkcijsko šolo opisalo kot »dober kraj, 

kjer se sprostiš in narediš nekaj stvari ter … lepo je biti tukaj. In dobiš denar, tako da sta dve 

dobri stvari.« Na splošno MultiCenter Syd dekle T doživlja kot »priložnost za ljudi, ki 

nimajo kaj početi. Torej, da lahko začnejo z nečim in morda pridobijo boljše karakterje, tako 

da grejo lahko nazaj v šolo in dokončajo«. T za podkrepitev svoje trditve poda primer 

prijateljice, ki se poleg udeležbe na kreativnem oddelku udeležuje tudi ur matematike, kjer bi 

rada napredovala, da lahko potem nadaljuje želeno izobraževanje. Tudi zase pravi, da se je 

vključila zaradi želje po osebni rasti (»In tudi jaz moram narediti nekaj glede sebe.«). 

Določeni mladi pridobijo informacije od predhodnih udeležencev programa, kar že pred 

vključitvijo vpliva na njihovo predstavo o šoli. Dekle E je informacije pridobilo od svojega 

fanta. O njem pove: »Bil je na kreativnem in v kuhinji. In poznal je Pio20. Rekel je, da ko je on 

hodil sem, so bili na kreativnem sami fantje.« Posredoval ji je tudi informacije o tem, da v 

MultiCentru Syd krožijo droge, kar je vplivalo na njeno predstavo o ustanovi. »Rekla sem, da 

je šola prostor z drogami in vsem, ampak je vseeno super prostor, ko nimaš kje biti,« je kljub 

negativni predhodni predstavi dekle E podalo pozitivno oceno. Tudi dekle S je že pred 

vključitvijo zbiralo vtise: »Ljudje govorijo, da tukaj veliko kadijo in vsi so tako nadležni in 

tukaj ljudi pretepajo in bilo me je tako strah iti sem.« Njeni strahovi so temeljili na 

pripovedovanjih starejše sestre, ki je pred njo hodila na kreativni oddelek. Do nje naj bi bili 

ostali udeleženci zlobni in jo nadlegovali. Kljub začetnemu strahu dekle S pravi: »… ampak 

zdaj je to kraj, kjer … hočem se zbuditi zjutraj, da pridem sem.« Zanimiv je preobrat mnenj 

vseh treh mladostnikov, ki so o MultiCentru Syd pred prihodom pridobili negativne 

informacije od drugih. V produkcijsko šolo so se vključili s pomisleki in zadržanostjo, a so 

njihove izkušnje nasprotne predhodnih informacijam ter šolo ocenjujejo kot pozitiven kraj. 

4.1.2 Kako zaposleni doživljajo produkcijsko šolo 

Učiteljica produkcijsko šolo vidi predvsem kot skupek možnosti: »Predstavlja možnost 

premika nekaterih mladih do izobraževanja. Možnost, da verjamejo vase, in tudi možnost, da 

vidijo, kaj točno počnejo s svojim življenjem.« Razloži takole: »Včasih je razlika med tem, 

kar pravijo, da hočejo, in kar v resnici počnejo. Tega lahko vidiš veliko – ko imaš mlade 

tukaj, v prvih nekaj tednih izrazijo, da so na poti, da bodo nekaj storili, ker hočejo to ali tisto, 

ampak potem, ko jih vidiš, da zjutraj ne prihajajo sem in jih moraš poklicati vsak dan – to ni 

slika nekoga, ki ima namen nekaj storiti in to je lahko zelo škodljivo zanje. Nekateri pogovori, 

ki jih opravimo tekom tednov ali mesecev, ko so tukaj, da jim damo občutek, da so odgovorni 

za svoje življenje, da morajo biti oni tisti, ki bodo nekaj spremenili.« Zdi se ji pomembno 

mladim pomagati do uvida, kaj počnejo s svojim življenjem in jim potem predajati 

                                                 
20 Učiteljica in vodja kreativnega oddelka. 
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odgovornost ter občutek, da so sami ustvarjalci svoje življenjske poti. Primer prikaže, ko 

opiše delo z dekletom T, ki je imelo zjutraj težave z vstajanjem. Učiteljica jo je klicala na 

mobilni telefon in jo tako zbujala dva meseca, saj je v primeru, »ko je prepozno vstala, kar 

izostala. (uk)« Po dveh mesecih je dekle vstalo samo in se javilo učiteljici, da prihaja. 

Podravnatelj MultiCenter Syd doživlja kot »prostor, kjer ima vsak mlad človek pravico do 

izobrazbe. Tudi tisti, ki imajo kakšne težave ali so ostali sami v osnovni šoli … Nekateri imajo 

''hendikepe'' ali so tihi, v razredu sedijo zadaj in ne govorijo z nikomer ter nikoli v osnovni 

šoli niso opaženi, ker imajo težave z branjem ali s socializacijo z ostalimi učenci ali nekaj.     

Mislim, da je vsak na tej šoli vesel, ker je prostor za vsakogar. Vsak ima pravico jutri stvari 

narediti bolje kot včeraj. Gre za zbiranje kompetenc, toliko, kolikor je mogoče.« 

Ravnateljičina predstava dopolnjuje podravnateljevo doživljanje: »Morda si že pameten, 

ampak vedno si lahko še bolj pameten. Ali pa imaš velike težave in mogoče si tudi 

hendikepiran in imaš diagnoze ali nekaj, ampak vedno si lahko boljši. Zato smo tukaj. In to 

naredimo v obliki prakse, da imaš uspeh pri tem, kar delaš.« 

Ob opazovanju dela in opravljanju prakse sem včasih opazila, da mladostnice niso dobile vse 

pozornosti ob izražanju svojih problemov, ko so se želele o tem pogovarjati. Na prvi vtis se 

mi je zdelo, da je na kreativnem oddelku ob toliko študentih21 ena učiteljica premalo in ji zato 

zmanjka časa za pogovore, ki bi jih mladi potrebovali in si jih želeli. To skrb sem izrazila v 

pogovoru z vodstvom, kjer sem dobila dober odgovor. »Veliko je tudi deklet, ki želijo samo 

govoriti in govoriti in govoriti, to ni rešitev za stvari, da govoriš. Naša ideja je pridobiti 

dober občutek glede nekega dela in potem po možnosti ugotoviš, da ti problemi niti niso tako 

veliki. Ko pomisliš na kaj drugega in vidiš: O, danes sem naredil to, wau za to dobim nasmeh 

in pohvalo in tako naprej, zdaj OK, ni tako težko glede moje mame ali mojega fanta ali moje 

slabe izkušnje iz preteklosti ali nekaj. Naša filozofija je, da delamo in medtem, ko delamo, 

uspemo, in ta uspeh naredi probleme manjše … Ampak seveda mora biti tudi čas za pogovor 

o velikih problemih. (r)« »… mi smo produkcijska šola, tako da moramo doseči mlade skozi 

produkcijo, moramo proizvesti nekaj. Ko študent pride sem ob osmih zjutraj, pride zato, ker 

se hoče pridružiti, ne družbi, temveč delavnicam, proizvajanju nečesa – imamo rok, imamo 

stranko. Kot študent rečeš: Imam tudi nekaj problemov. V redu je, lahko se pogovorimo o njih 

kasneje, ampak ti si tukaj in jaz sem tukaj, ker moramo proizvesti tole. In potem kasneje v 

dnevu, če so tvoji problemi še prisotni, lahko razpravljamo o njih, ampak ne razpravljamo o 

njih zdaj, ker moramo narediti to delo. Gre tudi za to, da naučimo študente, da pridejo na 

raven: če imam problem, da ne zapolni celega življenja ali mojega razmišljanja, to ne 

pomaga in ni potrebno. Problem moraš izolirati od osebe. (pr)« Razlaga vodstva se mi je 

zdela smiselna in ob tem sem dobila občutek, da se tukaj skriva bistvo produkcijske šole. 

Imeti produkcijo za metodo izolacije problema od osebe, metodo krepitve kompetenc in 

samozavesti ter hkrati občutkov, da so koristni. 

                                                 
21 Število se stalno spreminja (cca. 12 do 18 mladostnikov). 
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4.1.3 Med šolo in službo 

Otroci hodijo v šolo, odrasli v službo. Že to, da je produkcijska šola bolj podobna podjetju 

kot šoli, poda velik del predstave o organizaciji. S tem naj bi mladi postopoma sprejeli sebe 

kot odrasle in posledično dojeli, da to prinaša zraven tudi odgovornosti – predvsem 

odgovornost do tega, da morajo nekaj narediti iz svojega življenja. Podravnatelj pravi, da so 

mladi, ki so udeleženci produkcijske šole, »na potovanju. Nočejo biti več otroci, ne želijo biti 

več mladi, hočejo biti odrasli. In vse, kar je v zvezi s šolo, je povezano z otroštvom in 

mladostjo. Vse, kar je povezano s podjetji in službo, delom, to je odraslo delo, to je stvar 

odraslih.« Misel tudi podkrepi: »Tako imajo tudi fokus, ki je zanje najhitrejša pot do 

odraslosti, in to narediš skozi delo, skozi proizvodnjo, ne skozi izobraževanje, ne skozi šolo.« 

Res je, da gredo nekateri mladi po zaključku programa v produkcijski šoli naprej na trg dela, 

drugi nadaljujejo z izobraževanjem. Pomembno pri tem kot pravi podravnatelj, je: »V šolo jih 

moramo umestiti kot odrasle in ne kot mlade.« 

Dekle L se spominja časa, ko so imeli na kreativnem oddelku še dve učiteljici. Druga jim je 

stalno ponavljala, »da je to kot služba«. L se spominja njenih usmeritev: »…naj je ne gledamo 

kot šolo, naj gledamo na to, kot da sem hodimo na delo.« Sama se s tem pogledom ne strinja 

in MultiCenter Syd doživlja kot šolo, kar utemelji z dodatnimi urami, ki jih morajo pridobiti, 

če želijo biti prosti med počitnicami in vseeno dobiti denar, kar se razlikuje od službenega 

dopusta. »Na normalnem delovnem mestu imaš pet tednov in ne rabiš narediti nadur, da jih 

dobiš. Seveda moraš iti na delo vsak dan, ampak ni ti treba ostati dodatne ure za to, preprosto 

jih dobiš, pravilo je, da imaš 5 tednov na leto. Torej ni kot prava služba. Produkcijska šola 

ima svoja pravila, kako vse deluje in mislim, da ne bi smeli reči, naj jo vidimo kot službo, ker 

jaz je ne vidim kot službo, vidim jo kot šolo,« še pove. 

Dekle T se ne more odločiti za poimenovalni izraz, njeno doživljanje produkcijske šole je 

nekje vmes. Pove: »Rečem, da grem v Multicenter Syd. Ne bi rekla služba, ampak tudi šola 

ne bi rekla, tako da je težko izbrati ime, se mi zdi. Je preprosto MultiCenter Syd.« Hkrati 

poudari, da so ji všeč karakteristike službe, predvsem to, da ima pomembno delo: »Všeč mi je, 

da so stvari pomembne za nekoga drugega in ni nekaj kar tako, ker nimam nič za delati. 

Mora biti kot prava služba, to imam rada. Ne samo neke lene stvari, potem mi ni zabavno, 

postane dolgočasno. Moram imeti kakšno delo, kjer popravljam kakšne jakne ali torbe ali 

nekaj, potem mi je všeč.« Podravnatelj je prepričan, da bi pri primerjanju produkcijske šole s 

šolo ali s podjetjem, večina študentov izbrala podjetje, kar sem preverila in odgovori so bili 

mešani. Njegov argument temu: »… prepričan sem, če vprašaš v lesni delavnici ali kovinski 

delavnici na primer, jih bo 90 % reklo, da je delo,« s čimer sem se strinjala, saj so aktivnosti 

tam bolj podobne službi. Kreativni oddelek je namreč izmed vseh oddelkov najbolj podoben 

šoli. 

4.1.4 Razvoj produkcijske šole MultiCenter Syd 

Učiteljica kreativnega oddelka in podravnatelj sta v MultiCentru Syd zaposlena že dolga leta. 

Spominjata se, kako je bilo včasih in z navdušenjem razlagata o razvoju šole. Učiteljica pove, 

da je bilo »tako drugače! Glavna razlika po njenem je: »Vse smo delali zase, nismo imeli 
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strank.« Tako je bilo na kreativnem oddelku, v drugih delavnicah pa so že takrat poslovali s 

strankami, kot pove podravnatelj: »V tistem času sem bil učitelj na lesnem oddelku, na 

tesarstvu, mi smo imeli dovolj strank. Tudi kovinska delavnica je imela veliko strank, ampak 

res je, da nekatere od naših delavnic niso imele strank in niso imele veliko proizvodnje.« 

Učitelji so na svojih sestankih diskutirali o tem, »kako pripraviti mlade, da bodo hoteli vsak 

dan vstati in nekaj narediti. (uk)« Težko je bilo namreč od mladih zahtevati, naj naredijo 

bolje, če je bilo le za njih in se je njim zdelo dobro. Učiteljica dobro pomni odgovore, ki jih je 

dobila ob takih zahtevah: »Dovolj dobro je, saj je le zame.« Pravi, da je zdaj veliko bolje 

hoditi na delo: »Nekaj zelo drugačnega je učiti nekoga ali jim pomagati, ko se učijo sami. In 

tudi ko učijo drug drugega, kako se naredi, saj vsakič, ko to povedo, postanejo boljši … pri 

računalnikih in pri vsem.« 

Podravnatelj pojasni filozofijo produkcijske šole: »… zadnjih osem let pospešujemo naš 

fokus na proizvodnjo in stranke, da ustvarjamo bolj jasen profil, da smo podjetje in šola. In 

zadolžitve za študente so kot zadolžitve v podjetju. To je način, na katerega se učijo. Ne z 

delanjem tistega, kar je le za zabavo ali česa, kar ni pomembno, ampak vse stvari, ki jih 

delajo, so pomembne, ker je na koncu tega projekta stranka. Tako da je potrebno, da so 

redno tukaj, vsak dan ob osmih, ker so potrebni v delavnici, del verige so.« Motivacija s 

strankami se kaže kot uspešna, med drugim jo potrjuje tudi dekle T, ki poudarja, kako dobro 

je opravljati delo za posebne stranke. Podravnatelj poudari, da je bila vzpostavitev takega 

sistema »jasen cilj«, kar je bilo lažje doseči v delavnicah kot sta lesna in kovinarska, a naloge 

s strankami so uspeli kreirati tudi na ostalih oddelkih, kot je kuhinja, glasbeni in kreativni 

oddelek. V MultiCentru Syd so prepričani, da morajo biti vsi oddelki definirani, kot »da so 

mala podjetja z veliko strankami in rešujejo te naloge. In ko podjetje reši te naloge, se 

študentje učijo. (pr)«  

V MultCentru je vodstvo ponosno na to, da so bili s strani združenja danskih produkcijskih 

šol izbrani za referenčno šolo, kar pomeni, da so dober primer pri razlagi »kako deluje 100 

% produkcijska šola« (pr) in so vzor tudi drugim produkcijskim šolam, saj imajo »res 

močan fokus na proizvodnji (pr)«. Pri tem že dve desetletji sodelujejo »s štirimi drugimi 

šolami na Danskem (pr)«. Pred desetimi leti so v sodelovanju s temi štirimi šolami pripravili 

projekt pripravništva (kar imenujejo ''laerninge'') na produkcijski šoli. Podravnatelj ponosno 

pove posledice projekta: » … rezultati so bili tako dobri, da je danes PBE vpisan v danski 

izobraževalni sistem. Po zakonu.« 

»Združenje je reklo: poglejte MCS, če želite videti pravo produkcijsko šolo. Lahko pa bi tudi 

pogledali druge štiri šole, ker delujejo skoraj na enak način kot mi in vodi nas povsem enako 

mišljenje. […] Tako da lahko rečeš, da je 82 ali 83 produkcijskih šol na Danskem. Nas 5 in 

potem vsi ostali,« razlaga podravnatelj. Ponosno doda tudi: »Nas 5 spreminja preostalo 

šolsko skupnost. To delamo že skoraj 20 let v majhnih korakih, seveda.« Dvakrat letno se 

dobijo ravnatelji vseh šol in imajo »veliko diskusij in pogovorov z drugimi šolami. Letne 

konference, kjer smo vse danske šole tri dni skupaj. (pr)« Podravnatelj pove cilj teh srečanj: 

»… sodelovanje in razvijanje skupnosti in razmišljanja produkcijskih šol in poskusiti tudi ... 
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če je potrebno narediti spremembo v zakonu za produkcijsko šolo ali če so potrebne 

spremembe v izobraževalnih zakonih na Danskem, potem diskutiramo tudi o tem.« 

Podravnatelj pove, da se je produkcijska šola začela v času, ko je bil on tam študent (»Začela 

se je z Leifom, on jo je začel. V bistvu sem bil jaz študent tam 2 leti.«). Bilo je v obdobju, ko je 

bilo na Danskem veliko mladih brez zaposlitve in želeli so ustanoviti šolo, kjer bi ob 

pridobivanju praktičnih kompetenc mladi razvijali tudi osebnost in socialne sposobnosti 

(»Tako da je bila večina mladih na Danskem med 19 in 30 letom nezaposlenih, kot so v več 

državah v Evropi prav zdaj. In misel je bila ustvariti nekakšno šolo, kjer lahko razviješ svoje 

sposobnosti in tudi svojo osebnost ter svoje socialne sposobnosti in delaš nekaj, namesto 

posedanja doma, v dnevni sobi, delanja nič. Ta šola se je začela v oktobru 1983.«). 

MultiCenter Syd ima že dolga leta izkušenj, z leti se izpopolnjuje in nadgrajuje, z njim pa se 

razvija tudi moj sogovornik, ki je iz položaja študenta počasi prišel do mesta podravnatelja. 

4.1.5 O študentih in zaposlenih 

Mladi so lahko udeleženci produkcijske »skupno 12 mesecev, od dopolnjenega 16. leta do 25. 

leta (r)«. Podravnatelj ima pregled nad povprečno dobo udeležbe posameznega študenta: 

»Tukaj so približno 7 mesecev,« kar je precej skladno z uradnimi podatki ministrstva, ki 

pravijo, da so udeleženci danskih produkcijskih šol pripravljeni na nadaljevanje izobraževanja 

ali vstop na trg dela po povprečno pol leta izpopolnjevanja (The Ministry …, 2016). Zaradi 

tega, ker veliko mladih zaključi v manj kot letu dni, »lahko 10% od naše mase študentov 

podaljšamo (uk)«. O podaljšanju odloča podravnatelj, ki možnost podaljšanja razloži: »To je 

zato, ker so v procesu, a še niso dosegli cilja. Ampak so v procesu, tako da mislimo, če bi 

imeli več časa, bi uspeli pri cilju, da bodo boljši pri danščini ali pri matematiki, ali da bodo 

boljši pri tem, da so tukaj ob osmih vsako jutro.« V MultiCentru Syd imajo tudi različne 

primere: »Na primer: če je tvoj zadnji dan tukaj danes in si porabila 12 mesecev, ampak šola 

na kateri bi morala začeti najprej, je na voljo v maju ali v aprilu na primer, tako da lahko 

rečemo, da namesto, da ostaneš doma in ne delaš nič, nadaljuješ tukaj, dokler se 

izobraževanje ne začne (pr)«. 

Zanimalo me je, kakšen je tipičen študent tukaj. Podravnatelj je imel preprost odgovor: 

»Tipičen študent je star ravno okoli 18 let … večina jih je iz dokaj normalne družine, z dokaj 

normalnih družinskim ozadjem. Morda so bile ločitve in tako naprej.« Ob njegovem odgovoru 

sem se ustavila pri označbi ''normalne družine'' in prosila za interpretacijo, saj je pomen lahko 

precej subjektiven. Razložil je: »Imamo majhno skupino naših študentov, ki so imeli grozno 

otroštvo. Z zlorabo, spolna zloraba, zloraba drog, nasilje in tako naprej. To ni normalno. 

Tako da bi bilo normalno družinsko ozadje s starši večinoma v službi, z enim ali dvema 

sorojencema v osnovni šoli ali nekje v izobraževalnem sistemu, … niso posebno revni in 

družina ni posebno neizobražena. […] Za to območje Danske ni enako kot če bi bili v 

Kopenhagnu, ker tukaj na Lolland-Falsterju je raven izobrazbe nižja kot v ostali Danski, ker 

to je podeželje, to je daleč ven.« V nadaljevanju smiselno razloži: »Za majhno državo kot je 

Danska je Lolland-Falster daleč stran. Tako da nimamo enakega števila podjetij in enakega 
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števila služb, kot jih imajo npr. v Kopenhagnu ali na Sjaellandu22 in je ocena nezaposlenosti 

tudi večja tukaj glede na druge dele Danske. […]  Ampak raven normalnosti na tem območju 

je tista, na katero se opiram, ko rečem z normalnim družinskim ozadjem. Morda je eden od 

staršev nezaposlen in eden ima službo, v drugih družinah imata oba službo in v nekaterih 

družinah sta oba nezaposlena..« Podatki iz januarja 2016 kažejo, da je med 98 danskimi 

občinami Lolland − otok na jugu, kjer je lociran MultiCenter Syd − med 10 občinami z 

najvišjim odstotkom brezposelnosti (DenOffentlige, b. d.). 

V času moje prakse je bilo po podatkih ravnateljice v MultiCentru Syd zaposlenih 25. Oba s 

podravnateljem sta ob zaposlovanju pozorna na »osebnost in tudi spretnosti za v delavnico, 

npr. tesarstvo, kuhinja, kreativnost. […] Nekateri imajo tudi neke vrste pedagoško izobrazbo, 

drugače to nadgradijo kasneje, ko so zaposleni tukaj. Pedagoška izobrazba tukaj ni glavna, 

spretnosti potrebne za delavnico so in osebnost (pr)«. Rezultati raziskave D. Rus (2013) 

kažejo, da se dobrim pedagogom sicer pripisujejo sposobnosti vodenja svetovalnih 

pogovorov, empatija, senzibilnost v smislu sposobnosti zaznavanja in sprejemanja različnih 

oblik drugačnosti, sposobnosti sodelovanja s starši, sposobnosti timskega sodelovanja z 

drugimi delavci v ustanovi in z zunanjimi organizacijami ter sposobnost usmerjanja in 

vodenja mladega človeka. 

Opazila sem, da je na oddelkih različno število učencev in učiteljev. Število je odvisno od 

povpraševanja mladih in od omejitve zakona, po oddelkih se število malo razlikuje tudi zaradi 

financiranja: »Od 8 do 10 študentov na učitelja. Najbolje 8, ampak včasih bo ekonomika 

rekla 10 študentov in prihranila proračun na šoli. (pr)« Ravnateljica pove: »Maksimalno 10 

študentov na vsakega učitelja.« Na kreativnem oddelku, kjer sem prisustvovala, temu ni bilo 

tako, število je krepko presegalo 10 študentov, kar ravnateljica najprej pojasnjuje z mojo 

prisotnostjo: »Zdaj ji je dovoljeno imeti nekaj več študentov, ker si trenutno ti tam.« Nisem 

bila povsem zadovoljna z razlago, saj vem, da tudi v času moje odsotnosti učiteljica 

kreativnega oddelka teži k večji skupini v svoji delavnici. Podravnatelj mi pritrdi: »Ja, ona 

to hoče in enako je za Angelico23 ter kuhinjo,« ravnateljica pojasni: »Hoče jih vsaj 15 na 

papirju, ker ve, da je nekdo vedno na praksi ali nekdo bolan ali … pravi, da mora imeti 

minimalno 12 študentov, da vse v njeni delavnici teče kot mora.« Dobro pri tem se mi zdi, da 

vodstvo upošteva svoje zaposlene, saj le-ti verjetno najbolje vejo, kako delo v njihovi 

delavnici poteka najbolj optimalno. »Tako da 2 učitelja, 20 študentov. Običajno. To je 

smernica,« še doda ravnateljica. 

Zaradi zasnovanosti programa na način, da se mladostniki lahko pridružijo kadar koli v letu in 

program v večini zapustijo, ko so pripravljeni na nadaljnjo pot, se število študentov stalno 

spreminja. Moja praksa je trajala štiri mesece in vmes sem doživela več prihodov in odhodov 

udeležencev programa. Povprečne številke vseh oddelkov skupaj poda ravnateljica: »Zadnja 4 

                                                 
22 Največji danski otok. 
23 Edina učiteljica v kuhinji, ki ima prav tako skupino, ki presega 10 učencev. 
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leta je bil OK standard okoli 270 posameznikov letno na šoli. V istem času pa okoli 100 

študentov produkcijske šole. Potem imamo ''laerlinge''24 in ….« 

4.1.6 Tipičen dan na kreativnem oddelku  

Z mladostniki sem se pogovarjala o tem, kako zanje zgleda tipičen dan na kreativnem 

oddelku. Kratek opis podata dekleti N in E: »Pridemo, imamo odmore in jemo in … potem 

gremo domov, tako da je v redu. (N)«, »moram hiteti sem, potem govorimo s Pio ali pa le 

delamo, kar moramo delati. Nato sedim in barvam, pogosto z glasbo v ušesih. (E)« 

Doživljanja mladostnikov so precej različna in to je bilo opaziti tudi ob prisotnosti na 

oddelku. So določeni mladostniki, ki stalno nekaj počnejo. Dekle N pravi: »… veliko delam in 

všeč mi je, kar delam. Oh, naredila sem veliko stvari na računalniku in na stroju, saj veš za 

na majice …  In naredila sem veliko torb …«. Pove tudi, da najraje dela »z računalniki in v 

pakirni sobi« ter ji včasih delo ni všeč: »nekateri dnevi so res dolgi, ker včasih delaš isto vsak 

dan in potem postane dolgočasno …« Na praksi sem opazila, da je bila N stalno aktivna, 

nikoli je nisem videla posedati in se predolgo dolgočasiti, znala je poiskati delo ali zanj 

prositi. V nasprotju z nekaterimi ostalimi, ki so se delu znali tudi izogniti (»V redu mi je tudi, 

ko samo sedim tukaj, ko ne delam ravno veliko, ali ko počnem običajne stvari v Photoshopu 

[…] včasih le posedam okoli, kadar je v nekem smislu ''počasen dan''. (C)«). Tudi dekle E mi 

pove o tem, da rado ve, kaj početi: »Rada vem, kaj početi, v nasprotju z drugimi, ki jim je 

vseeno in včasih le posedajo naokoli, jaz moram nekaj početi.« 

Pri dekletu L dan poteka, kot naj bi, saj je dekle sprejelo urnik in naložene zadolžitve, na kar 

verjetno vpliva njen napredek odkar je prišla. Svoj tipičen dan v produkcijski šoli opiše 

takole: »Pridem sem in … na začetku je prvih 10-15 minut malo relaksacije mogoče in 

pregled kaj naj bi počeli tisti dan – mentalno razmišljanje, kaj moram delati danes, nato se 

kar lotiš dela. Delam svoje zadolžitve do 10h, ko je odmor. Ko je odmora konec, se vrnem k 

svoji zadolžitvi in … v bistvu je to cel dan. Veliko sedim sama. Ko imam delo, ki ga moram 

opraviti, ga rada opravim. … zelo sem fokusirana v delo in rada ga opravim sama največkrat, 

odvisno od dela. In potem je pavza za kosilo in jemo kosilo, potem nazaj na delo in potem je 

čiščenje in potem domov.« Malo drugače dan opiše dekle S: »Pridem sem in običajno sem 

prva tukaj, tako da malo stojim zunaj in čakam, da pride Pia in odklene in potem grem samo 

noter in se usedem. Potem je jutranji sestanek, to traja eno uro – tako dolgo! Omg25, ne 

morem sedeti tako dolgo, to je tako dolgo. Potem dobimo svoje zadolžitve, ampak jaz običajno 

govorim z vsemi in ne naredim veliko − šalim se − naredim svoje stvari … in potem, ko je 

pavza, kadim in po odmoru čakam, da bo ura 12, da lahko jem. To je čas, ko ne naredim nič, 

                                                 
24 Besedo bi v slovenščino lahko prevedli z ''vajenci''. MultiCenter Syd sicer temelji na produkcijski šoli, a poleg 

tega ponuja tudi dodatne programe. Vsi mladostniki so najprej »študentje produkcijske šole, nato se pogovorimo 

z njihovim svetovalcem. Vsak od njih ima določene posebne potrebe. Ampak je zakon o njihovi izobrazbi, da 

morajo biti na produkcijski šoli, če imajo te težave, ki jih imajo. (r)« Ravnateljica pojasni, da je pri njih praksa 

prilagojena posebnim potrebam posameznikom: »Lahko jim povemo na drugačen način in si vzamemo več časa 

za njih kot kuhar v restavraciji. On nima časa pojasnjevati stvari in reči: OK je, narediti moraš 20x, preden se 

naučiš. Kuhar v restavraciji morda hoče, da narediš sam v tretjem poskusu. Take stvari so … Lahko smo bolj 

nežni ali bolj …« »Papir in izpiti so enaki kot pri drugih šolah, le praksa se razlikuje,«pove ravnateljica. Ob 

koncu programa mladi postanejo asistenti (npr. ''laerlinge'' oz ''vajenec'' v kuhinji postane asistent kuharja). 
25 Izreče kratico OMG, ki je okrajšava za »oh my god« oziroma v prevodu »o, moj bog«. 
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od 10h do 12h. In potem, po 12h, grem noter in mogoče naredim svoje delo, mogoče celo 

dokončam, kar je presenetljivo. Ne. Dokončam svoje delo in potem spet kadim in potem 

čistimo. To je nekako povprečen dan. Vsak čaka na hrano in potem …« Zanimivo pri tem je, 

da obe dekleti (L in S) opisujeta enak dan, zelo podobno razdelata urnik, a hkrati povesta 

razlike (samostojno delo – klepetanje z ostalimi, vestno opravljanje dela – čakanje na čas 

kosila), ki sem jih opazila že med opravljanjem prakse. Urnik dela in odmorov imajo vsi 

udeleženci enak, a od njih samih je odvisno, kako aktivni bodo med delovnim časom in koliko 

produktivnosti bodo pokazali. Tukaj se kaže prostor in čas, ki ga imajo mladi v produkcijski 

šoli, da pridejo do spoznanja, kaj želijo početi v življenju in kako bodo preživljali svoje 

dneve. Dokler so mladostniki izgubljeni med izbirami, je opaziti več negotovosti in 

brezciljnega posedanja v delavnici. 

Dekle T ob opisu tipičnega dne poudari, da je važno, kakšno delo ima, kar se mi zdi, da velja 

za večino mladostnikov. Ob vednosti, da je njihovo delo pomembno za nekoga, se bodo bolj 

potrudili in imeli več motivacije, da nalogo dobro opravijo kar je ob opisu dneva dekleta T 

očitno: »… pridem sem in sedim na stolu mogoče dve ali tri minute. Potem Pia reče: »No zdaj 

moramo začeti.« Včasih imam delo, s katerim začnem, ali pa mi da Pia nekaj za delati. Pia 

ve, da hočem imeti delo. In če ga nimam, samo sedim tam in mi je dolgčas. Potrebujem 

nekakšno pomembno delo, ne kar nekaj, ki ni nikjer uporabno, hočem delati nekaj, kar 

ljudem koristi. Všeč so mi zavese, ki sem jih delala na drugi strani. To imam rada, ker je bilo 

za posebno stranko. Za staro gospo, ki jih potrebuje, tako da mislim, da je bilo pomembno, da 

dobro naredim zanjo in rada sem jih delala.« 

Mentorici na praksi je bilo videti, da to ni le njena služba, temveč poslanstvo, ki ga vestno 

opravlja. Šola je odprta le med tednom, a večkrat je prišla v šolo tudi v nedeljo in načrtovala 

dejavnosti. Zgodilo se je, da sva v soboto pripravljali aktivnosti za naslednji teden ter ji ni bilo 

odveč vsakodnevno, pred službo poklicati kakšne mladostnice, ki bi drugače zaspala in to 

uporabila za izgovor, da tisti dan ne pride v delavnico. Učiteljica pove, da rada hodi v službo, 

tudi med vikendom z veseljem pride in načrtuje, saj ve, »kaj je pomembno za mlade ljudi. In 

očitno je videti kateri dnevi so boljši za mlade – dnevi, ki so v celoti načrtovani, ko vedo, kaj 

morajo delati – to je boljše za njih in vsakogar. Kot danes! So kar wooou, delamo! Veliko teh 

nalog, ki jih lahko razdelimo v različne faze …« Tisti dan je bilo potrebno izdelati 40 torb iz 

blaga in bilo je kot v manufakturah, kjer je delo razdeljeno po fazah (prvi izmeri blago in 

označi, drugi izreže, tretji naredi robove, četrti obrača …). Ob tem učiteljica poudarja, da je 

dobro, ker so v različnih fazah dela različno zahtevna in lahko vsi mladostniki sodelujejo v 

skladu s svojimi sposobnostmi. Taka vrsta dela, kjer se vidi proces produkcije, ji je všeč, ker 

daje mladim lep občutek, saj »vsi vedo, da so sodelovali in so oni to naredili. (uk)« 

4.1.7 Odnosi med mladostniki na kreativnem oddelku 

V času štirih mesecev sem imela priložnost spoznati zelo različne posameznike in jih 

vsakodnevno videvati v interakciji, saj so bili vsi člani iste skupine kreativnega oddelka. 

Nekateri med njimi so bili zelo dobri prijatelji, družili so se tudi v prostem času, Fant C in 

dekle S sta se celo zaljubila in postala par. Bili so tudi bežni, zgolj delavni odnosi med 

mladostniki, ki so si bili preprosto preveč različni za razvoj višjega nivoja odnosa. Dekle N 
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omeni dve prijateljici v skupini, z ostalimi sicer dobro shaja, lahko se ima dobro v njihovi 

družbi, se zabava, a ji odnosi z njimi ne pomenijo kaj več od trenutne družbe. V prostem času, 

predvsem med vikendi, se druži s prijatelji v Kopenhagnu. Fant C ponazori sliko odnosov z 

naslednjim odgovorom: »Z večino imam le delovni odnos, nekateri pa so tudi prijatelji. 

Mislim, da z vsemi dobro shajam, brez problemov.« Dekle T opiše svoje odnose takole: 

»Nekatere so tesnejše prijateljice … Če so ljudje odprti in niso ''pasji'' ali kaj takega, sem 

povsem za to, da jih spoznam.« Zdi se, da se mladostniki zavedajo, da so vsi tam zaradi 

določenih težav in so posledično bolj odprti ter drug do drugega manj obsojajoči. 

Med vsemi mojimi sogovorniki družba v produkcijski šoli največ pomeni dekletu S. Pove, da 

je bila »včasih res depresivna« in »res žalostna«, a je tukaj pridobila veliko prijateljev, kar 

podkrepi z izjavo: »… v tisti sobi ni nikogar s katerim nisem prijateljica ali da mi ni všeč.« 

Zanimivo je, da je dekle S najbolj izstopajoče v skupini, včasih po kriteriju nekaterih malo 

čudaško, a jo lepo sprejemajo. Sprejetost in prijateljski odnosi ji pomenijo še več, ker je imela 

pred tem slabe izkušnje. 

Nekako nasprotno od dekleta S ostale udeležence doživlja dekle E. Pove, da se ne pogovarja 

veliko z ostalimi mladostniki in pogosto ima v ušesih slušalke z glasbo ter samostojno 

opravlja svoje delo. Sama se je odločila za tak način in s tem nima težav. Pravi: »Nekako sem 

izbrala, da ne, ker… ne želim biti njihova prijateljica. Vem, kakšne osebe so in to ni zame. 

Občutek imam, da sem malo bolj zrela v primerjavi z njimi.« Pove tudi, da ji je bila zaradi 

zrelega vedenja in razmišljanja všeč dekle L. 

Dekle L pove, da ji »ni bilo lahko«, ker je »precej starejša od večine ljudi tukaj«. Pravi, da bi 

jim včasih najraje rekla, naj se zresnijo in spravijo k delu (»Prosim, dvigni svojo rit in naredi 

to zdaj!«), ampak se potem opomni – »O moj bog, saj nisem njihova mama.« in ker je ravno 

tako kot oni le študentka, se zaveda, da to ni njeno delo. Zato se zadrži in si misli: 

»Najstniki!«, s čimer namiguje na to, da še niso tako odrasli kot ona. Mislim, da njeno 

doživljanje ni povezano zgolj s starostjo in s tem, da so drugi nekaj let mlajši od nje, ampak 

ima pri tem veliko opraviti njen napredek v razmišljanju, ki je počasi zorel, vse odkar je prišla 

v MultiCenter Syd. V treh letih je namreč močno osebnostno napredovala, kar potrdijo tudi 

zaposleni intervjuvanci. Ravnateljica je na primer prepričana, da ima že toliko veščin, da 

lahko pomaga ostalim (»ona je tukaj tako dolgo, ona lahko pomaga večini ostalih s stvarmi«). 

Zaradi zrelostnega vidika je dekle L precej drugačno od ostalih, kar je verjetno tudi razlog, da 

dolgo obdobje z nikomer na oddelku ni govorilo, »saj ni bilo nobenega, s katerem bi se čutila 

kakorkoli povezano (L)«. Največ se je pogovarjala z učiteljico, saj se zaradi zrelostnega 

vidika počuti »bolj na njenem nivoju, kot pa na nivoju nekaterih mlajših ljudi (L)«. 

4.1.8 Odnosi mladostnikov z učiteljico 

V odgovoru se osredotočam na odnose z učiteljico kreativnega oddelka. Vsi intervjuvani 

mladi so zadovoljni s svojo učiteljico in jo pohvalijo. »S Pio je dobro. Pia mi je všeč. Vem, 

da se drugi študentje pritožujejo, pravijo, da je tečna in to, ampak znova bom povedala, da 

mislim, da sem bolj zrela in s Pio imam dober odnos,« so besede dekleta E, ki učiteljičino 

strogost zagovarja z nezrelostjo ostalih mladostnikov. Dekle N izpostavi svoje slabe izkušnje 
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iz prejšnje šole, kjer se z učitelji ni dobro razumela, zato ji odnos z učiteljico tukaj pomeni še 

toliko več. Zanjo je bilo »res težko kaj narediti v šoli«, kjer se je vzajemno sovražila z učitelji, 

kot pravi sama. Zato ji je tukaj »res dobro, Pia mi je všeč in mislim, da sem jaz všeč njej, 

tako da je dobro, všeč mi je. In ti tudi! (N)«.  

Dekle L izpostavi pozitivno stran tega, da je na kreativnem oddelku samo ena učiteljica, saj se 

v primerjavi s prej, ko sta bili dve, več pogovarja z njo. Učiteljica ima namreč zdaj dodaten 

čas, ki ga je prej porabila za pogovore, načrtovanje in usklajevanje z drugo učiteljico. »Imam 

super odnos s Pio, ker sem se z njo tako veliko pogovarjala. Po tem, ko je Mette šla, po 

poletnih počitnicah, sva se pogovarjali še veliko več …«, pove dekle L in doda tudi, da se je 

že prej, ko sta bili na oddelku še obe učiteljici, več pogovarjala s Pio, ki je kot vodja oddelka 

ostala njihova učiteljica. Dekle T nasprotno izpostavi slabo stran tega, da je na oddelku samo 

ena učiteljica, a jo kljub temu pohvali: »Pia mi je všeč. Ona je dejansko dobra. Včasih je 

nadležna in včasih nimam potrpljenja. ker je vedno jezna in zaposlena, saj veš, pod stresom. 

Ko sediš tam in jo še vedno čakaš morda pol ure, jo še vedno kličeš, potem ti gre na živce. 

Ampak ko ima dobre dni, je prijazna. Ugotovila sem, da če ima Pia zelo stresen ali jezen dan, 

se ji samo smejiš. Smejati se ji moraš in potem ostane mirna.« Iz njene izjave je razvidno, da 

je včasih težko shajati z učiteljico, ki ima pod okriljem ves oddelek in je zaradi tega stalno 

zaposlena in pod stresom, a se dekle T tega hkrati zaveda in priznava, da je učiteljica dobra in 

zna biti prijazna. Sčasoma je ugotovila tudi, kako mora reagirati na učiteljičino jezo, da ta 

ostane mirna, kar kaže na določeno stopnjo njenih socialnih kompetenc. 

Pokazatelj določene bližine je tudi nagovarjanje učiteljice, vsi mladostniki jo namreč kličejo 

po imenu, kar dopušča dodatno sproščenost in možnost za bližnji odnos. Štiri dekleta povedo 

tudi, da bi se na učiteljico obrnile, če bi imele osebne probleme (»Ja, zdi se kot oseba, s 

katero hočeš govoriti. Ja, ona lahko pomaga. (T)«). Fant C pravi: »Moj odnos s Pio je v 

redu,« ampak o osebnih problemih vseeno ne bi govoril z njo: »Če bi bil kakšen v šoli, 

potem bi najverjetneje vprašal Pio. Če pa bi bilo kaj osebnega, verjetno ne bi govoril z njo o 

tem.« Tudi dekle S o svojih težavah ne bi govorilo z učiteljico, pravi: »Ne morem.« Pove, da 

bi se raje zaupala prijateljem, a hkrati se ji zdi, da sta si z učiteljico blizu in ve, da je 

dobrodošla v njenem kabinetu, če potrebuje pogovor: »Lahko pridem v njeno pisarno in sem 

… Jaz in moja učiteljica sva si res blizu. Da, zelo blizu.« 

Sodeč po raziskavah (Woolfolk in Weinstein, 2005) učenci kot 'dobrega' učitelja dojemajo 

tistega pedagoga, ki se izkaže pri: 

• vzpostavljanju dobrih medosebnih odnosov z učenci, 

• vzpostavljanju strukture in lastne avtoritete ter pri tem ni rigiden, grozeč, ukazovalen, 

• podajanju znanja na zabaven način, s pomočjo kreativnih in inovativnih pedagoških 

strategij. 

Učiteljica poudari, da mora biti odnos »profesionalen«. »Dovolim jim priti blizu, ampak ne 

preblizu. […] In lahko vem veliko o njih, če to hočejo, da vem, ni pa mi treba vedeti veliko o 

privatnem življenju,« pove. Izpostavi tudi problem: »Včasih pridejo preblizu in potem 

hočejo živeti tvoje življenje in potem moraš narisati črto.« Spominja se svojih izkušenj, ko 
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je mladostnikom pustila preblizu in je vse skupaj vplivalo na njeno zdravje: »Ko jim pustiš 

preblizu, imaš lahko reakcijo. Morala sem poklicati, da sem bolna …« Takrat je podravnatelj 

opazil, da se z učiteljico nekaj dogaja in jo je napotil k psihologu, kateri jo je takrat vprašal: 

»Ti je všeč tvoje življenje? Tvoje ''usrano'' življenje je, kaj boš storila glede tega?« Dobila je 

lekcijo v obliki metafore: »Če igraš tenis, ostani na svoji strani od mreže.« Spominja se: »In 

tistega jutra sem razumela! […] Moram se odločiti, da vse ''sranje'' od danes ostane tukaj in 

bomo jutri poskusili znova.« 

Vodstvo se zaveda, da je delo z mladimi zahtevno, kot pravi ravnateljica: »Zelo so težke 

stvari, ko ti študentje povejo veliko svojih težav in to je zelo velik del, če si učitelj tukaj, da 

znaš to obvladovati.« Ravno iz tega razloga imajo na voljo supervizijo, ki se izvaja na treh 

ravneh. Podravnatelj razloži: »Prva raven bi bila supervizija kolegov, od kolega do kolega. To 

je lažje v delavnicah, kjer sta dva ali trije kolegi, ni tako lahko za Pio na primer, ker je ena. In 

enako je za Angeliko v kuhinji. Ampak v bistvu imata onidve supervizije med seboj. Druga 

raven bi bila supervizija večinoma z mano. Lahko bi bila tudi s Tino, ampak večinoma je z 

mano. In tretja raven bi bila supervizija z nekom od zunaj, profesionalni supervizor. 

Večinoma se uporablja supervizija med kolegi in z mano, tretja raven s profesionalnim 

supervizorjem le ob izjemnih dogodkih.« Med prakso sem res večkrat zabeležila, da se je moja 

mentorica o svojem delu pogovarjala z učiteljico iz kuhinje ter sta skupaj razreševali dileme, 

iskali rešitve in se tudi nasmejali ter na ta način sproščali napetosti z dela. Dobro se mi zdi 

tudi, da imajo »prostor za zdravstveno nego, kjer imaš lahko masažo, če imaš slab hrbet, 

(pr)«, kar je moja mentorica redno uporabljala in prav tako učiteljica iz oddelka kuhinje.          

Podravnatelj razume, da »to pomaga osebju, da opravlja svoje delo na višji ravni in ima 

manjšo vsoto odsotnosti z dela zaradi bolniške.« Ta dejstva kažejo na to, da so zaposleni v 

MultiCentru Syd pomembni za vodstvo, njihovo zdravje in počutje jim je važno ter pri tem ne 

varčujejo, na vložke v zdravje zaposlenih gledajo kot na naložbo. 

S supervizijo lahko dosegamo različne cilje. A. Kobolt in S. Žorga (2000) definirata namen 

razvojno-edukativnega modela supervizije, ki zajema širok spekter vplivov: udeležencu 

omogočiti proces poklicne refleksije in učenja: krepiti sposobnost avtonomnega razmišljanja 

in odločanja o delu; pomagati pri iskanju lastnih rešitev; omogočiti integracijo teoretičnih 

znanj s praktičnimi doživetji – prenos teorije v prakso; sooblikovati poklicno identiteto; 

omogočati kvalitetnejše obvladovanje stresa; boljši uvid v svoje ravnanje, spoznavanje 

samega sebe ter pomoč pri boljšem opravljanju svojega dela. 

4.1.9 Kako mladostniki doživljajo ostale zaposlene in vodstvo 

Mladostniki povedo, da imajo večinoma stik le s svojo učiteljico na kreativnem oddelku. Z 

ostalimi zaposlenimi nimajo rednih stikov, razen občasno, kadar sodelujejo pri kakšnem delu 

ali ko se bežno srečajo. Sama sem imela zelo podobno izkušnjo – z ostalimi učitelji sem imela 

stike le, ko se je naše delo prekrivalo, kadar sem želela kaj vprašati ali če smo se srečali na 

hodniku in seveda vsakodnevno na kosilu, ko smo vsi prisotni na šoli jedli v kantini. 

Dekle L: »Ostalih učiteljev v resnici ne poznam, ne govorimo z njimi. Jaz ne govorim z njimi, 

razen če je glede naloge, ki jo moram opraviti.« 
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Dekle E: »Mislim, da so zelo prijazni. Nisem veliko govorila z njimi …« 

Fant C: »Edino vodstvo, ki ga vidim, je Pia. To je to. V bistvu se ne srečaš, ne govoriš in nisi 

veliko v interakciji s kom izmed vodstva.« 

Dve dekleti omenita socialno delavko, s katero sta imeli nekaj več stika in jima je bila všeč. 

»Govorila sem samo s Heidi in ona mi je res všeč, res je prijazna in razumevajoča,« je 

povedalo dekle N, ki je imelo večje probleme, pri katerih ji je socialna delavka pomagala s 

svetovalnim pogovorom. Dekle L pove, da se s socialno delavko poznata precej dobro, saj je 

njena hčerka prav tako hodila na kreativni oddelek in od takrat dalje sta z dekletom L 

prijateljici: »Heidi ve, da sva prijateljici in hčerka je tudi govorila o meni z njo, tako da se 

poznava precej dobro.« O drugi svetovalni delavki pove: »… z njo sem se veliko pogovarjala. 

Z nami je šla, ko smo šli gledat neko umetniško razstavo. Le ob teh posebnih priložnostih 

govorim z drugimi,« in hkrati doda »nikoli zares ne govorim s katerim od moških iz drugih 

oddelkov, ker nikoli ni bilo zares priložnosti za to.«  

Dekletu S se ravnateljica in podravnatelj zdita hecna: »Tine ne poznam dobro, ampak je 

smešna … Ampak Bo je tudi smešen. On je čuden, všeč mi je. Res je strasten in všeč so mi 

nekatere njegove majice, smešne so.« Njen opis je zaradi slabega poznanstva zelo površinski. 

S tem, ko ga opiše kot strastnega, verjetno misli, da trdno stoji za svojimi prepričanji ter 

samozavestno nastopa pred študenti in zaposlenimi. Tudi dekle T ne ve veliko povedati o 

ravnateljici in podravnatelju, saj razen bežnih srečanj, nima stikov z njima: »… v redu sta. 

Nikoli zares ne govorim z njima, ampak zdita se prijazna.« Pove tudi o dogodku s 

podravnateljem, ki je prišel v delavnico in ji rekel, naj odloži telefon in se loti dela. Njegovo 

odločanje se ji ni zdelo na mestu, saj je svojo direktivo uporabil, brez da bi se prej pozanimal, 

kaj se na oddelku trenutno dogaja. Učiteljica ji je namreč odobrila izrednih nekaj minut 

odmora, ker je morala vrniti klic svojemu očetu, ki ima težave z zdravjem. »Misli, da je ta 

velik odrasel in pride v naš razred in vse ve v tistem momentu … ampak drugače je prijazen. 

(T)« Dekle L globlje pozna podravnatelja, ker je imela pri njem svetovalne pogovore (»Nisem 

tako veliko govorila s Tino, ampak sem govorila z Bojem. Tudi zato, ker on je … skrbi za 

študente, če so kakršnikoli problemi. (L)«). 

Vodstvo šole ima lepo navado rednega obiskovanja delavnic in spoznavanje ter ohranjanja 

stika s študenti na ta način. Ob tem sproti doživijo tudi vzdušje v delavnicah in spremljajo 

delo posameznih oddelkov. Dekle L to komentira takole: »Bo včasih pride sem in vpraša, kaj 

počnemo in podobno. Mislim, da je lepo. Tudi Tina. Oba včasih prideta le zato, da vidita, 

kako smo, kaj počnemo in podobno … zato se bolj zbližamo in ni občutka, da sta vrh … zdita 

se bolj človeška ali kako naj rečem.« Glede na njene besede, veliko pomeni, da se zanimata 

zanje in s tem dajeta vtis dostopnosti. Tak je tudi podravnateljev namen − »Trudim se dvakrat 

ali trikrat tedensko ustaviti v vsaki delavnici, samo da pozdravim in vprašam, kako so vsi in 

kaj počnejo itn.  Namesto, da si le tukaj, v pisarni … in moja vrata so vedno odprta. Če imam 

pogovor, kot zdaj, so zaprta, drugače so vedno odprta vsakomur, da se pridruži.« 
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4.1.10 Kako vodstvo doživlja učiteljica 

Po besedah učiteljice je vodstvo »zasnovano na zaupanju in kompetentnih sodelavcih«. 

Glede na to, da je MultiCenter Syd sestavljen iz 11 različnih delavnic, mora vsaka delavnica 

delati brez konstantnega preverjanja in posredovanja vodstva. Hkrati mora biti ravnateljica 

»zmožna verjeti, da mi vemo, kaj delati (uk)«. Pove, da ji je všeč podravnateljev način 

izpostavljanja problemov v kolektivu, ko zaigra zmedenost in s tem pokaže, da stvari ne 

tečejo kot bi morale. Doda: »Včasih naredi prijazno kot to, včasih pa bo tudi zelo jezen, če bi 

na sestanku osebja kdo občutil svobodo diskutiranja koliko ur delamo, če bi res morali delati 

vse to za tako majhno plačo in podobno.« Ob takih izražanjih delavcev kot je nezadovoljstvo 

z urnikom dela ali s plačilom, podravnatelj nima zadržkov jim povedati, da naj si svobodno 

poiščejo drugo delo. Učiteljici se zdi nujno, da se problemi sproti imenujejo in se 

nefunkcionalnost odpravlja ter hkrati ob tem ni zamer in delo normalno poteka dalje. »Morajo 

nasloviti, kar ne funkcionira, potem bodo šli naprej in to pustili za seboj. In to počnejo ves 

čas. Težko je, ampak mora biti tako. (uk)« 

Učiteljica omeni tudi bivšega šefa, ustanovitelja šole in dolgoletnega ravnatelja, ki se je 

upokojil pred nekaj leti. Svoje zaposlene je naučil lekcije: »As soon as you get something to 

your knowledge, you have to act on it. (Takoj, ko ti pride nekaj v vednost, moraš na to 

reagirati.)« Takojšnje ukrepanje, ko se nekaj dogaja, je ključnega pomena za mlade, da ne 

zaidejo nazaj s poti. »In to moramo delati ves čas. In še vedno tega ne smemo nositi s seboj 

domov, tako da … to je zelo … hm, ni dobro. Če to delaš, potem boš izgorel,« pove učiteljica 

in pravi, da ji je bivši ravnatelj vedno rekel, »da je dobro imeti učitelje, ki gorijo za svoje 

delo, vse dokler ne izgorijo.« Ob njenem pripovedovanju se čuti, kako zelo ga spoštuje in ceni 

njegovo delo. O njem pove tudi: »… zares ga imam rada. On je zgradil to šolo, bila je njegov 

otrok – 35 let nazaj. Tako je neverjeten!« 

Tudi o sedanji ravnateljici ima učiteljica dobro mnenje: »Zelo je kompetentna.« Pohvali 

osebne razgovore z njo, saj na ta način napredujejo in skrbijo za lastno dobro počutje. 

»Mislim, da je zelo pomembno za nas kot učitelje, da nas na vsake toliko časa vzame noter, in 

se pozanima, kako nam gre dodatno izobraževanje, ki smo ga načrtovali in kako se razumemo 

s kolegi in kako nam gre v delavnici, če imamo načrte,« mi pove sogovornica. Zdi se mi, da 

jim vodstvo na ta način izkazuje tudi vrednost, da vsak zaposleni šteje in je njegovo mnenje 

pomembno. 

4.1.11 Sodelovanje s starši 

Iz odgovorov zaposlenih in iz svojih doživetij štirimesečne prakse sklepam, da je sodelovanje 

s starši minimalno. Starše se npr. vključi ob težavah, da se s skupnim sodelovanjem vpliva 

na mladostnika. »Včasih pridejo zraven študenta prvi dan in … morda nam pojasnijo, da ima 

njihov fant ali hčerka določene težave ali probleme o katerih se moramo pogovoriti. In če so 

kakšne težave tukaj v šoli, moramo poklicati starše. Če študent ne pride sem ob osmih zjutraj, 

bi morali poklicati starše, ker bi jim oni pomagali vstati iz postelje na primer … Lahko so 

različni problemi, ampak morda je 10 % študentov, pri katerih sodelujemo s starši,« pravi 

podravnatelj. Sodelovanje poteka z vsemi starši mladoletnih udeležencev programa. Vendar 

kot pravi podravnatelj: »Povprečna starost tukaj je 18, 19 let, tako da je vsaj polovica 
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študentov polnoletna, so pravno gledano odrasli in jim ni treba spraševati staršev glede 

ničesar. Ampak tudi ko je študent star 20 let, če je potrebno in živijo doma, bomo tudi 

sodelovali s starši.« Podobne informacije poda ravnateljica: »Z nekaterimi, če so mlajši od 18 

let, moramo. Sodelujemo tudi, če rečejo, da nam je dovoljeno. In sodelujemo, če smo zelo 

zaskrbljeni za njih, če jih ni tukaj, jih ne moremo dobiti na telefon ali si mislimo, da nekaj ni v 

redu, potem tudi pokličemo starše in rečemo, da se moramo pogovoriti o njihovem otroku.« 

Zanimivo je, da je mnenje ravnateljice, da je »veliko bolje delati z mladimi samimi«, kar 

utemeljuje z izkušnjami: »Nekatere vezi med študenti in starši niso tako močne, nimajo tako 

močnih temeljev, niso tako izobraženi ali … tako da imajo pogosto slab vpliv na otroke, 

mlade.«  

 

4.2 ODGOVOR NA RV2 

RV2: Kakšni so razlogi, ki so mlade osipnike privedli do vključitve v 

MultiCenter Syd in kakšna je motivacija za vztrajanje v programu? 

Na to raziskovalno vprašanje odgovarjam najprej s podatki, ki sem jih dobila od zaposlenih 

intervjuvancev. Nato odgovor dopolnim z razlogi, ki jih podajajo mladostnik, ko navedejo 

osebne razloge za prihod v produkcijsko šolo in lastno motivacijo za obstanek v programu. 

Spregovorijo tudi o razlogih za izostanke, ki se pojavljajo ob boleznih, slabem počutju, 

problemih. Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje razdelim na tri poglavja: razlogi za 

vključitev v produkcijsko šolo, motivacija za obstanek v programu, razlogi za izostanke. 

4.2.1 Razlogi za vključitev v produkcijsko šolo 

Zaposleni povedo, da so razlogi predvsem v zmedenosti in izgubljenosti mladih, ki ne 

vedo, kako svojo pot nadaljevati naprej. Po njihovih izkušnjah prihajata v produkcijsko šolo 

dve polovici študentov: tisti, ki se ne znajo odločiti za vrsto izobraževanja, kje sploh začeti in 

tisti, ki so začeli določeno izobraževanje, a ga zaradi različnih razlogov niso dokončali. Ob 

iskanju ustrezne odločitve jim je v produkcijski šoli na voljo tudi praksa v različnih podjetjih. 

»Štiri tedne vsake pol leta. V bistvu jih imajo osem (uk)« in tako lahko, preden se odločijo za 

izobraževanje, preizkusijo delo na področju, ki bi jih utegnilo zanimati. 

Ravnateljica: »Izgubljeni so. Naj bom mehanik ali naj bom kmetovalec ali naj bom … 

izgubljeni so. Ne vedo, kaj. Lahko pridejo sem in poizkusijo različne vrste služb. Veliko je 

mladih, ki vedno prihajajo sem zaradi neuspeha ali pa ker so izgubili zanimanje za 

izobraževanje, ki so ga začeli. Pridejo sem, da razmislijo, kaj storiti. Spremenijo mnenje o 

tem, zakaj so začeli, ali pa je pretežko nadaljevati gimnazijo ali tehnično šolo. Približno 50 % 

je tistih, ki ne vedo, kaj bi delali in želijo izvedeti, kakšne so njihove možnosti, 50 % pa je 

tistih, ki imajo težave glede tega, kar bi radi delali.« 

Podravnatelj: »Ena polovica študentov zato, ker so zmedeni in so nezbrani pri odločanju 

katero izobraževanje bi bilo pravo izobraževanje zanje, kje začeti. Druga polovica študentov 

je poskusila nekakšno izobraževanje, kar se je končalo kor neuspeh neke vrste ali so zapustili 
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to izobraževanje ali pa so jih vrgli iz izobraževanja – morda je bila napačna odločitev, ki so 

jo sklenili ali pa niso imeli spretnosti za dokončanje te izobrazbe.«  

Učiteljica: »So vmes med službami, bili so v izobraževanju, ki ni bilo dobro zanje in morajo 

najti nekaj drugega.« Za kreativni oddelek se odločijo, ker »ne zmorejo del v drugih 

delavnicah, preveč je fizičnega, tukaj ni fizično … naša dela so sede, pri miru, sedeti in se ne 

preveč gibati in to privlači vsa lepa dekleta z dolgimi nohti …« 

Učiteljica pove tudi, da so imeli do enega leta nazaj »skoraj 2.000.000 DKK26 prihodka od 

Guldborgsund Kommune (občina)«, kar je zadoščalo za 24 mest za mladostnike, ki ne 

zmorejo rednega programa v produkcijski šoli. Našteje nekaj primerov, med katerimi je bilo 

tudi dekle L – ob vključitvi v MultiCenter Syd je bilo plačano s strani občine, saj je bilo v 

produkcijsko šolo napoteno »v dogovoru s službenim centrom (uk)«. Nato so se na občini 

odločili, da ne bodo več kupovali mest za mlade v produkcijski šoli, ampak bodo za njih raje 

naredili svoje projekte. Učiteljici se to zdi škoda, saj zaradi tega v MuliCentru Syd predčasno 

odslovijo določene mladostnike, ki ne zmorejo ostati znotraj zahtev rednega programa. V 

primerih, ko je imela študentka plačano mesto s strani občine, so se lahko dogovorili, da je na 

primer zjutraj poklicala in povedala, da bo prišla kasneje, »potem smo zategnili vrv tekom 

tednov (uk)«. Učiteljici je žal, da mora biti zdaj že v samem začetku nepopustljiva: »… zdaj 

ne morem; če študenta ne vidim dva tedna, vlada ne bo sprejela, da ga še obdržim tukaj na 

svojem listu, saj imamo vsoto denarja, ki prihaja sem, na vsako osebno številko. Tako da … 

Krožni sistem je. Mladi morajo opravljati obiske tukaj, mi pa moramo ugotoviti, kako lahko 

delamo z mlado osebo in kam jih bomo dostavili potem.« Veliko odgovornosti je tako že v 

samem začetku preneseno na izgubljene mladostnike (»Če hočeš biti tukaj, moraš to 

pokazati! Ti moraš biti aktiven, ti moraš pokazati, da hočeš mesto tukaj (uk)«). 

Danski sistem je precej dober, a ima določene pomanjkljivosti, o čemer spregovori učiteljica. 

Frustrira jo spoznanje, da se je v osnovni šoli možno dogovoriti z ravnateljem in učitelji za 

poseben dogovor, kjer je določen učenec zaradi osebnih, socialnih razmer (»oba neprisotna 

starša ali morda imajo alkohol ali kaj drugega v hiši ali mama samohranilka ali oče 

samohranilec ali zloraba, spolna zloraba ali karkoli, problemi (uk)«) pri pouku lahko le 

prisoten, ne rabi dosegati zahtev v znanju in vseeno napreduje v višji razred. To v praksi 

pomeni, da se neka punca nikoli »ne bo naučila angleško, če ji ne dajo angleščine ali 

nemščine ali ničesar drugega, ampak bo imela samo matematiko in danščino. (uk)« Problem 

se nato pokaže, ko ti mladostniki pridejo v produkcijsko šolo in je eno leto prekratko obdobje, 

da bi bili pripravljeni na nadaljnjo pot. Učiteljica se v občutku nemoči jezi: »Vsakič, ko 

ugotovim, da imamo ljudi, kot so oni, ki prihajajo sem, si želim zavpiti in reči: Kako si drznete 

priti in jih dati sem? Ne bomo jih pripravili za nič!« Podravnatelj jo ob takih primerih miri, da 

so potrebni počasni koraki: »… ni problema, to bomo zdaj pisali v načrt dela. OK, hočemo 

vzeti noter takega posameznika, ampak prvi dan bomo napisali, da to ni mlada oseba, katero 

bi lahko v enem letu pripravili na izobraževanje. Če nam daste dve ali tri leta, bi morda lahko 

kaj naredili, ampak v enem letu ne. Če se ni redno udeleževala šole ali … (uk)« 

                                                 
26 Cca 7500 EUR. 



64 

 

Intervjuvani mladostniki mi skušajo predstaviti vsak svoje razloge za prihod v produkcijsko 

šolo. Naštejejo različne vzgibe: koristno preživljanje prostega časa, zaslužiti denar, ugotoviti 

kako naprej in kaj početi v prihodnosti, izboljšati trenutno življenjsko situacijo, počakati na 

polnoletnost, naučiti se novih spretnosti, krepiti socialne spretnosti. Eno dekle je prišlo, ker je 

bilo napoteno s strani zaposlitvenega centra, saj na naslednji korak (delo oziroma nadaljnje 

izobraževanje) še ni bilo pripravljeno. 

Fant C je prišel, da »da nekaj počnem namesto posedanja doma, in tudi da zaslužim nekaj 

denarja.« Za kreativni oddelek se je odločil, »ker ima računalnike, to je edini razlog. V 

Photoshopu sem delal že doma za prijatelje in poznam tudi ljudi, ki se s tem ukvarjajo dnevno 

(C)«. Pove tudi, da tukaj ni za to, da bi se učil novih stvari in pridobival na kompetentnosti, 

saj je že prej omenil, da le čaka. »Ne čutim potrebe, da bi rabil kaj izboljševati. Edina stvar, ki 

bi jo moral izboljšati je morda vstajanje zjutraj, ampak … Mislim, imel sem že službo prej. 

Torej lahko tudi vstanem zjutraj … (C)« 

Dekle E: »Sem oseba, ki ne ve, kakšna bo njena prihodnost. Skušam ugotoviti, kaj želim 

početi. In mislim, da je težko. Zato sem začela tukaj, da bi se naučila delati vsak dan, nisem 

želela biti le doma. In šola mi je všeč, res. Najbolj zato, ker imam super delo – barvam. Če ne 

bi imela tega, ne vem, kaj bi počela vsak dan. […] Hotela sem početi nekaj, medtem ko 

ugotavljam, kaj bi rada počela v življenju. Pustila sem tisto šolo in šla v … k psihologu, šla 

sem k njemu. Potem sem bila doma pol leta. Poskušala sem ugotoviti, kaj je zdaj moj 

naslednji korak, kako bi izboljšala svoje stanje.« 

Dekle L: »Sem sem prišla, ker sem bila del programa27, ki naj bi mi pomagal dobiti službo 

ali začeti izobraževanje. Plačevali so mi kar tako, ker nisem imela kaj početi. Nisem bila 

pripravljena, zato so mislili, da bo ta kraj dober zame, saj pripravlja mlade ljudi, da gredo na 

izobraževanje ali si najdejo službo. […] Izven šole sem bila dve leti, ker sem imela neke 

osebne stvari, ki so se zgodile, mentalni problemi in to. V službenem centru sem bila … niso 

me mogli poriniti ven – v službo, ker na papirju sem bila bolna.« Potem pove še, da je pred 

prihodom v produkcijsko šolo doma le posedala, »v bistvu nisem nič počela, spala sem cel 

dan in bedela celo noč«, imela je tudi depresijo (»imela sem tudi depresijo, tako da je bil res 

zloben krog skozi katerega sem morala«), zato je bilo nujno, da so v šoli z njo razumevajoči. 

»Razlog, da sem začela tukaj je, ker sem potrebovala kraj, kjer ni prestrogo. Če bi začela z 

izobrazbo, bi morala biti osredotočena na naloge in podobno, ampak nisem bila pripravljena 

na to. Prav tako nisem bila pripravljena na delo. Morala sem priti na kraj, kjer so fleksibilni. 

Tudi zato, ker sem tukaj lahko delala s svojo socialno anksioznostjo, saj je ves čas veliko 

ljudi.« 

Dekle N: » … moram počakati, da bom stara 18, zato nisem mogla dobiti službe in, saj veš, 

veliko več denarja. Ker jaz … potrebujem nekaj denarja. Potem sem začela tukaj, da bi 

dobila nekaj denarja in se naučila kakšnih stvari. V redu je, veš … lahko se sprostimo, ni … 

Ni ljudi, ki … ki bi pritiskali nate ves čas, da delaš stvari, ki jih nočeš. In dobro je zame, ker 

ne maram, ko ljudje pritiskajo name, ne morem, vse kar postane črno in ne morem narediti 

ničesar, tako da ...« 

                                                 
27 Napotili so jo v službenem centru. 
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Dekle S: »Ker se je moji mami mešalo, saj nikoli nisem šla ven.« Cele dneve je igrala video 

igrice: »…in ostajala sem notri, z nikomer nisem govorila. Naučiti sem se tudi hotela, kako 

biti bolj socialna.« Pove svojo izkušnjo iz osnovne šole: »Veliko sem izostajala, ampak sem  

šolo končala. Deseti razred. Bila je najslabša stvar (deseti razred), kar sem jih kdaj koli 

storila, ker sem imela socialno anksioznost in bila sem depresivna, imela sem bulimijo in … 

jokala sem vsak dan in izostajala sem pri vseh predmetih, razen pri danščini, ker je bil lep 

učitelj.« 

Dekle T: »Imela sem izbiro − začeti drugo izobraževanje ali začeti tukaj. Ampak toliko izbire 

je, da niti ne vem, kje naj začnem in katero naj izberem, tako da … Samo še tri možnosti 

imam in ne vem, kaj bi morala izbrati, ker imam šest ali sedem stvari, ki bi jih delala. Ne 

morem kar izbrati ene od teh, ker je lahko napačna in potem imam samo še 2 možnosti. Bojim 

se, da se bom napačno odločila v vseh treh poskusih. Raje izberem službo in potem sem lahko 

stevardesa.« Pove tudi, da sta se s prijateljico skupaj vpisali v produkcijsko šolo, saj sta bili 

obe nekako izgubljeni – njo je oče vrgel iz stanovanja, prijateljico pa mama (»takrat sva se 

vselili skupaj (T)«). Pove, da se je pri 16 letih »morala preseliti k stricu in tudi to se ni 

končalo preveč dobro«, nato se je preselila v šolski internat, od takrat »je kar boljše«, ko je 

dopolnila 18 let, sta se z omenjeno prijateljico preselili na svoje. 

4.2.2 Motivacija za obstanek v programu 

Zaposleni intervjuvanci skladno odgovarjajo, da je za vztrajanje mladostnikov v programu in 

njihov vsakodnevni prihod v delavnice motivacija proizvodnja (»skozi proizvodnjo (pr)«, »v 

glavnem skozi dela, ki jih opravljajo tukaj (uk)«, »potrebni so v proizvodnji (r)«). 

Podravnatelj pove, da pozna druge produkcijske šole, »ki nimajo enakega fokusa na 

proizvodnjo«. »Na Danskem je 82 ali 83 produkcijskih šol in lahko jih razdelimo na dve 

skupini. Prve so, kot rečem jaz, produkcijske produkcijske šole – med katere spadamo mi – z 

visokim cenjenjem proizvodnje, z visokim izhodom proizvodnje. Drugi tip produkcijskih šol pa 

je tisti, kjer so bolj kreativni, več delajo s telesom, zdravjem, umom, veliko delajo z osebnimi 

in socialnimi kompetencami  vsakega posameznika, ne skozi proizvodnjo,« pojasni. 

V štirih mesecih prakse sem sama na kreativnem oddelku nekajkrat izvedla skupinske 

aktivnosti, ki so vključevale elemente povezovanja skupine in so krepile iskanje skupnih 

rešitev na drugačen način. V sklopu cele šole je bilo tudi predavanje o ekonomiji in kako 

razpolagati z lastnimi financami, obiskal nas je policist in predaval o varnosti mladostnikov, 

»imamo tudi veliko razpravljanj o zaščiti samega sebe in zdravem življenju, zdravi prehrani 

in ukvarjanjem s športom, na kreativnem oddelku hodijo na sprehod vsak teden; ampak mi 

smo, kot jaz rečem, produkcijska produkcijska šola, kjer je proizvodnja … glavna stvar (pr)«. 

Podravnateljevo mnenje je, da »večino časa niso študentje, ki so problem, nekaj je v okolju, 

lahko so slabi starši, lahko je slaba izkušnja s CELF28, lahko je mnogo stvari, ker se niso 

naučili, kar je bilo potrebno, ko so bili v osnovni šoli. Niso študentje slabe osebe, oni niso 

problem (pr),« zato MultiCenter temelji na misiji okupirati mlade s produkcijo, misli jim 

zapolniti z delom in jih hkrati izolirati od trenutnih problemov. Hkrati se nato odvija več 

                                                 
28 Srednja tehniška šola. 
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procesov, ko ob delu vidijo, da zmorejo, pridobivajo na samozavesti, sodelujejo z drugimi in 

postajajo socialno bolj odprti – anksioznost se zmanjšuje, naučijo se rutine, kar jim pomaga 

uspešneje opravljati naloge … »in medtem, ko delamo, imamo lahko tudi pogovor (pr)«. 

Ključno po mnenju ravnateljice: »Prepoznati morajo, da so potrebni in da so v nečem dobri 

ter da je nekomu mar za njih. Spoznajo, da so pomemben del nečesa, kar ima pomen in mora 

biti narejeno/proizvedeno.« Ob spoznanju, da so pomemben del večjega projekta, ki je 

naročen s strani neke stranke ali pa je potreben za šolo, ugotovijo, da njihovo delo šteje in se 

morajo potruditi, dobijo motivacijo, da delo dobro opravijo. Po besedah podravnatelja 

mladostnike motivirajo: »Skozi proizvodnjo, ki ustvari dnevno motivacijo. Potrebno je, da si 

tukaj, ker imamo skupaj nekaj za narediti. In na drugem koncu tega produkta ali storitve bo 

stranka. Dejansko ljudje plačajo za to.« Dober primer tega je lahko član skupine glasbenega 

oddelka – v kolikor nekdo od članov manjka, skupina ne more igrati kot so se naučili. V vsaki 

delavnici je zato bistveno, da ustvarjajo čim več takšnih nalog, kjer je za delo potreben vsak 

izmed mladostnikov. Sistem s strankami je zato dobra motivacija, pravi podravnatelj: »To je 

tudi bolj smiselno za študente, da ustvarjajo in proizvajajo nekaj, kar bo dejansko koristilo 

drugim ljudem, namesto da delajo le nekaj brez razloga – samo da naredijo risbo in jo potem 

vržejo stran – take vrste delo ne ustvarja nobene motivacije. Torej proizvodnja je tista in mi 

imamo močan fokus na proizvodnjo, tukaj na tej šoli.« 

Ravnateljica komentira tudi sugestije o denarju kot motivaciji: »Denar je pomembno orodje 

za začetek razmerja, moraš biti aktiven in vključen v tisto, kar delamo v delavnici, drugače ne 

dobiš plačano – vsak mladostnik to razume. Ampak ko so tukaj že nekaj časa, mislim, da 

denar ni najpomembnejši. Seveda morajo biti plačani, da lahko preživijo, ampak to je 

orodje, da na začetku lahko razumejo, da morajo biti predani in se vključiti, biti aktivni, ker 

drugače naš zakon pravi, da nimamo možnosti, da damo plačilo.« Preden spoznajo ostale 

stvari, je denar lahko močna zunanja motivacija, ki te ohranja kot udeleženca produkcijske 

šole, dokler ne navežeš stikov in spoznaš, da je bistvo nekje globlje, nato najdeš v sebi 

notranjo motivacijo za vztrajanje. Ravnateljici se zdijo tudi medsebojni odnosi med 

pomembnejšimi motivacijskimi dejavniki: »Način, kako se pogovarjamo z mladimi, način, 

kako skrbimo in način, kako jih vključujemo v vse ter način, kako si upamo, da uporabljajo 

orodje in avtomobile, stroje … To zaupanje, s katerim smo povezani. Zaupamo mladim že od 

prvega dne v bistvu. In to, mislim, da je tisto posebno za našo obliko šole. Vidimo možnosti v 

mladih in jim zaupamo. Mislim, da zato rastejo in postajajo bolj sigurni vase ter bolj 

motivirani.« S tem ko mladim zaupajo, jim predajajo odgovornost in jim sporočajo, da vredni 

imajo potencial in zmorejo doseči nekaj več. Veliko jih lahko naučijo z lastno pojavo, z 

vzorom pri načinu komunikacijo, pri skrbi za orodja in sočloveka, pri tem, da dajo vsakemu 

priložnost, da se izkaže. 

Za kreativni oddelek se mladi odločajo, ker »tukaj lahko sedijo v udobni delavnici,« pove 

učiteljica: »veliko študentov, ki jih imamo tukaj, ne bi zdržalo uro ali dve v delavnici hišnika, 

saj sneži, premrzlo je zunaj. Ali v kuhinji, kjer morajo stati moram ves dan. Ali v lesni 

delavnici …« V ta namen učiteljica izkorišča pogovorne dneve, ki jih imajo vsake tri mesece. 

Takrat se z vsakim študentom individualno pogovori o njegovih željah, načrtih, napredku in o 

tem, kaj mora storiti in o lastni odgovornosti do sprememb. »Ves čas jih potiskamo k temu, da 
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sprejmejo odločitev, kaj bodo počeli – oni bodo to počeli, ne jaz,« pove. Pri vodenju 

mladostnikov uporablja znano modrost: »Ni ti treba vedeti vsega, ampak vedeti moraš, kje 

najti odgovor.« Učiteljica poudari, da je treba mlade sprejeti take, kot so oziroma po njenih 

besedah: »… srečati mlade kjer so in v primeru velike negotovosti reči: to je v redu, lahko si 

negotov, ničesar ne veš o tem, ampak preden greš danes domov, boš vedel veliko, tako da 

skušaj priti sem.« S sodelavci se trudijo posameznikom »dati občutek, da je v redu, če mu 

spodleti, v redu je, če ne veš vsega, ker ni mišljeno, da bi vse vedeli.« Na ta način imajo 

mladostniki  občutek, da so na pravem kraju, da so sprejeti taki, kot so, in imajo možnosti za 

napredovanje. Za nekatere med njimi so veliki napredki že to, da sprejmejo obveznost 

vsakodnevnega prihajanja, se soočijo s socialno anksioznostjo in si počasi najdejo svoje mesto 

v skupini. Gre za male korake, ki tekom mesecev pripeljejo do cilja. 

Mladi vidijo motivacijo za vsakodnevni prihod predvsem v zunanjih dejavnikih: na novo 

pridobljeni družbi, prijateljih, denarju – ki je pogojen z rednim prihajanjem. Ena izmed 

omenjenih spodbud je tudi vsakodnevna dobra hrana, za katero skrbi kuhinjski oddelek. 

Dekleti N in T vztrajata zaradi finančne nagrade, saj sta obe odvisni predvsem od lastnega 

prihodka. Dekle N pravi: »… če ne bi za to dobila denarja, potem ne bi bila tukaj. […] 

Veliko stvari plačujem sama in kupujem stvari, ki jih potrebujem. Živim s svojo mamo, ampak 

ona nima toliko denarja, tako da moram …« Podobno je tudi za dekle T: »Moram priti. 

Nimam izbire, ker če ne pridem, ne dobim denarja za plačilo stanovanja.« Dekle L je sicer v 

začetku imeli motivacijo za prihod v obliki prijateljice, ko pa je le-ta zaključila s programom, 

je motivacija ostalo dejstvo, da potrebuje denar. Edina tudi izpostavi, da se počuti veliko 

bolje glede sebe ob koncu dneva, ko ve, da je bila v produkcijski šoli in je nekaj koristnega 

počela. Pove: »Na začetku sem imela obdobje, ko sem hotela priti sem vsak dan zaradi punce, 

ki je bila tukaj – z njo sva imeli res dobre pogovore. Ampak ko je ona končala je šlo nekako … 

navzdol. Imela sem dolgo obdobje, ko mi je bilo res težko prihajati sem. Motivacija je bila 

mešanica vedenja, da če ne grem, bom izgubila denar – to je bila pomembna stvar, ker sem 

morala plačati najemnino in hrano, saj sem živela sama … Ugotovila sem tudi, da če sem 

prišla sem in ostala vse ure, sem se počutila boljše o sebi. Če bi ostala doma, bi spala cel 

dan, se zbudila in bila utrujena in žalostna zaradi poteka dneva. Prihajati sem in početi 

nekaj, namesto da ne bi počela ničesar – tudi to je bila motivacija. Še vedno pridejo tisti 

dnevi, ko se zjutraj zbudim in nočem iti, ampak vem, da mi bo bolje, ko bom tukaj in se bom 

počutila dobro glede dneva, to je nekaj …« 

Fant C za lastno motivacijo navaja: »Pogovarjanje s prijatelji več ali manj, in denar.« Dekle 

S ima dve spodbudi: »Ljudje tukaj. In hrana – je ena izmed najboljših stvari tukaj. Ljubim 

hrano. Hrana je tako super.« Dekle E pove: »Hočem priti.« A kljub temu ji »nekatere dni ne 

uspe (E)«. Pri njej se zdi, da bi bilo morda bolje, če bi si našla v produkcijski šoli kakšnega 

prijatelja, saj je socialni vidik v mladostništvu zelo pomemben. Različni avtorji (Zupančič in 

Svetina, 2004; Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003; Horvat in Magajna, 1987) 

trdijo, da v vrstniški skupini mladostnik zadovoljuje veliko svojih potreb in se z njo 

identificira. V tem obdobju začnejo vrstniki zadovoljevati različne potrebe, ki so bile prej 

zadovoljene v posameznikovi družini. Vrstniki so mladostniku v oporo pri skupnem 
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osamosvajanju, skupaj se učijo sodelovanja, tekmovanja, izražanja čustev, vživljanja, 

reševanja nesoglasij in prenašanja neuspehov. 

4.2.3  Razlogi za izostanke 

Opazila sem, da so dnevi, ko študentje na kreativni oddelek preprosto ne pridejo. Med 

intervjuvanci je edino dekle S, ki zase pravi, da ne izostaja iz drugih razlogov, kot je fizična 

bolezen (»kadar me ni, sem dejansko bolna, ne izostajam namenoma (S)«), kar lahko osebno 

potrdim z dejstvom, da je od mojega prihoda na prakso do časa intervjuja manjkala le en dan. 

Fant C vsake toliko časa manjka kak dan ali dva, kar se mu ne zdi napačno: »včasih se 

zbudim prepozno ali pa se ne počutim tako, da bi delal tisti dan.« Dekle E razloži 

manjkajoče dni v tednu pred intervjujem: »Dva dni v prejšnjem tednu je bilo zaradi 

problemov z mamo doma in zdaj vem, da se moram odseliti. Vedno je bil plan, da se bom 

odselila, ampak nimam denarja, torej si ga bom morala sposoditi. Prepirali sva se in moja 

glava je šla ''fuuf'' … Imam velik problem z ... Če je preveč, se zaprem in ne delam ničesar. 

Ne morem ugotoviti, kako se soočiti z vsemi težavami … to je moj problem.« 

Dekle L se spominja svojih začetkov v produkcijski šoli, ko je ostajala doma, ker ji je bilo 

prenaporno biti ves čas med ljudmi. »Na začetku sem ostajala doma, ker nisem hotela ven in 

med ljudi. Anksioznost je bila tista, ki me je ustavila pred prihodom sem. Ampak ko sem to 

počela bolj in bolj, ko sem se silila, da sem prišla, mi je pomagalo,« pove in njen nasmeh ob 

tem dokazuje, da je to zanjo velika zmaga. Pri dekletu N psihična nestabilnost pogosto vpliva 

na fizično zdravje. Pojasni takole: »Bolna sem ves čas … vsakič, ko pride majhna stvar, 

zbolim, ker imam … kako se reče … depresijo. … in stres, potem pa zbolim.« 

Dekle T je že na začetku izostalo več tednov zaradi operacije v ustih: »In potem sem morala 

pet tednov ostati doma, ker sem morala okrevati … in potem nisem vstala vsako jutro … 

zjutraj ne morem vstati, slaba sem v tem, ne slišim budilke ali jo mogoče kar ugasnem 

medtem, ko spim.« Na praksi sem spremljala njen proces, kako se tekom obiskovanja 

produkcijske šole navaja na jutranje vstajanje s pomočjo učiteljice, ki jo je zjutraj budila 

preko telefona. Vendar ko grem v pogovoru globlje v to temo, dekle T prizna, da je za težjim 

vstajanjem nekaj več: »Včasih se počutim tako, da bi kar ostala doma in nikomur ne bi bilo 

mar. Kot da bi imela dva človeka na ramenih in bi mi eden govoril, naj ne grem, naj ostanem 

doma in se sprostim, drugi pa reče, da bi res morala vstati in kaj narediti.« Pove tudi: 

»Mojemu umu ni bilo dobro. Zelo sem bila žalostna in … Mislim, da imam depresijo.« 

Pojasnila mi je, da je na predavanju o depresiji, ki smo ga imeli prejšnji mesec, dobro 

poslušala in se prepoznala v znakih, ki so pokazatelji te bolezni. Doda: »V tistem času sem 

imela zelo depresivno obdobje, nisem bila vesela in Pia je to videla. Določene dni nisem 

prišla v šolo, ker sem … no veliko sem jokala in bila sem čisto na tleh. Pia mi je skušala 

pomagati, ampak jaz sem kot zaprta knjiga, ko imam probleme. Rada jih rešim sama. To res 

ni zdravo, ampak ne govorim rada, kako se počutim in kaj je moj problemi.« 

Adolescenca je vrhunec v obdobju življenja, ko je pri posamezniku največja nevarnost za 

razvoj depresije (Auerbach, Admon in Pizzagalli, 2014). To obdobje je namreč zaznamovano 

z veliko stresi in nekateri mladostniki do takrat še niso razvili strategij za spopadanje s 

takšnimi situacijami in hkrati verjetno tudi nimajo dovolj opore v okolju. 
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4.3 ODGOVOR NA RV3 

RV3: Kako program vpliva na njih? Ali mladostniki opažajo spremembe v 

svojem življenju, v obdobju od vključitve v MultiCenter Syd do časa 

intervjuja? Če jih, kakšne? Kako doživljajo povezanost sprememb z 

obiskovanjem programa? 

V začetku odgovora na to raziskovalno vprašanje opišem cilje, ki so si jih zaposleni zastavili 

pri delu z mladostniki udeleženimi v programu. Opišem tudi spremembe, ki jih zaposleni v 

MultiCentru Syd opažajo pri udeležencih programa, nato se v drugem delu posvetim 

individualnim spremembam, ki jih pri sebi opažajo intervjuvani mladi. Na koncu opišem tudi 

njihov vidik podpore, ki so je bili deležni. 

CILJ za mlade udeležence programa, ki povzema bistvo produkcijske šole, »je ugotoviti, 

katero izobrazbo želijo pridobiti in kako do nje (r)«. Ob tem ravnateljica pove obstranske 

cilje, ki so prav tako pomembni: »Mnogo let nazaj, ko je bil napisan zakon o produkcijskih 

šolah, so imele socialno vlogo, ker je bilo zelo pomembno, da so ti mladi ljudje povezani z 

drugimi ljudmi in imajo čas, ko se lahko učijo na drugačen način in se učijo o sebi, v skupini. 

V našem zakonu je, da bi morali vplivati na splošno razgledanost mladih.« Skozi produkcijo 

mladi dosegajo tudi te cilje – krepijo komunikacijske veščine, socialne spretnosti, učijo se o 

navadah in običajih ter o tem, kakšno je pričakovano vedenje … Že prvi dan, ko mladostnik 

pride v produkcijsko šolo, se z njim pogovarjajo o ciljih. Podravnatelj poudarja prehod od 

splošnih ciljev k konkretnejšim in individualnost ob določanju ciljev za dotičnega 

posameznika: »… bolj splošni cilji so, niso specifični. Specifični cilji pridejo kasneje, ko so 

študentje tukaj tri mesece ali pol leta. Ob pogovornih dnevih, ko imamo intervju z vsakim 

študentom, se pogovarjamo o njihovim specifičnih ciljih. Naša perspektiva je vedno 

individualna. Imamo 150 študentov in imamo 150 načrtov.« 

Na kreativnem oddelku so cilji za študente »taki kot v drugih delavnicah. Težimo k temu, da 

se bodo udeležili novega izobraževanja, ker nihče od njih ni dokončal nobene višje stopnje 

izobraževanja od osnovne šole (uk)«. Učiteljica ob tem doda, da imajo omejeno število 

možnih vpisov v srednje šole in »se morajo zdaj res odločiti, kaj bo tisto pravo«.  
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Slika 429: Tabla s kompetencami, ki se nahaja v kreativni delavnici. 

V kreativni delavnici si na tabli s kompetencami mladostniki skupaj z učiteljico sproti v 

kvadratke označujejo, katere nove spretnosti so pridobili. Pri vsaki spretnosti imajo štiri 

stopnje, po katerih lahko napredujejo, dokler dotične veščine ne obvladajo. Stopnje 

označujejo barve: rdeča = začetnik v veščini, rumena = napreduje s pomočjo, zelena = veščino 

obvlada brez pomoči, modra = znanje o veščini zna predati sovrstnikom. Štirikrat letno, vsake 

tri mesece, učiteljica posveti cel dan individualnim razgovorom. Takrat mladostniki izpolnijo 

obrazec – prepišejo trenutno stanje usvojenih veščin, se o tem pogovarjajo (kaj so se že 

naučili, kako daleč v procesu so) in z učiteljico določijo nadaljnje cilje v programu. 

 

Slika 530: Obrazec, kamor posameznik ob individualnem razgovoru označi usvojene veščine. 

                                                 
29 Vir fotografije: osebni arhiv. 
30 Vir fotografije: osebni arhiv. 
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Učiteljica poleg na novo pridobljenih veščin v delavnici opaža tudi druge spremembe: 

»Njihova samozavest, zagrabijo priložnost nekaj početi … vsi majhni znaki, da so 

pravzaprav … Ko so sposobni opraviti prakso v zunanjem podjetju …« Pove tudi primerov: 

študentka, ki ob prihodu ni ničesar znala narediti sama, je dala pobudo, da bo tisti dan 

poskrbela za kavo na sestanku učiteljev, kar je velik korak naprej zanjo; druga študentka je 

začela samostojno prihajati v delavnico in je pri tem točna, čeprav je imela na začetku s tem 

stalne težave; tretja študentka se je izogibala prakse v zunanjem podjetju, čeprav je govorila, 

da si želi iti, potem je nekega dne prišla v kabinet in prosila za pomoč pri klicu v podjetje, saj 

je bila sama za to še preveč negotova – dala je pobudo, kar je korak k aktivnosti. Učiteljica 

proces študentke opiše takole: »… potem se je premikala proti ''zdaj pa to zmorem, hočem to 

storiti, OK, delam to!''« 

Ravnateljica pove, da se mladostniki v času obiskovanja produkcijske šole »zelo spremenijo«. 

Zdi se ji, da do sprememb prihaja zaradi dobrega počutja v MultiCentru Syd. »Sčasoma sami 

prepoznajo, da imajo določene kompetence. Bolj so prepričani v to, v čem so dobri in kaj se 

morajo naučiti, naučijo se primernega vedenja in skrbi za druge ljudi,« pove ravnateljica in 

doda: »Mislim, da je veliko socialnih in osebnih stvari, ki se spremenijo, ampak seveda 

pridobijo tudi veliko praktičnih kompetenc.« 

Podravnatelj meni, da ima po določenem času v produkcijski šoli »večina njih boljše misli o 

uspehu, imajo višjo raven samozavesti«. Po njegovih izkušnjah ima vsaj polovica mladih 

»tistih, ki niso uspeli v izobraževalnem sistemu«, ob vpisu v produkcijsko šolo »pomanjkanje 

samozavesti, pomanjkanje zaupanja vase in tudi kako ravnati s spretnostmi«. Naloga 

zaposlenih v MultiCentru Syd je, da jim pomagajo to obnoviti, tako da bodo imeli »višjo 

raven samozavesti in višjo raven zaupanja vase in višjo raven svetlega pogleda v prihodnost 

… nekateri bodo boljši tudi pri danščini in matematiki, nekateri bodo bolje risali, šivali, 

kuhali, kar koli … imeli bodo več kompetenc in spretnosti (pr)«. 

Delo z mladostniki poteka na več ravneh in le tako lahko prihaja do dolgoročnih sprememb v 

njihovem življenju. Delo poteka celostno, na treh nivojih, kar razloži podravnatelj: »Dejansko 

delamo na treh ravneh z vsakim študentom. Na ravni delavnice z osebnimi spretnostmi v 

delavnici – kako uporabiti kladivo, kako uporabiti žago; na osebni ravni – kako gledam nase, 

kakšne so moje misli o sebi; zadnja raven pa je socialna raven – kako sem jaz pri sodelovanju 

z drugimi, kako se vključujem … učiti jih, da so timski igralci tudi kadar ne gre vse po načrtu, 

če so pod pritiskom, če jih priganja rok pri eni od nalog, morajo še vedno biti timski igralci, 

ker bodo to potrebovali v prihodnosti, ko nas bodo zapustili in se pridružili izobraževanju in 

tudi ko se bodo zaposlili v podjetju kot delavci.« 

4.3.1  Individualne spremembe, ki jih zaznavajo mladi pri sebi in kaj jim je pomagalo k 

temu 

Dekle E je bilo pred vpisom v MultiCenter Syd dolgo časa le doma in posledično se je 

odvadilo biti med ljudmi. »… počela sem stvari, ki sem jih želela,« pravi in doda, da so se v 

tem času tudi njene vezi s prijatelji porazgubile. Ima le enega »pravega prijatelja« in niti ne 

potrebuje veliko ljudi. V tem času je opazila, da je zdaj »bolj odprta za spoznavanje drugih«, 

ker je »bolj sproščena sama s sabo« in udobneje se počuti v svoji koži – »bolj mi je udobno 
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biti jaz med drugimi, brez preveč razmišljanja.« Včasih je »veliko razmišljala o tem, kaj si 

drugi mislijo« in da se je tega odvadila, ji je pomagal predvsem njen fant, ki jo je opominjal, 

da niso pomembna mnenja drugih, pač pa to, »kaj o sebi čutim jaz (E)«. Včasih se je na ulici 

ozirala in opazovala, če jo drugi gledajo, zdaj tega ne počne več: »Bolj sem sproščena in ne 

tako nervozna. Ni mi mar, sem le jaz.« Zdi se, da se je prevelikega oziranja na mnenja drugih 

naučila od svoje mame, katera se je zaradi tega, ker je bila E doma, sramovala pred drugimi 

(»Moja mama je norela, ker nisem počela ničesar, ves čas je bila zelo jezna … Mislila je na 

to, kaj si drugi mislijo. Nanjo je vplivalo, kar so ji govorili njeni prijatelji.«). »… težko rečem, 

na kakšen način, ampak moralo je vplivati na veliko področij, ker sem zdaj bolj celostna 

oseba … Vplivalo je na to, da se ne bojim več srečevati drugih ljudi,« ponosno pove E in 

doda: »imela sem kaj delati in našla sem energijo.« Poleg naštetega napredka si želi še 

naučiti se »soočiti s tem, če je preveč misli v moji glavi«. Zaupa mi tudi, da ji je učiteljica na 

individualnem pogovoru omenila, da bi želela, da več govori »z ostalimi puncami, ker bi tako 

pozitivno vplivala nanje«. Sama ob tem vidim vzajemno rast, saj je poleg pozitivnega vpliva 

na ostala dekleta tukaj tudi možnost dekleta E za pridobivanje prijateljic, druženje in 

razvijanje socialnih spretnosti. Na tem področju se pri njej pokaže še nekaj zadržkov, saj E na 

to odgovori: »Razmišljala sem o tem, da nočem biti njihova prijateljica, ker mi ni všeč, kakšne 

so …« 

Dekle N pravi, da se je naučila nekaj uporabnih stvari in postala bolj zrela. Zdi se ji, da se 

je zelo spremenila: »Res res veliko, ker sem tudi zelo nagle jeze, zelo hitro se razjezim … In 

zdaj sploh ni več tako. Ne vem zakaj, kako se je zgodilo, ampak zgodilo se je.« Pomaga ji 

vsakodnevno udejstvovanje na kreativnem oddelku in misli, da je zato »boljši človek zdaj, kot 

pred začetkom (N)«. Posledično je opazila, da jo mama »bolj spoštuje«. 

Fant C misli, da se ni spremenil: »Ne, nisem opazil, da bi se spremenil. Star sem že in se ne 

spreminjam več veliko.« Vendar kljub temu prepričanju nato našteje tri spremembe, ki se 

meni ne zdijo zanemarljive, in sicer, da ima zdaj punco (dekle S), spoznal je nove prijatelje 

in ima malo več denarja. »Če sem iskren, ne čutim, da bi kaj drugega pridobil razen tega,« 

pove. Kljub njegovi skromnosti sama vidim pri njemu večji napredek, saj je fant začel služiti 

lasten denar, kar se za njegovo starost že spodobi, hkrati je iz tihega fanta, ki skupino le 

opazuje prišel do vloge tistega, ki ima v skupini punco in se z nekaterimi prijatelji videva tudi 

izven programa produkcijske šole. 

Dekle S: »… zdaj, ko sem tukaj nekaj mesecev, vem, da se sliši nerealno, ampak počutim se 

… lažjo. Počutim se, kot da dejansko lahko grem skozi dan brez pretvarjanja, da se 

smehljam, zdaj se dejansko smehljam zares. Tukaj sem našla fanta C, svojo ljubezen, našla 

sem vse … moj najboljši prijatelj je prišel sem, našla sem toliko ljudi in vse to mi veliko 

pomeni.« Doma sicer še vedno večino časa preživi v svoji sobi, a se več pogovarja s starši, ki 

so s situacijo bolj zadovoljni – pove: »Moja družina je bolj vesela, mami in oči. Vesela sta, da 

sem prišla sem, ker zdaj ne ostajam doma, grem ven, da se dobim s prijatelji ali fantom C. 

Zdaj več govorim s starši, kar je izboljšanje, ampak še vedno bi morala delati na tem in se več 

pogovarjati z njimi.« Zaveda se, da mora na nekaterih področjih še delati, a hkrati ozavešča 

tudi napredke, ki jih dosega. Prizna: »Včasih sem veliko jokala in v joku zaspala, tega ne 

delam več …« Pri tem so ji pomagale dobre izkušnje z ljudmi v produkcijski šoli (»Tukaj so 
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ljudje, ki dejansko hočejo poslušati, kar imam povedati. In dejansko so prijazni. Tudi Pia je 

super.«). »Bolj močna sem med ljudmi,« še poudari in razloži, da se je včasih izogibala celo 

trgovin, saj se ji je zdelo, da je tam preveč ljudi in je prišla na plan njena socialna anksioznost. 

Na začetku je bil to tudi velik preizkus v MultiCentru Syd, pove: »Ampak najhujši del je bil, 

ko sem morala iti jest, ker je bilo toliko ljudi in bilo je tako polno.« V MultiCentru Syd imajo 

lepo navado, da se vsak dan zberejo pri skupnem kosilu, ki ga pripravijo študentje s 

kuhinjskega oddelka pod vodstvom svoje učiteljice. A za posameznike s socialno 

anksioznostjo je to res velik preizkus, saj je v času kosila v kantini preko 100 ljudi hkrati. 

Poleg drugih sprememb, ki jih dekle S opaža, je tudi izboljšava skrbi za osebno higieno 

(»…zdaj se veliko več tuširam! Včasih sem se tuširala 2x na teden, zdaj se tuširam vsak drugi 

dan.«), k čemur seveda pripomore tudi dejstvo, da ima novega fanta. Svoje pripovedovanje 

dekle S zaključi takole: »Počutim se mnogo bolje. Počutim se kot … zdaj bi moralo biti 

dobro.« 

Dekle T: »Postajam boljša pri jutranjem vstajanju. To opažam zadnje tedne. In postajam bolj 

motivirana, da kaj naredim, tako da opažam majhne spremembe.« Pri tem ji pomagajo 

okvirji produkcijske šole, zahteve, ki se jih mora držati, jo spodbujajo k napredku. Glede na 

to, da je v produkcijsko šolo pripeljala tudi nekaj prijateljic, je sprememba zanjo to, da 

prijateljice vidi vsakodnevno, »tukaj in doma«, vendar sicer v svojem privatnem življenju ne 

vidi sprememb. Spremembe opaža na delovnem področju, kjer je pridobila nove kompetence. 

Pravi: »… ne vidim sprememb v svojem življenju, ampak jih vidim v delovnem življenju. 

Mislim, da je dobro zame, da sem tukaj. Veliko sem se naučila o šivanju ... všeč mi je! 

Mislim, da je zabavno. In nikoli prej še nisem poskusila narediti dekoracije kot sem jo delala 

za stole - našla sem v reviji in sem želela poskusiti.« Našla je novo spretnost, ki ji leži – 

šivanje, v čemer se zdaj potrjuje, hkrati ji je všeč, ker v produkcijski šoli ni strogega 

kurikuluma, temveč se lahko prilagajajo zanimanjem mladostnikov (lahko je uresničila idejo, 

ki jo je našla v reviji in se ji je zdela zanimiva).  

»Imam težave z novimi ljudmi in veliko ljudmi na enkrat,« začne pripovedovati dekle L. 

Najprej opiše, s katerimi težavami se je soočala ob prihodu v produkcijsko šolo: »Imela, sem 

depresijo in sem le sedela doma in spala večji del dneva ter ostajala budna večji del noči, pila 

kavo in nisem jedla. Bila je tista klasična depresija, ko nočeš početi ničesar. Nočeš biti zunaj 

z drugimi ljudmi oziroma jaz sem v bistvu bila zunaj z drugimi ljudmi, hodila sem na zabave 

in veliko sem pila in … imela sem tudi težave s prihajanjem sem, vedno sem zamujala ali pa 

sem ostala doma, kar se je zelo izboljšalo.« Poleg psihične nestabilnosti, ji je neurejenost 

hkrati prinesla tudi finančne težave. Tukaj se je naučila, »kako s plačo prevzeti odgovornost« 

in že dolgo nima »nobenih težav z denarjem«. Ponosno pove: »Zdaj sem veliko bolj 

odgovorna. Postala boljša v soočanju s problemi, namesto potiskanja v ozadje,« kar se ji zdi 

»največja sprememba«. Iz njenega pripovedovanja razberem, da je dosegla določene razvojne 

naloge, ki sem jih naštela v teoretičnem delu. Spremenila je tudi osebne prioritete, saj ji je v 

primerjavi s prej (»nisem ravno mislila na prihodnost«) pomembno, da pridobi izobrazbo in 

posledično primerno službo, odplača svoj finančni dolg in podobno. »Mislim, da … sem 

dozorela? … Bolj vem, kdo sem jaz v resnici,« dopolni pripoved. 
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L je bolj tihe narave in težje pridobi prijatelje, zato ji veliko pomenijo nove vezi, ki jih je 

stkala tukaj: »Dobila sem veliko prijateljev odkar hodim sem. Prijateljev ne pridobim zlahka, 

ker sem zelo tih tip, le nekaj ljudi je, s katerimi se počutim sproščeno.« Spominja se: »… ko 

sem začela tukaj, sem imela res slabe misli o sebi in o tem, kaj zmorem, da nisem dovolj 

dobra.« Mnenje o sebi je izboljšala skozi vsakodnevna dela in različne zadolžitve (»na 

kreativnem oddelku opravljamo veliko različnih del ves čas: šivanje, slikanje, delo s 

pohištvom, delo na računalniku … preizkusiš veliko stvari in ugotoviš, v čem si dober«), ob 

katerih je dobivala pohvale (»vsakič, ko mi je bilo rečeno »to je dobro« ali pa »to je res 

neverjetno« od Pie in tudi od strank«). Vsak kompliment je gradil njeno samozavest kot 

pravi: »Vedno je to dalo nekaj na vrh mene, zato se počutim boljše in vem, da sem pri tem 

dobra. Tako da mislim, da sem pridobila več samozaupanja vase in mislim, da mi je to tudi 

pomagalo pri ugotavljanju, kdo sem.« 

Dekle L razmišlja, kaj ji je pomagalo v težkih trenutkih: »Zavedanje, da imam ta kraj in tudi 

to, da sem mnogokrat govorila s Pio o osebnih težavah. Ona je bila zame skoraj kot osebni 

terapevt. Mislim, da zavedanje, da lahko pridem sem in govorim s Pio o ''sranju'', ki se je 

zgodilo, mi je tudi zelo pomagalo.« Ob prvem vpisu v produkcijsko šolo je spoznala tudi 

»svojo prvo mentorico«, ki ni bila del produkcijske šole in jo je plačala občina. Pomagala ji je 

»z vsemi praktičnimi stvarmi« kot je vožnja v šolo in domov, »lahko si prišel in opral svoje 

perilo, če nisi imel pralnega stroja, lahko si prišel in dobil nekaj hrane. Enkrat mi je kupila 

hrano. Bilo je veliko pomoči«, pridružila se je tudi samopomočni skupini.  

L je imela v produkcijski šoli na začetku plačano mesto s strani občine in je zato imela 

posebne privilegije, kot pojasni: »Imela sem dneve, ko sem bila zjutraj tukaj, nato sem se 

počutila slabo, postala sem žalostna ali sem dobila občutek, da ne morem biti več tukaj, ker 

drugače bi začela jokati ali nekaj. Pia mi je rekla, da lahko vedno pridem k njej in ji povem, 

da preprosto ni dober dan. Dovoljeno mi je bilo, da sem odšla domov …« Zaveda se dejstva, 

da je bila zanjo »osebno to velika pomoč«, saj ji je dosti pomenil čas za delo na sebi, kar ji je 

MultiCenter Syd omogočal. Pomoč je dobivala na več načinov, našteje: »Pomagali so mi z 

veliko različnimi stvarmi. Ni le to, da so bili fleksibilni. Pia me je tudi klicala zjutraj, da me je 

zbudila. Pia mi je tudi pomagala poklicati na različne kraje, če se nisem počutila tako, da bi 

poklicala sama. Pomagala mi je, če so bili problemi z mojih dohodkom ali kaj takega. Prav 

tako je bila v kontaktu z mojo staro mentorico. Tako da mislim … ne vem, s čim bi mi lahko še 

pomagali, ker sem res prosila za vso pomoč, ki jo lahko dobim.« Lepo je poslušati dekle, ki 

ravno zaključuje svoje članstvo v produkcijski šoli, da ima občutek velikega napredka zaradi 

pomoči, ki jo je dobila tukaj. V bistvu so vse spremembe plod kombinacije terapij in 

produkcijske šole. Dekle L sklene: »V treh letih, ko sem bila tukaj, sem ves čas hodila na 

terapijo. Osebna psihoterapija in skupinska psihoterapija. Torej šola in terapija skupaj, to mi 

je pomagalo. Boljše mi je po terapijah, tako da zdaj lahko pridem sem vsak dan.« 

»Vem, da če rabim Pio za pomoč, mi bo pomagala, to vem. Tako da je dobra podpora,« 

ocenjuje dekle N. »Nisem ravno razmišljal o tem, ampak … mislim, da je v redu. Podpora, ki 

jo dobiš,« pravi fant C. O podpori verjetno ne razmišlja, ker si niti ne želi sprememb na 

osebnem področju, se pa zaveda, kakšne oblike podpore so v produkcijski šoli na voljo. 

Našteje naslednje: »Dobiš lahko na primer pomoč pri jutranjem bujenju, Pia te pokliče, 
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vpraša te, če to potrebuješ. Ampak jaz tega ne uporabljam. Če imaš problem z denarjem, s 

prevozom in podobnim, imajo novo možnost s fleksibilnim prevozom, ampak jaz temu nisem 

ravno posvečal pozornosti. Mislim, da so orodja, ki jih imam, čisto v redu.« Jutranje bujenje, 

ki ga omenja fant C je koristilo dekle T, ki pove, da jo je učiteljica več tednov klicala zjutraj 

in jo budila. Sedaj sta prišli že na naslednjo stopnjo, ko učiteljica le s sporočilom preveri, če je 

budna (»Samo napisala mi je: Ali si budna? Dobro jutro! (T)«). Ostalih oblik pomoči, ki jih 

omenja fant C, se zaveda tudi dekle E, ki zase pravi: »…zdi se mi, da imam podporo. Mislim, 

da če bi potrebovala več pomoči, bi morala le reči,« pove in doda: »Šola je v bistvu moj 

prostor, kjer sem lahko vsak dan. Ni mi pomagala z veliko problemi, ampak mi je pomagala s 

tem, da sem lahko jaz, da imam kaj početi, da sem med ljudmi.« Že samo dejstvo, da lahko v 

produkcijsko šolo pridejo z vsemi problemi in so sprejeti, mladim ogromno pomeni. To je v 

večini primerov dobro izhodišče za vse naslednje spremembe na bolje. 

 

4.4 ODGOVOR NA RV4 

RV4: Katere pozitivne elemente in katere šibke točke MultiCentra Syd 

prepoznavajo mladi, ki so vključeni v program? Katere prepoznavajo 

zaposleni? 

MOČNE IN ŠIBKE 

TOČKE MULTI 

CENTRA SYD 

(+) 

POZITIVNE, MOČNE 

TOČKE 

(-) 

ŠIBKE TOČKE, 

MOŽNOSTI IZBOLJŠAV 

FANT C 

(podatki pridobljeni iz 

intervjuja) 

Bolj kot šoli podobno realnemu 

delavnemu mestu, za delo 

dobiš plačilo. 

 

DEKLE N 

(podatki pridobljeni iz 

intervjuja) 

Lepo je biti tukaj, tukaj postala 

boljša oseba. 

Zaradi selitve (da je lahko 

pričela hoditi v MultiCenter 

Syd) pogreša prijatelje. 

DEKLE E 

(podatki pridobljeni iz 

intervjuja) 

Možnost samostojnega dela na 

lastnem projektu, odgovornost 

se predaja mladim in se pri 

delu uresničuje njihove ideje. 

Slaba skrb za prostore (na 

oknih odstopa barva, čiščenje 

ni dovolj temeljito), premalo 

priložnosti za dodatne ure. 

DEKLE L 

(podatki pridobljeni iz 

intervjuja) 

Tukaj dobiš pomoč pri 

ugotavljanju, kaj želiš narediti 

s svojim življenjem. 

Enaka pravila za vse, premalo 

team-building delavnic in dela, 

ki ni tipično. 

DEKLE S 

(podatki pridobljeni iz 

intervjuja) 

Zelo dobra hrana, učitelji so 

super (niso prestrogi, znajo se 

zabavati in biti prijateljski), 

veliko dela z več zabave. 

Razna predavanja (primer: 

policist), dislocirana enota 

glasbenega oddelka. 

DEKLE T 

(podatki pridobljeni iz 

intervjuja) 

Pridobitev novih prijateljev, 

tukaj je zabavno, imaš delo, 

možnost prakse. 

Prepoved telefonov ob delu, 

premalo odmorov za kajenje31. 

UČITELJICA 

(podatki pridobljeni iz 

Spodbuja pozitivne spremembe 

in omogoča čas, nudi situacije, 

Dolžina programa (za nekatere 

premalo časa), produkcijska 

                                                 
31 Hkrati prizna, da je odmorov povsem dovolj. 
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intervjuja) kjer se proizvaja. Učitelji ves 

čas pritiskajo na mlade in jih 

spremljajo v procesu. 

šola ni priznana v šolskem 

sistemu, vsi učitelji niso 

zaposleni za polni delovni čas. 

RAVNATELJICA 

(podatki pridobljeni iz 

intervjuja) 

Zaposleni, učitelji, ki hočejo 

opravljati svoje delo. Veliko 

dela se opravi skozi odnos. 

Vsakega mladostnika vključijo 

v delo, študentom od prvega 

dne zaupajo. 

Usklajevanje z zakoni, težko 

načrtovanje. 

PODRAVNATELJ 

(podatki pridobljeni iz 

intervjuja) 

Zelo dobri pri gradnji odnosov 

s študenti (počasi in varno), isti 

učitelj z učenci ves teden, 

zaupni odnosi. Učenci dobijo 

pomoč pri doseganju ciljev. 

Veliko mladim pomagajo iz 

slabih situacij v dobre, delo 

skozi proizvodnjo. 

Moč kreativnega oddelka: 

učiteljica. 

Stvari se vedno dajo izboljšati, 

nadgraditi. 

Tabela 1: Močne in šibke točke MultiCentra Syd. 

Interpretacijo dotičnega raziskovalnega vprašanja razdelim na tri dele: pozitivni elementi 

MultiCentra Syd, šibke točke MultiCentra Syd, načrti za razvoj MultiCentra Syd. V prvih 

delih se v odgovoru opiram na vse intervjuvance, pri delu o načrtih za prihodnost pa podatke 

črpam le iz zaposlenih intervjuvancev. 

4.4.1 Pozitivni elementi MultiCentra Syd 

Dekle N pozitivne plati vrednoti po lastnem počutju, pove, da »je lepo biti tukaj«. Sicer ne 

zna našteti konkretnih močnih točk MultiCentra Syd, a se ji zdi, da je bistveno to, da je tukaj 

postala »boljša oseba kot sem bila prej«. Fant C izpostavi dejstvo, da je produkcijska šola 

bližje »realnemu delovnemu kraju kot šoli, tukaj ne sediš s knjigami in ne dobivaš 

glavobolov od tega. Za nekatere ljudi je to zelo lepo. In tudi denar dobiš za delo, namesto, da 

le hodiš v šolo,« doda še: »imamo celo sobo za telovadbo.« Dekle E ceni možnost, da lahko 

dela sama na projektu in ima ob tem v določenih odločitvah proste roke (»všeč mi je možnost 

da delam na mojem projektu, lahko rečem, da je moja izbira – lahko izberem barve ali kaj 

takega«). Sramežljivo pove, da ji učiteljica pušča odločitve glede tega projekta in ponosna je 

na to odgovornost: »Všeč mi je, da imamo take možnosti, da ni le Pia glavna pri vsem, 

pripravljena nam je to prepustiti. Ona nam preda odgovornost in nam pusti možnost, da 

podamo svoje ideje.« Juul (2011) trdi, da samoodgovornost pripomore k občutku lastne 

vrednosti. Avtor (2009) meni, da več odgovornosti posamezniku prinaša kvalitetnejše 

življenje, boljše odnose in občutek, da je nekomu mar zanj.  

»Plus stran je dejstvo, da zdaj vem, kaj želim narediti s svojim življenjem. Šola mi je zelo 

pomagala, ker naj bi bila pripravnica tukaj,« pove dekle L in razloži, da je v času, ko je zanjo 

v produkcijski šoli plačevala občina, tako napredovala, da so ji ponudili mesto pripravnice na 

kreativnem oddelku. Pred začetkom programa je prosila učiteljico za pogovor in ji razložila, 
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da si tega ne želi. Učiteljica jo je sprejela s pohvalo, da stoji za sabo in je zvesta svojim 

občutkom ter zanimanjem. Dogodek ima dekle L v spominu kot malo zmago: »… mislim, da 

je bila ta izkušnja res dobra zame, ker sem čutila, da ni bila prava stvar in sem reagirala v tej 

smeri, namesto, da bi le šla s tokom.« Za tem se je odločila »postati tajnica«, kar si je želela 

že pred produkcijsko šolo, a njeno psihično stanje ni bilo dovolj stabilno, da bi naredila šolo. 

Dobra stvar je bila predvsem to, da »so bili fleksibilni glede mene«, pove in doda: »če bi mi 

le rekli, da me bodo vrgli ven, ko ne morem ostati ves dan tukaj, bi bila izključena že dolgo 

časa nazaj, ker mi to na začetku ne bi pomagalo.« Počasno zategovanje meja je tisto, kar je 

dekle L počasi sililo k napredku in pripeljalo do cilja, ko je na dan intervjuja zaključevala 

svojo pot v produkcijski šoli. 

Dekle S pod najboljše stvari uvrsti hrano, nato se zresni in pove, da so ji všeč učitelji: 

»Učitelji tukaj so super! Iskreno, v vsaki posamični delavnici so učitelji super! Niso tako 

strogi. No ja … hočejo, da ljudje naredijo svoje delo, ampak niso tako strogi, še vedno se 

lahko zabavajo in še vedno hočejo biti prijatelji s študenti, namesto da so le učitelji, kar 

mislim, da je super.« MultiCenter Syd zanjo predstavlja: »Veliko dela z več zabave.« Dobro se 

ji zdi, da delajo »stvari tudi za druge ljudi, čeprav je lahko včasih stresno« − torej sposobna je 

sprejeti odgovornost, ki občasno prinaša stres, a hkrati daje aktivnostim pomembnost. 

»Tukaj sem dobila nove prijatelje in dejansko je dovolj zabavno, ko si tukaj. Imaš nekaj za 

delati, imaš odmore, imaš pravo ekipo. Zdaj vidim le dobre stvari ... na začetku nisem videla 

nič pozitivnega,« mi pove dekle T. Razloži, da se ji je MultiCenter Syd na začetku zdela šola 

za »čudne ljudi«, zdaj pa vidi prijatelje in ima delo, ki ga mora opraviti ter je vse skupaj 

»dejansko zabavno (T)«. V produkcijski šoli se dekletu T zdi pozitivna točka možnost prakse, 

ki upa, da ji bo prinesla večje možnosti za zaposlitev: »Lahko jo izkoristim morda za to, da mi 

odpre vrata do službe tam. Lahko jim pokažem, kako delam in da hočem biti tam. In če jim 

bom v tednih prakse všeč, imam mogoče možnost, da dobim službo tam.« 

MultiCenter Syd pri mladih »spodbuja pozitivno spremembo (uk)«, saj tukaj »dobijo čas, ki 

ga potrebujejo (uk)«. »Mislim, da je čas zelo pomemben faktor. Čas in to, da imamo situacijo, 

ko morajo nekaj proizvajati,« je prepričana učiteljica kreativnega oddelka. V primerjavi s 

svetovalcem za mladostnike, se čuti v prednosti, saj »oni nimajo možnosti videti, kakšna 

oseba je, mi pa lahko, ker imamo produkcijo, morajo nekaj delati. (uk)« Mladostniki, ki 

pridejo v produkcijsko šolo, so navadno izgubljeni, ne vedo, kaj bi v življenju počeli, 

primanjkuje jim samozavesti in negotovi so pri delu. Učiteljica pove svoje izkušnje: 

»Potrebujejo nas, da smo tisti, ki pritiskamo, ves čas. Čeprav ga slišiš reči: Pia, lahko 

naredim sam! Ja, vem, da lahko. Potem v svoji glavi rečem: Ampak ali boš? In gledati 

moram: Dela ali ne? In če ne dela, moram ponovno pritisniti.« Kakor trdi E. Nairz-Wirth 

(2015), najboljše akademske učinke kažejo visoki standardi skupaj z močno podporo in to je 

tisto, k čemur težijo v Multicentru Syd. Mladostnikom postavljajo vedno večje zahteve, a jim 

na poti uresničevanja nudijo oporo in usmeritve. 

Pozitivna plat produkcijske šole je torej učitelj, ki spremlja mlade v svoji delavnici in jim ne 

dovoli, da bi obstali na mestu, počasi jih potiska naprej, kar jih postopoma privede do 

aktivnosti in nabiranja kompetenc. Zato ravnateljica pod močne točke MultiCentra Syd 
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izstreli: »Ljudje, ki delajo tukaj. Vsi učitelji! Ja, so posebni, nekateri so originali, ampak res 

res hočejo delati to, kar delajo in všeč so jim mladi, niso tukaj samo zaradi dela. Tukaj so, ker 

verjamejo, da delajo nekaj posebnega za njih. To je zelo pomembno.« V primeru zaposlovanja 

je ravnateljica bolj pozorna na osebnost, pedagoška izobrazba nima prednosti, učitelji jo lahko 

pridobijo kasneje (»Bolj je osebnost. Seveda imamo v sistemu tečaje in delavnice za učitelje, 

in učitelje iz drugih produkcijskih šol, kjer se učijo pedagoškega orodja in psiholoških 

orodij.«). Poleg tega je v koledarju programa MultiCentra Syd nekaj P-dnevov, ki so 

namenjeni pedagogiki (»Team-building ali se učimo novosti ali … lahko je kar koli, ampak 

stvari, ki nas naredijo boljše. Lahko je psihologija ali vodja druge šole, ki ima kakšne dobre 

ideje. (r)). Ravnateljici se zdi to pomembno, saj se zaveda, da se v produkcijski šoli veliko 

naredi preko odnosa (»moraš biti osredotočena na odnose«), pove, kaj se ji zdi posebnost 

MultiCentra Syd: »… način, kako govorimo z njimi, način, kako vedno vključimo vsakogar in 

tudi zaupanje, študentom zaupamo od prvega dne. Mislim, da je to posebnost. Če greš na 

druge šole, nimaš teh odnosov z učitelji, nimaš takega zaupanja in vključevanja, mi te 

vključimo.«  

Ravnateljica potarna, da je zaradi kriterijev težko zaposliti prave učitelje: »Zaposlila sem že 

nekatere, ki sem jih morala potem odpustiti, ker v sebi niso imeli pravih stvari.« 

Najpomembnejše se ji zdi, »da imajo srce na pravem mestu.« Podravnatelj zato pove, da 

določeni hitro ugotovijo, da ta vrsta dela ni zanje, drugi ostajajo vrsto let (»Ali kriče tečeš 

stran od MultiCentra Syd v prvih šestih mesecih, drugače boš tukaj do upokojitve.«). Da 

ostaneš na tem delovnem mestu, pravi: »Moraš biti oseba, ki skrbi za druge. Moraš biti 

oseba, ki ni vsem sodnik. Moraš biti oseba, ki je vredna zaupanja in na varnih tleh, trdna 

oseba in potem oseba, ki res hoče delati z mladimi ljudmi.« Zaradi zaposlovanja takega kadra 

lahko trdi: »Pozitivna stvar je, da smo zelo dobri pri gradnji odnosov s študenti. Tudi zato, 

ker imajo istega učitelja 32 ur na teden … Počasi, ampak varno gradimo dobre odnose in 

skozi te dobre odnose lahko bolje pomagamo študentom doseči cilje, ker nam bodo zaupali 

na drug način kot so morda zaupali učiteljem v drugih šolah ali celo včasih zaupanje do 

staršev ni dobro, tako da …«  

 »Pozitivne stvari so, da pomagamo veliko mladim osebam od življenja s slabo situacijo do 

življenja z dobro situacijo,« podravnatelj povzame pohvale in še enkrat poudari pomen 

produkcije: »in to naredimo skozi proizvodnjo.« Doda tudi pozitivno posebnost kreativnega 

oddelka, to je moja mentorica s prakse, ki je po njegovih besedah »neuradno, ena od 

najboljših učiteljev na šoli«. Sicer je to njegovo subjektivno mnenje, ki mi ga je dovolil 

predstaviti v magistrskem delu, a v MultiCentru Syd o tem ne želi glasno govoriti. Kriterij 

najboljših sicer meri »po osebni volji pri reševanju nalog in ne osredotočanju na veliko težav 

ali morebitnih problemov in ne pritoževanju, preprosto opravljanju dela, imeti zelo veliko 

mero odgovornosti na oddelku in tudi na šoli na splošno (pr)«. Strinjam se, kakor pravi 

podravnatelj, da je učiteljica kreativnega oddelka »zelo dobra sodelavka svojim kolegom, ne 

pritožuje se, zelo je močna.« 
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4.4.2 Šibke točke MultiCentra Syd 

»Nisem bil pozoren, kaj bi bile negativne strani … ne vem,« pravi fant C, ki se ne spomni 

nobene negativne stvari v produkcijski šoli. Dekle E je mnenja, da bi morali več skrbi 

posvetiti prostorom delavnice: »Mislim, da bi morali bolj skrbeti za prostore, v katerih smo. 

Na oknih recimo že odstopa barva, lahko bi jih znova prebarvali in lahko bi bilo bolj čisto. 

Ampak to sem le jaz. Zelo sem dobra pri čiščenju. Mora se svetiti. Videla sem pod mizo, da je 

umazano od čevljev in sem si mislila: to hočem počistiti.« Hkrati se zaveda, da se drugim 

mladostnikom to ne zdi težava in v primeru, da bi predlagala rešitev na tem področju, bi to vsi 

»sovražili, ker drugi niso tako zreli in se bodo pritoževali nad vsem«. Res je dekle E nekoliko 

netipična mladostnica, kar se tiče čiščenja in nasploh urejenosti prostorov. Veliko 

udeležencev programa je po mojem opažanju čistilo bolj površinsko, le zaradi tega, ker so 

morali, ko je bilo ob koncu delavnika na urniku pospravljanje. 

Dekle N minusov glede produkcijske šole ali njenega programa ne vidi, je pa izpostavilo 

dejstvo, da odkar je tukaj, pogreša svoje prijatelje, ki so doma v Kopenhagnu, kamor je prej 

hodila v šolo (»normalno sem bila z njimi vse dni, ko smo hodili skupaj v šolo, zdaj pa ne«). 

Verjetno k temu pripomore tudi dejstvo, da se na oddelku ni posebej povezala s kom izmed 

ostalih mladostnikov. 

Dekle L izpostavi, da enaka pravila za vse niso vedno dobra stvar: »Na šoli imaš veliko 

različnih tipov ljudi, študentov, ampak morajo biti enaka pravila za vse. Ja … in to se vedno 

ne izkaže za tako dobro.« Ne razume, zakaj ne bi smela iti med odmorom v trgovino, če je 

zmožna priti pravočasno nazaj (»ne razumem, zakaj ne bi smel izkoristiti odmora, kakor ga 

sam hočeš«). Ona je ena tistih, ki bi se vrnila pravočasno, in tudi tam bi se primerno vedla, so 

pa mladostniki, ki bi v trgovini negativno izstopali in v MultiCentru Syd zaposleni ne želijo, 

da se to dogaja v času izvajanja programa. Delno ima morda dekle L prav, a potrebno je 

razumevanje, da učitelji težko ločujejo, kdo bo izpolnil družbena pričakovanja in je to potem 

malenkost, za katero bi bilo v petnajstminutnem odmoru nepotrebno izgubljati čas in energijo. 

Druga stvar, ki jo dekle L vidi kot možnost izboljšave, so delavnice za povezovanje 

skupine, ki bi bile redno na urniku: »Mislim, da bi bilo to dobro. Ne bi smelo biti vsak teden 

ali kaj, le enkrat na vsake toliko časa.« Na to se je spomnila, ko sva se pogovarjali o team-

building aktivnostih, ki sem jih izvedla za skupino na kreativnem oddelku. Njeni razlogi za 

predlog se mi zdijo smiselni. Pravi: »Na našem oddelku je težnja, da so ljudje v skupinah in 

ne govoriš drug z drugim, razen če delaš skupaj na nalogi. In to se meni redko zgodi, ker 

veliko nalog, ki jih dobimo, je samo za enega človeka. Tako da mislim, da je dober način. In 

tudi ko smo šli v knjižnico z otroki32, to je bilo zelo dobro, ker sem skušala govoriti z dekletom 

E na primer, ampak ona ne govori veliko in tudi jaz ne govorim veliko, ampak sem se trudila 

govoriti z njo in midve ne govoriva veliko, ampak ko smo šli v knjižnico, sva se veliko 

pogovarjali, tako da …« Situacija, netipična za vsakdanjih v produkcijski šoli, ju je 

spodbudila k temu, da sta komunicirali med seboj, kar je za obe dosti pomenilo. 

Dekle S kot slabo stvar izpostavi predavanja: »Tista, ki so vsak mesec. Tista, ko je bil ta 

policist. Dolgočasno, res … jaz bi samo zaspala.« Pogovarjava se o načinu izvedbe in 

                                                 
32 V knjižnici smo s štirimi udeleženci kreativnega oddelka pripravili delavnice za otroke. 
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ugotovim, da jo moti tradicionalno šolsko predavanje, všeč so ji aktivnosti, kjer se znanje 

podaja na drugačen način (»Delavnice so mi všeč, res so boljše od samo sedenja na stolu in 

poslušanja in tipkanja po telefonu.«). Ti mladostniki niso uspeli v klasičnem šolskem sistemu 

in potrebujejo alternativne oblike podajanja znanj. MultiCenter Syd ima dva od glavne enote 

dislocirana oddelka (vodni stolp in glasbeni oddelek) in dekletu S bi se zdelo bolje, če bi vsi 

oddelki bili na enem mestu, »ker so ljudje bolj kul«, saj bi se lahko družili ob odmorih in pri 

kosilu. Njen predlog je sicer razumen, a zaradi prostora neizvedljiv. 

»Všeč mi je tako, kot je,« pove dekle T, ki se sprva ne spomni ničesar, kar bi po njenem lahko 

izboljšali. Nato doda: »Edina stvar, ampak jo še vedno lahko razumem, ker smo zelo slabi pri 

sedenju s telefoni.« Sicer razume, zakaj obstaja pravilo, da ob delu ne smejo imeti mobitelov, 

a bi si ga vseeno želela imeti. Poleg tega si želi: »Več odmorov za kajenje, mislim, da bi vsi 

kadilci tako rekli.« A ji v odgovor takoj naštejem, koliko odmorov imajo in strinjava se, da jih 

imajo povsem dovolj (»Lahko preživimo s temi, ki jih imamo. (T)«). 

»Izboljšati moramo dolžino, kako dolgo so lahko tukaj,« je prepričana učiteljica kreativnega 

oddelka, ki se ji zdi, da eno leto večkrat ni dovolj, da bi mlada oseba ugotovila, kaj želi 

početi in pridobila potrebne kompetence. Meni tudi, da bi za večji uspeh »morali biti v 

šolskem sistemu«. »Nismo niti priznani v šolskem sistemu na Danskem,« pravi, kar se ji zdi 

»grozno!« in pove, da se ji zdi dobra ameriška ideja, kjer imajo učne delavnice in »se učiš 

matematiko med grajenjem hiše« na primer. Na koncu poudari, da je njena »največja želja, da 

produkcijske šole postanejo plus v družbi«. Sicer ima rada svojo službo, ampak njena želja se 

nanaša na mlade, ki so izgubljeni in jim manjkajo trdni temelji osnovnošolske vzgoje in 

izobraževanja. Meni, da bi morale osnovne šole bolj sodelovati med sabo in najti način, »da 

poskrbijo za vse študente«. Učiteljica tukaj implicira na inkluzijo v šoli, ki po besedah M. 

Kavkler (2015) pomeni, da se mora poleg otroka prilagoditi tudi okolje. Ključno je, da učitelji 

niso pozorni samo na otrokove težave in primanjkljaje, ampak hkrati ugotavljamo, kaj 

posameznik potrebuje, da je lahko vključen, uspešen in zmore prispevati k skupnim 

dosežkom. 

Učiteljica spregovori o tem, da niso vsi učitelji zaposleni za polni delovni čas, kar pomeni, 

da njihova prisotnost ni stalna, nekaj ur tedensko manjkajo ali so prisotni le določene dni v 

tednu. Sama je to doživela na oddelku in njena sodelavka je zaradi krajšega delavnika 

odhajala iz službe, preden so zaprli delavnico in so mladostniki lahko odšli domov: »Nikoli je 

ni bilo tam, da bi zaprla delavnico na koncu ali …« Učiteljici se zdi, da je ta način dela težji: 

»Jaz mislim, da ni vedno tako lahko, če so trije v delavnici z nepolnim delovnim časom, 

veliko stvari se izgubi … tako da je lažje, če so vsi delavci zaposleni za polni delovni čas.« 

Ravnateljica pravi, je negativno za vodstvo težavno hkratno usklajevanje zakonov in več 

različnih programov (»imamo te 4 izobraževanja, imamo produkcijsko šolo in imamo devet 

posebnih zakonov, ki jim moramo slediti«). Zaradi tega je »zelo težko načrtovati, koliko ljudi 

moraš zaposliti, ker ne veš, koliko študentov bo, ves čas gre gor in dol« in ravno zaradi tega 

imajo poleg produkcijske šole tudi »ta mala izobraževanja EGU, KUU in PBE (r)«, katera 

sem opisala že v teoretičnem delu. 
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Podravnatelj ni našel konkretnih minusov, ampak je želel poudariti, da se vedno da kaj 

izboljšati: »Najslabša stvar, ki se lahko zgodi, je dan, ko se ustavimo in rečemo, da se ne 

moremo ničesar več naučiti, ker smo dosegli 100 % pamet in smo najboljši na svetu, ničesar 

več se ne moremo naučiti, glede vsega vemo, kaj delati. To bi bila škoda.« Predvsem se mu 

zdi, da je pomembno se izobraževati o danskem šolskem sistemu, imeti aktualne 

informacije o izobraževanju za mlade (»Zelo moramo biti natančni glede tega, kaj se 

pričakuje, kakšna je raven … Moramo ves čas izboljševati znanje o tem, kaj vsebuje sistem 

mladinskega izobraževanja, v katerega prehajajo naši študentje, ko odidejo od nas.«). 

Razvijajo se tudi v proizvodnji, se trudijo iti v korak s časom (»to je kot kolo, vsak dan se 

razvija«).  

4.4.3 Načrti za razvoj MultiCentra Syd 

»Razvijali se bomo v Torebyju, na drugi šoli,« pove načrte za bližnjo prihodnost MultiCentra 

Syd podravnatelj. Na dislocirani enoti v sosednjem mestu želijo na šoli »urediti 11 

študentskih stanovanj (uk)«. Študentje MultiCentra Syd lahko tam najamejo stanovanje in ob 

tem »dobijo pomoč pri vseh stvareh, za čiščenje imajo pripomočke v kleti in za vse vrste pranj 

in podobno (uk)«. Gre za lažji prehod iz družinskega okolja k samostojnosti, nekakšen vmesni 

korak. Največji plus pri tej ideji je oblika mentorstva, kot pravi učiteljica kreativnega oddelka: 

»Prav tako učitelji še vedno gledajo na njih, to je za nekatere velika pomoč.« 

Vodstvo šole ima v načrtu za prihodnost predvsem nadaljevati s programi, ki jih izvajajo. 

Ravnateljica pove: »V prihodnosti bomo delali tisto, v čemer smo najboljši in nadaljevali s 

produkcijsko šolo ter s temi manjšimi izobraževanji: EGU in KUU. KUU je zelo nov, 

izvajamo ga komaj pol leta, sedaj moramo začeti znova za nove študente in za stare. Tako da 

bomo nadaljevali in morali bomo evalvirati vsake pol leta, da bomo videli, kaj se dogaja.« 

Podravnatelj pravi: »Naši načrti za naslednja tri ali štiri leta bi bili samo … utrditi zdajšnje 

stvari, ker vlada grozi izobraževalnemu sistemu z veliko ekonomičnimi znižanji proračuna. V 

naslednjih štirih letih moramo naš proračun znižati za 8 %, tako da bomo imeli čez 4 leta 8 % 

manj za ustvarjanje produkcijskih šol. Naloga za naslednja štiri leta bo le utrjevanje in 

poskusiti obdržati stvari tako, kot so zdaj.« 

Poleg vseh redno izvajanih programov, se stalno razvijajo in vpeljujejo novosti. Razmišljajo, 

da bi odprli nov oddelek za mladostnike produkcijske šole – oddelek, ki bi se ukvarjal z 

njihovo novo pridobitvijo, ladjo. Trenutno zanjo skrbi lesni oddelek, vendar kot pravi 

podravnatelj, načrtujejo razširitev: »Upamo, da nam bo v naslednjih štirih letih uspelo 

ustvariti novo delavnico v pristanišču, z ladjo in učiteljem ter osmimi študenti. To bi bila ena 

izmed razvijajočih se idej za nas.« Ravnateljica o tem pove, da je za enkrat le ideja, potrebno 

je preračunati stroške, se odločiti, če bi nadaljevali z lastništvom ladje »ali bi se morali 

odločiti za kaj drugega (r)«. 

Učiteljica kreativnega oddelka se veseli mednarodnega projekta JUMP, pri katerem 

MultiCenter Syd sodeluje z drugimi produkcijskimi šolami (dve danski in ena nemška). Na 

kreativni oddelek bo tako prišlo nekaj mladih Nemcev, ki bodo začasno bivali v bližini 

produkcijske šole in pomagali na oddelku. Poleg tega, da pridejo nemški mladostniki k njim, 

bi učiteljica rada peljala svojo skupino mladostnikov v Nemčijo. »Upam, da bo to leto, ko 
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bom jaz lahko šla s svojo skupino v Nemčijo,« pravi in pove: »gremo le za en teden ... potem 

delajo v njihovih delavnicah. Imajo produkcijsko šolo na rahlo drugačen način.« Ob tem 

pove še, da bi vzela le osem mladostnikov in bi jih peljala s kombijem. Izbrani bi bili tisti, ki 

jim lahko zaupa, da bodo delali, kar tam delajo. Poleg tega »morajo biti sposobni biti stran od 

doma za en teden (uk)«. 

 

4.5 ODGOVOR NA RV5 

RV5: Kako so mene in moje delo v času prakse na MultiCentru Syd 

doživeli mladostniki in kako zaposleni? 

Vloga tuje študentke na praksi, asistentke učiteljice kreativnega oddelka v produkcijski šoli, je 

bila zame nekaj povsem novega. Prvi šok ob prihodu je bil jezik, kajti zelo hitro sem 

ugotovila, da skoraj polovica mladostnikov s kreativnega oddelka ne zna angleško. Začela 

sem se učiti danščino. Proces učenja jezika je precej zahteven in danščina ni med lažjimi 

jeziki, zato sem potrebovala približno dva meseca za osnovno razumevanje, kar je pomenilo, 

da sem ob pogovorih poznala tematiko, med dogovarjanji zaznala številke in dneve ... Skratka 

veliko je bilo učenja, ki ga pred prihodom nisem pričakovala. Vse to je nekako oteževalo 

vlogo, v kateri sem se znašla – asistentka, ki naj bi usmerjala mlade tekom dnevnih aktivnosti. 

Vloga mi je bila otežena iz dveh razlogov: 1. jezik in težave pri sporazumevanju ter 

razumevanju dogajanja, 2. nepoznavanje strojev in pripomočkov v delavnici ter procesa 

dela. Vendar sem se kljub temu trudila biti čim bolj aktivna, se učila in sčasoma napredovala 

ter postajala bolj samozavestna. Zanimalo me je, kako so me doživeli posamezniki, ki sem jih 

intervjuvala. 

Fant C je mojo vlogo doživel »kot nižji učitelj, malo bolj kot študent«. Občutek je imel, da 

sem nekje vmes, med vlogama učitelja in mladostnika. Pove: »… poslušamo te, kaj rečeš, 

ampak ne rečeš tako strogo kot bi rekla Pia. Torej je bolj kot prijateljski študent, ki je nad 

tabo.« 

Dekle L mojo vlogo doživi podobno kot fant C, a to opiše z drugačnimi besedami: »… vidim 

jo kot asistenta učitelja. Čutim, da nisi na našem nivoju, na nivoju študentov. Čutim, da si 

višja avtoriteta. Ne tako visoka kot Pia … ampak ti si vmes med študenti in Pio. Pri 

avtoriteti.« Poleg tega se je rada pogovarjala z mano – všeč ji je bilo, da z mano vadi 

angleščino in da sva enake starosti (»In zame je bilo prijetno te imeti tukaj, ker sem vadila 

svojo angleščino in tudi ker si mojih let. Tako, da je bilo bolj, saj veš … Čutim, da je bilo 

zame bolj naravno se pogovarjati s tabo, kot z drugimi študenti.«). Pohvalila je tudi 

aktivnosti, ki sem jih izvedla za povezovanje skupini, kar je bilo zanje nekaj nevsakdanjega: 

»… ko delaš nekaj bolj zabavnega, ne le zadolžitve, ki jih dobimo tukaj. Tudi to, team-

building vaje. Mislim, da je to dobro. To smo delali le takrat, ko smo imeli prejšnjo študentko 

na praksi in zdaj, ko imamo tebe.« Pove, da bi si želela več podobnih aktivnosti, vendar jih v 

produkcijski šoli v MultiCentru Syd nimajo redno na urniku. 
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Dekle E je prav tako navdušeno nad team-building aktivnostmi: »Meni se je zdelo super! Jaz 

sem to razumela takoj na začetku. Jasno mi je bilo, da si moramo pomagati, da pridemo čez 

reko.« Posebno všeč ji je bila aktivnost, pri kateri so morali vsi mladostniki s sodelovanjem 

priti čez namišljeno reko. Ona je bila ena tistih, ki so razumeli bistvo dejavnosti, a je imela 

nekaj več težav pri komunikaciji, ko je skušala ostalim pojasniti in se ni znala postaviti v 

vlogo vodje skupine. Glede doživljanja moje vloge na kreativnem oddelku pove: »Všeč mi je. 

Všeč mi je, ker lahko vadim svojo angleščino, všeč mi je, ker je poleg Pie še ena oseba, ki 

hodi okoli z nami. Ko Pie ni bilo tukaj, si ti bila tukaj. In smo te lahko vprašali, če smo kaj 

potrebovali. Lepo je bilo.« 

Dekle N moj odhod komentira bolj čustveno: »Zelo si mi všeč, mislim da si dobra in prijetna, 

rada bi te obdržala tukaj. In govorila sem tudi z ostalimi in vsem si nam všeč in bi radi, da 

ostaneš … dokler sem tukaj, bi bilo dobro, če bi bila tudi ti tukaj, ampak ja … mislim, da si 

vsem všeč, tako si prijetna in … pomagaš vsem.« 

Dekle S lepo opiše, kako je doživljala moj napredek tekom časa: »Res lahko vidim, kako 

napreduješ. Ja! V vlogi učitelja. Najprej si hotela komunicirati z ljudmi in si jih spraševala 

stvari, seveda saj si se morala naučiti, kaj tukaj delamo. Ampak ni bilo veliko ljudi, ki bi 

govorili angleško in to. In zdaj greš dejansko lahko do posameznika in mu rečeš: ne bi smel 

biti na telefonu! OK, Nina, OK. To si ti, bolj učiteljska, ampak v dobrem smislu, kot dobra 

učiteljica. Ja, tako da ti definitivno lahko postaneš učiteljica.« Njen komentar mi veliko 

pomeni, saj se zavedam, da sem bila zanjo tam pomembna. Tekom moje prakse sva se veliko 

pogovarjali in zaupala mi je tudi svoje osebne težave. Večkrat sva govorili o njenih nihanjih 

razpoloženja in na podlagi najinih pogovorov, je začela delati na tem. Pove: »Dve leti sem 

hodila k psihologu. Samo pustil mi je govoriti. Pomagalo mi je, da sem se nehala rezati, tako 

da to je super, ampak nihanja razpoloženja so pa nekaj, pri čemer si moraš pomagati tudi 

sam, ne le strokovna pomoč. In to zdaj delam, pomagam si, da bom prenehala z nihanji 

razpoloženja Kako? Zjutraj se zbudim vesela namesto žalostna. Ti si mi rekla, da se lahko 

odločim, da bom vesela. In sem se! In zdaj se počutim bolj pozitivno.« 

Dekle T je prav tako opazilo, da sem se tekom časa utrdila v svoji vlogi: »Na začetku si bila le 

oseba, ki se mora naučiti, kako delati stvari in nisi bila med nami kot učiteljica, ampak 

zadnjih nekaj mesecev si bila kot učiteljica številka dve. Saj veš, prihajaš in pomagaš in za 

nami si, če česa ne delamo in zdi se le, da si Pia številka dve. Tako da je OK. Na začetku si 

bila le prijazna, nova prijateljica, ki ni vedela, kako se kaj dela, tako da je bilo lažje za nas, 

da smo se le sproščali, če nismo hoteli delati.« Zaradi administrativnega dela je imela 

učiteljica manj časa za mlade v delavnici v primerjavi z mano – ta čas je pri meni cenilo dekle 

T: »… pomagaš nam tako kot Pia. Ona je veliko bolj počasna kot si ti. Če pokličeš Pio, je 

morda tam 20 minut po tem, če pa pokličemo tebe, si tam 2 minuti za tem.« 

Mentorica mi izreče priznanje: »Si pokazala, kar sem pričakovala? Ja, si. Pričakovala sem, 

da boš hotela delati z mladimi ljudmi … ja, dokazala si se.« Razloži svoje pričakovanje, da 

bom »delala kot asistent učitelja«, kar je pomenilo, da mi je lahko dodelila različne naloge: 

»Ali lahko izrečeš dobrodošlico novemu študentu, ali lahko narediš tole s tem fantom danes 

… Kot takrat, ko si si prevzela delo na tržnici, jih peljala tja in nazaj, šla z njimi na čiščenje v 
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Toreby …« Veliko ji je pomenilo, da mi je lahko zaupala določene naloge, ko sva delili 

skupino na dva dela (»ker je velika skupina, so v bistvu nekatere stvari lahko narejene, ko sta 

dva učitelja in ne le eden«). Sicer bi kot asistentka imela veliko dela s papirji, vendar sem se 

temu izognila, ker ne razumem dansko. V primeru, da pride na prakso danski študent, ji veliko 

več pomaga pri administrativnih delih. Jaz sem bila po njenih besedah »zelo dobra pri 

računalniku«, ko sem pomagala pri nalogi, kjer smo sodelovali z oddelkom kuhinje (oni so 

pekli piškote, mi smo potem poskrbeli za nalepke z deklaracijami, ki so jih nalepili na 

embalažo piškotov). Stalno me je spodbujala in mi govorila, da ni važno, če ne znam šivati ali 

delati v določenem programu na računalniku: »Ampak v bistvu ni tvoje in moje delo 

predelovanje pohištva ali šivanje ali računalnik, najino delo je le pokazati njim, kako začeti in 

potem hočeva, da si oni pokažejo med sabo. Ker tisti, ki nekaj dela, postaja boljši in to je 

mantra produkcijske šole, da se učiš, medtem ko delaš.« 

Ravnateljica na splošno rada povabi goste in tako skrbi, da je MultiCenter Syd povezan z 

lokalnim okoljem, od gostov pridobiva povratne informacije od zunaj ter pri mladostnikih z 

interakcijami spodbuja razvoj socialnih kompetenc. »Dobro je imeti koga zunanjega, ki pride 

in pogleda našo šolo. In dobro je za študente, da vedo, da ni nevarno govoriti z nekom, ki 

govori drug jezik. Morda za njihov navdih, da naredijo tudi kaj zunaj Danske, ko vidijo, da 

ti lahko, tudi oni lahko. In lepo je imeti tukaj starejše študente, ki jim lahko predamo nekaj 

odgovornosti v delavnici. Lahko rečemo: OK zdaj je tam odrasel in nam pomaga ter pogleda 

šolo od zunaj,« pove. Poleg lastnosti gostje, ji je bilo pri meni všeč, da sem prevzela tudi 

določen del odgovornosti z mladostniki v delavnici. Z mednarodnimi študenti imajo že pred 

mano dobre izkušnje, nekateri so celo ostali po praksi kot začasni delavci v času dopustov (»V 

času počitnic, ko moramo najeti nekaj odraslih, da skrbijo za kavarno v vodnem stolpu, potem 

prosimo mednarodne študente, če bi lahko in želeli ostati za dva ali tri mesece. Tako da 

imamo veliko dobrih izkušenj s študenti kot si ti.«). Poudarila je, da se zaveda, da praksa ni le 

zabava in jo zanima, kaj sem se naučila pri njih. Povedala sem ji, da mi je bilo najtežje najti 

vlogo med prijateljem in avtoriteto, saj sem mladostnikom zelo blizu po starosti in ko sem 

prišla, nisem vedela ničesar o delu v kreativni delavnici (kako se šiva, kje so stvari in kako 

potekajo). Hkrati je imela moja mentorica veliko dela v pisarni, jaz pa sem doživela jezikovni 

šok, tako da je bil zame začetek res težak, saj sem si morala svojo vlogo oblikovati povsem 

sama. V pogovoru sem ji povedala, da se v MultiCentru Syd dobro počutim in imam po 

tolikem času občutek pripadnosti. Mladostniki so me sprejeli, sama sem bolj gotova v svoji 

vlogi, ker stvari poznam. Vem, kam se obrniti in kako kaj narediti. V času, ko sem bila tam, je 

bilo za mojo mentorico naporno, saj je iz dveh učiteljic na kreativnem oddelku, naenkrat 

morala sama prevzeti celo delavnico. To ji priznava tudi ravnateljica: »Vem, da je bilo za Pio 

to težka pol leta, samostojno in ni bilo 100 % dobro. Težko je bilo in tam je bila skupina 

deklet, ki potrebuje zelo veliko pozornosti, več kot normalno, veliko več kot normalno.« Pove, 

da je dobro, da sem prišla ob tem času, a hkrati ji je bilo to tudi izziv. 

Podravnatelj je v mojem prihodu videl prednosti: »… ne od začetka, ampak v kratkem času si 

bila součitelj v delavnici. In uporabljamo te kot součitelja, povezana si bila z nekaterimi 

študenti, imela si odgovornost za nekatere naloge s študenti. Imamo tudi korist v smislu, da 

je vedno vznemirljivo za študente, imeti gosta iz druge države, ne le za en dan ali dva, ampak 
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za daljše obdobje. In lahko si izmenjate kulturo in jezik in vse to.« Zdi se mi, da so te 

prednosti pri vseh študentih, ki k njim pridejo iz tujine, če se le znajo aktivno udejstvovati v 

delavnici. Pozitivno plan podravnatelj vidi tudi v mojih radovednih vprašanjih: »Ko ti 

sprašuješ vprašanja, smo prisiljeni biti osredotočeni na to, kako delamo stvari in če bi bilo 

kaj za razviti. To je zdravo, zame osebno in tudi za nas kot šolo, organizacijo, da smo vedno 

soočeni s tem, kako je prav in če bi lahko bilo drugače. Če nimamo ljudi, ki postavljajo 

vprašanja, bi bila le dnevna služba, kot bi bil avtobus na poti brez potnikov.« Večinoma k 

njim študentje na prakso »pridejo v kreativno delavnico in tudi vodni stolp (pr)«, kar se mi zdi 

smiselno, saj večina željnih dela z mladostniki, ki prakso iščejo v tujini, verjetno nima znanj, 

da bi lahko pomagali v mehanični ali lesni delavnici. Lažje se je vključiti v kreativnem 

oddelku ali v kavarni vodnega stolpa. Po pripovedovanju o splošnih izkušnjah z 

mednarodnimi študenti, mi podravnatelj poda še mnenje, kako je doživel mojo vlogo pri njih. 

Pravi: »Videl sem te kot odraslo in zaupanja vredno. Odgovorno odraslo, radovedno osebo z 

zelo lepo angleščino, z zelo lepo osebnostjo, tiho, ne vpiješ … skrbna oseba in … Pia je 

govorila samo lepo o tebi v smislu, kako se vklopiš v delavnici.« Pravzaprav nisem imela 

veliko stikov z vodstvom šole, tako da je bilo pričakovano, da je mentorica govorila vodstvu o 

meni in mojem delu. Lepo je bilo slišati pozitivne komentarje. 

 

4.6 ODGOVOR NA RV6 

RV6: Kje so mladi 2 leti po intervjujih? Kako nadaljujejo svojo karierno in 

socialno pot? 

Najprej odgovorim na vprašanje o uspešnosti produkcijske šole MultiCenter Syd na splošno – 

podatke pridobim iz intervjujev z vodstvom. Nato se osredotočim na podatke pridobljene iz 

pogovorov z mladostniki. Najprej predstavim njihove načrte, ki so jih povedali v pogovorih 

na Danskem, nato podatke, ki sem jih uspela pridobiti dve leti in pol kasneje preko 

elektronske pošte. Od šestih mladostnikov so na elektronsko pošto odgovorili samo trije, tako 

da sem dobila le polovico želenih podatkov. 

Pri ravnateljici se pozanimam, če spremljajo mladostnike, ko ti odidejo iz produkcijske šole. 

Pove, da ob odhodu mladostnikov zabeležijo, kje bodo ti nadaljevali svojo pot, saj morajo 

nato »štiri mesece za tem kontaktirati ta kraj, ki so ga omenili«. Za ravnateljico je pomembno, 

da vztrajajo na poti, ki so si jo začrtali, saj je to povezano s financami produkcijske šole. 

Razloži takole: »Če niso, je slabo. Potem jaz ne dobim svojega denarja, ampak če so in je v 

redu, potem dobim denar.« Država nameni denar produkcijski šoli, če so mladostnika uspešno 

pripeljali do naslednjega koraka njegove karierne poti, na kateri je zmožen vztrajati. Če po 

štirih mesecih mladostnika ni na šoli, kjer naj bi nadaljeval, ga ne iščejo. 

4.6.1 Uspešnost MultiCentra Syd 

Podatki za prvo polovico leta 2015 kažejo, kot pravi ravnateljica, da so v produkcijski šoli 

MultiCentra Syd »pripeljali do konca, izobrazili ali kako bi rekla, 94 študentov. In 90 od njih 

jih je bilo po 4 mesecih še vedno v procesu izobraževanja, tako da je to zelo visok uspeh«. 
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Tudi podravnatelj potrdi, da dosegajo dobre rezultate. Sicer ni uspešen »100 % del študentov, 

ker nekateri … mali delež študentov ne doseže uspeha pri nas, iz različnih razlogov prenehajo 

hoditi sem. Včasih to ni prava ponudba za tega študenta, drugič imajo morda osebne ali 

družinske težave na ravni, ko je za njih nemogoče, da bi nadaljevali tukaj. Včasih študent kar 

neha in nič ne vemo, ampak na srečo je to zelo majhen del naših študentov (pr)«. Po njegovih 

podatkih »okoli 70 % od vseh študentov zapusti to šolo z doseženimi cilji, ki so si jih zastavili 

glede izobrazbe ali dela zatem«. 

4.6.2 Načrti mladostnikov za prihodnost 

Dekle S je sveže zaljubljena in si v prihodnosti želi skupne selitve s fantom C, saj za enkrat 

oba še živita pri starših. Želi si delati z otroki, zato je usmerjena na vzgojiteljsko šolo, a  

zaradi prešibkega znanja matematike še ne izpolnjuje pogojev za vpis. O svojin načrtih pove: 

»Delo z otroki. To je vse. To je moj edini načrt. In potem … vselitev s fantom C in podobno. 

Ampak ne takoj zdaj, ko dobiva denar.  Ampak, mislim, nikoli ne veš, nikoli pri zvezah.« 

Dekle E skromno razkrije svoje načrte o vpisu v neko lažjo šolo in selitvi stran od mame, ki jo 

že malo priganja, naj se odseli doma. Pove: »Nimam veliko načrtov … le kar sem prej 

povedala o šoli. In potem imam tudi načrt, da se odselim. To je to.« 

Dekle L razlaga predvsem cilje povezane s kariero, vpisana je v šolo, nato si želi zaposlitve v 

svoji stroki. Ima želje za več let vnaprej, a se hkrati boji to priznati, saj bi lahko bilo to za 

njeno psihično zdravje to preveč obremenjujoče. V produkcijski šoli ravno zaključuje in o 

svojih načrtih pove: »Januarja grem v šolo za … štiri leta morda, odvisno. Ne načrtujem tako 

veliko, raje vzamem vsak dan sproti. Če moram misliti morda eno leto v prihodnost, bo preveč 

zame, ker ne vem, kaj se bo zgodilo v enem letu. Vem tudi, da ko začnem s tem 

izobraževanjem, moram na neki točki dobiti pripravništvo. Imam načrt, da bom dobila 

pripravništvo in zaključila šolo in upam dobila službo, res bi si želela biti v turizmu ali kot 

medicinska tajnica v zdravnikovi pisarni ali na psihiatriji, kot tisti kraj, kamor sem hodila na 

skupinsko terapijo, to je bilo tako – ni bila bolnišnica, ampak …« 

Dekle N je pri načrtih za prihodnost še zelo neodločena, niha med iskanjem redne službe in 

nadaljevanjem šolanja. Glede nadaljnjega izobraževanja je negotova, pove: »… mogoče. Ne 

vem še, ampak saj veš … ne vem, razmišljam o tem, ampak …« Odločena je, da se bo preselila 

v Kopenhagen in pravi: »Poleg tega, da hočem najti službo ne vem, ker hočem veliko stvari.« 

Dekle T se odloča med več možnostmi. Ni ji do sedenja v šolskih klopeh, a če želi postati 

stevardesa, mora doseči določeno starost in potrebuje tudi določeno stopnjo izobrazbe. Zelo 

rada peče torte in ostale slaščice, zato razmišlja tudi, da bi morda postala slaščičarka – v 

preteklosti je že hodila na slaščičarsko šolo in bila tudi tri tedne na praksi v Londonu. 

Razmišlja, da bi morda znova odšla tja in dokončala manjkajočo prakso, ki jo še potrebuje za 

dokončanje tega poklica. O svojih načrtih pove: »Hočem biti stevardesa, moj plan B pa je iti v 

London, mislim da … in pridobiti slaščičarsko izobrazbo. Sprašujem se, če bi naredila spletno 

trgovino. Naredila bi trgovino, prodajala bi torte, ljudje bi lahko napisali kar hočejo, in jaz bi 

lahko naredila in jim poslala. Rada to delam. Zabavno mi je. In ljudje se razveselijo. […] Res 

sovražim šolsko delo, raje delam, ampak če hočem biti stevardesa, moram imeti tudi šolska 
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leta, tako da si bom vzela leto ali dve za delo, potem bom imela malo prosto in potem morda 

bom vzela šolska leta. Še vedno imam štiri leta pred sabo, se mi ne mudi.« 

Fant C še ni našel zanimanja, ki bi ga rad spremenil v poklic. Razmišlja o izobraževanju v 

povezavi z računalniki, vendar še ni prepričan, katero smer bi izbral. O svojih načrtih pove: 

»Ničesar ni, kar bi me zanimalo in bi lahko delal. Recimo delo v kuhinji in podobnoni nekaj, 

kar bi rad počel. Računalniki – to je nekaj, kar rad delam. Lahko bi delal tudi kaj z grafičnimi 

programi in podobno … ali z drugimi programi. To je še nekaj, o čemer moram premisliti.« 

4.6.3 Intervjuvani mladostniki danes 

Doživljanja mladostnikov v sedanjosti sem uspela pridobiti le v polovici primerov. Odgovore 

so po elektronski pošti poslali fant C ter dekleti T in N. Ostala tri dekleta so mi sicer 

odgovorila, da bodo odgovore na vprašalnik poslala kasneje, ker trenutno nimajo časa (so 

zaposlene s šolo in delom). Tistega kasneje kljub še enemu opomniku nisem dočakala. 

Predstavim torej le tri mladostnike v sedanjosti: dekle T, dekle N in fanta C. Zaradi lažje 

preglednosti in primerjanja podatkov pridobljene informacije prikažem v obliki tabel. 

DOŽIVLJANJE 

MultiCentra Syd 
V ČASU OBISKOVANJA 

PRODUKCIJSKE ŠOLE 

V SEDANJOSTI 

(2 leti in pol kasneje) 

DEKLE T 

Ustanovo doživlja kot pomoč v 

obliki denarja in koristnega 

preživljanja prostega časa v 

obdobju, ko čaka na službo. 

Vidi jo kot priložnost »nekaj 

narediti glede sebe«. 

Takrat je bil to njen način kako priti do 

denarja, saj ni dobila službe. Poleg tega 

ji je produkcijska šola pomaga odrasti in 

»se najti«. Čas obiskovanja programa je 

zanjo predstavljal predvsem zabavo, 

vendar se je kljub temu veliko naučila. 

DEKLE N 

Všeč ji je vzdušje, tam se 

dobro počuti. Zdi se ji, da ima 

možnost naučiti se veliko 

uporabnih stvari za prihodnost 

in dobiti plačilo. 

O MultiCentru Syd razmišlja kot o 

obdobju učenja in o kraju, kjer je razvila 

svojo osebnost. 

FANT C 

Predstavlja mu le »parkirni 

prostor« − kraj, kjer čaka na 

začetek izobraževanja. 

Njemu osebno ne pomeni 

veliko, a ga ocenjuje kot 

»prostor za mlade ljudi, da 

pridejo in svoj čas preživijo 

koristno, delajo in zaslužijo 

nekaj denarja, namesto, da bi 

samo lenarili.« 

Včasih je razmišljal, da je to kraj za 

ljudi s problemi, saj ni prava šola, kjer 

bi lahko pridobil izobrazbo, počutil se je 

preponosno, da bi začel hoditi tja, saj so 

mu že od malega govorili, da je 

pameten. Zdaj se zaveda, da je imel 

napačno predstavo. Produkcijsko šolo 

zdaj doživlja kot prostor za vse vrste 

mladih ljudi, ki morda ne vedo, kaj bi 

naredili s svojim življenjem. Je prostor, 

kjer mladi lahko preizkusijo veliko 

različnih stvari, brez obveze do enega 

izobraževanja. 

Predstavlja mu tudi prostor, kjer se 

lahko razvijaš in gradiš prijateljstva. 

Tabela 2: Kako mladostniki doživljajo MultiCenter Syd − primerjava prejšnjih doživljanj s sedanjimi 
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Tabela prikazuje primerjavo doživljanja MultiCentra Syd v času obiskovanja ter dve leti in 

pol kasneje. Produkcijsko šolo imajo vsi v lepem spominu in podajo pozitivna doživljanja, tja 

so prišli izgubljeni in so našli svojo pot. Največja razlika pri posameznikovih odgovorih je 

opazna pri fantu C, ki je po obiskovanju programa spremenil svoje mnenje. Prej je trdil, da v 

produkcijski šoli le čaka na začetek izbranega izobraževanja (čeprav je hkrati povedal, da ne 

ve, v katero izobraževanje bi se usmeril). Danes prizna, da je iz njega takrat govoril ponos, saj 

se je sam sebi zdel prepameten za produkcijsko šolo in ga je bilo sram, da je tam. Skozi svojo 

pozitivno izkušnjo je spremenil mnenje o produkcijski šoli. 

Kako bi se 

opisali? 

pred obiskovanjem 

produkcijske šole 

V SEDANJOSTI 

(2 leti in pol kasneje) 

OPAŽENE 

SPREMEMBE 

DEKLE T 

Bila je »party girl«, 

veliko je popivala, 

šole ni jemala resno. 

Je reševalka iz vode in 

ima tri službe, poleg 

tega hodi v šolo. 

Odrasla je. 

DEKLE N 

Ni vedela, kaj želi. Ob zaključku programa 

se je znala odločiti o 

naslednjem koraku, bolj 

se je začela »zavedati 

sebe«. 

Veliko je doživela. V 

Kopenhagnu živi s 

fantom, skupaj sta tri leta. 

Ravno je zaključila 

izobraževanje, kjer je 

pridobila lepe ocene. 

FANT C 

Bil je zelo osamljen. 

Skoraj celo leto je 

preživel v svoji sobi in 

igral video igrice, kar 

je bil njegov način 

socializacije. Čutil je 

veliko pritiska s strani 

družine – naj gre ven 

in nekaj naredi. Ni 

imel motivacije za 

začetek izobraževanja, 

zato se je odločil za 

produkcijsko šolo, da 

je zaslužil nekaj 

denarja in »utišal« 

svojo družino. 

Spoznal je veliko ljudi, 

spremenil se je. 

Računalnik mu ne 

predstavlja več pobega 

iz realnosti, temveč le 

užitek v prostem času. 

MultiCenter Syd ga je 

naučil veliko o 

socializaciji in 

odgovornosti. Zdi se 

mu, da je tekom 

mesecev v programu 

tam zelo dozorel. 

Od takrat se je veliko 

zgodilo. S punco, ki jo je 

spoznal tam, se selita na 

svoje. Šel je na 

kulinarično šolo, da bi 

postal kuhar in tudi tam 

je spoznal veliko ljudi ter 

zrasel kot oseba. Imel je 

celo pripravništvo v 

najboljši restavraciji na 

Danskem. Razmišlja o 

dokončanju srednje šole 

in vpisu na fakulteto, kjer 

bi študiral gastrofiziko in 

biologijo. 

Tabela 3: Opis mladostnikov in spremembe, ki jih opažajo 

Opisi mladostnikov v preteklosti in sedaj kažejo na to, da so odrasli. Niso več negotovi, 

izgubljeni uporniki, ki ne vedo, kaj bo njihov naslednji korak, temveč stopajo po svoji poti k 

obdobju odraslosti.  

O 

SEDANJEM 

ŽIVLJENJU 

VSAKDANJIK … ŠOLA, 

DELO? 

ODNOSI 

(družina, partnerstvo, prijatelji) 

DEKLE T 

Vsak dan gre v šolo in poleg 

tega opravlja tri službe. Zelo je 

zaposlena. 

Z družino si je blizu že od nekdaj. Nima 

veliko prijateljev, a te ima raje in 

ohranja z njimi tesnejše stike. Prav tako 
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z družino kot s prijatelji se veliko 

videva. 

DEKLE N 

Že več kot dve leti živi s 

fantom, ki se izobražuje za 

avtomehanika. Sama je ravno 

končala izobraževanje in 

postala poslovna asistentka 

otrok, mladine in starejših. 

Namerava uživati poletne 

počitnice in nato vpisati nekaj 

novih predmetov. 

Živi s svojim fantom v glavnem 

danskem mestu. Njena mama in ostala 

družina živi daleč, mamo vidi vsake tri 

tedne, ostale sorodnike enkrat ali 

dvakrat letno. Tekom izobraževanja je 

pridobila nekaj dobrih prijateljev, ki jih 

je obdržala. 

FANT C 

Šola se za kuharja in razmišlja 

o vpisu na fakulteto. Vmes je 

imel operacijo, ki je ustavila 

njegov akademski napredek, 

tako da trenutno ni preveč 

aktiven in upa, da bo 

izobraževanje nadaljeval z 

novim šolskim letom. 

Blizu si je z družino, ceni vse, kar so 

storili zanj. Razume, zakaj so pritiskali 

nanj, naj se v življenju premakne naprej, 

zaradi tega ne goji zamer. Z večino 

prijateljev je povezan preko računalnika. 

Še vedno je v zvezi z dekletom S iz 

MultiCentra Syd, nameravata se preseliti 

na svoje. 

Tabela 4: Življenje mladostnikov danes. 

Vsi trije intervjuvanci so se vrnili na formalno pot izobraževanja, na kateri uspešno 

premagujejo izzive. Najpomembnejše se zdi to, da so ugotovili, kaj si želijo in znajo usmeriti 

svoji moči v dosego tega cilja. Glede odnosov izstopa odgovor fanta C, ki sedaj razume, zakaj 

je družina pritiskala nanj, preden se je vpisal v MultiCenter Syd. 

ZAZNAN VPLIV MULTICENTRA SYD 

DEKLE T 

Produkcijska šola ji je pomagala miselno odrasti. V letu obiskovanja 

programa je preizkušala meje ter pridobivala izkušnje. 

Vključitev bi priporočala tudi ostalim mladostnikom, ki ne dobijo službe in 

se ne želijo vključiti v izobraževanje. 

DEKLE N 

Prepričana je, da je tam našla svoj mir in dobila čas, ki ga je potrebovala za 

učenje in ugotavljanje, kaj bo počela v prihodnosti. 

Produkcijska šola se ji zdi dobra priložnost za učenje in ugotavljanje, kaj si 

želiš ter hkratno služenje denarja. 

FANT C 

Produkcijska šola ga je naučila, kako biti socialen in iti v interakcijo z 

drugimi. Pomagala mu je nazaj v zdrav dnevni ritem. Pred obiskovanjem 

MultiCentra Syd je pogosto ostajal buden celo noč in je nato večino dneva 

prespal, od takrat pa se je naučil, kako uživati v jutranjem vstajanju. Naučil 

se je tudi o odgovornosti – učiteljica mu je v produkcijski šoli zaupala 

pomembna dela in je pričakovala, da jih bo opravil, kar je bilo zanj nekaj 

novega. Nikoli prej še ni ustvaril česa, kar bi bilo namenjeno za prodajo, to 

ga je spodbudilo k novemu, kreativnemu načinu razmišljanja. Misli, da je 

produkcijska šola veliko pripomogla k temu, da je danes, kjer je. 

Produkcijsko šolo bi vsekakor priporočal tistim, ki so se znašli na razpotju 

in potrebujejo nekaj perspektive, saj lahko tam preizkusijo veliko stvari in 

se naučijo, kaj pomeni biti del nečesa. Privlačna je, ker je zelo podobna 

delovnemu mestu in se lahko vključiš v program kadar koli v letu. Naučiš 

se o odgovornosti in primernem vedenju ob drugih ljudeh v delovnem 
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okolju. Imajo veliko različnih oddelkov in vsak se lahko najde v kakšnem.  

Tabela 5: Vpliv MultiCentra Syd, ki so ga zaznali mladostniki. 

Vsem trem je produkcijska šola dala, kar so potrebovali. V MultiCentru Syd so imeli čas, da 

ugotovijo, kakšna je zanje prava pot in imeli so prostor, kjer so bili sprejeti, dobivali nove 

kompetence ter rastli osebno in tudi strokovno. Skladno odgovarjajo, da je bila zanje to dobra 

izkušnja in bi produkcijsko šolo priporočali tudi ostalim mladostnikom, ki se znajdejo na 

razpotju ter ne vedo, kam naprej. 

 

4.7 ODGOVOR NA RV7 

RV7: Kakšne vsebinske in izvedbene vzporednice in/ali razlike lahko 

najdemo med slovenskim programom Projektno učenje za mlajše odrasle 

PUM-O in danskim programov v konkretni produkcijski šoli? 

Po lastni presoji sem na osnovi spoznanj in izkušenj z danskim modelom ter bolj oddaljenim 

poznavanjem programa PUM/PUM-O določila kriterije primerjav in nato po zbranih podatkih 

oblikovala vzporednice med obema programoma, ki se ukvarjata z mladimi osipniki. Na 

raziskovalno vprašanje torej odgovarjam na podlagi podatkov, ki sem jih navedla že v 

prejšnjih poglavjih magistrskega dela (nekateri so pridobljeni s pomočjo literature in drugi iz 

pogovorov na Danskem ter lastnega opazovanja z udeležbo). Vsak kriterij opredelim posebej.  

4.7.1 Ciljna skupina 

MultiCenter Syd PUM-O 

Mladostniki od 16. do 25. leta, ki so 

izpolnili svoje obvezno šolanje v osnovni 

šoli, praviloma nimajo dokončane 

srednješolske izobrazbe oziroma nimajo 

izpolnjenih pogojev za začetek 

izobraževanja za mlade. Na nadaljnje 

izobraževanje niso takoj pripravljeni, 

službe ne najdejo. 

Mladi v obdobju od 15 do 25 let, ki niso 

zaposleni, nimajo poklicne izobrazbe in 

delovnih izkušenj. Udeleženci nimajo statusa 

dijaka, niso zaposleni, večinoma so iskalci prve 

zaposlitve. Novost programa33 je, da se lahko 

vanj vključijo dijaki, ki so del izobraževanja, a 

se srečujejo s težavami, ki vodijo v prekinitev 

šolanja. 

Tabela 6: Primerjava ciljnih skupin obeh programov. 

Oba programa pokrivata zelo podobno ciljno skupino. Ugotovim, da program PUM-O zajema 

malenkost širšo populacijo, saj je namenjen že leto mlajšim udeležencem, kar pripisujem 

temu, da v Sloveniji osnovnošolska obveza traja do petnajstega leta oziroma opravljene 

devetletke, na Danskem pa imajo potem še možnost vključitve v deseti razred, kjer 

mladostniki dopolnijo 16 let. 

Razlika je pri vključevanju dijakov, katerih težave vodijo v prekinitev šolanja. PUM-O je 

pri tem naredil odličen napredek in vključil potencialne osipike ter tako ukrepa preventivno. 

                                                 
33 Odkar so program PUM nadgradili v PUM-O. Z izvajanjem novega programa so začeli v maju 2016. 
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4.7.2 Imenovanje udeležencev, izvajalcev 

Imenovanje MultiCenter Syd PUM-O 

Udeleženci ''Elever'' – praktikanti, učenci, študentje, 

mladi, udeleženci. 

Udeleženci, mladi, ''pumovci'', 

učenci. 

Izvajalci  Učitelji. Mentorji, redko tudi učitelji. 

Tabela 7: Primerjava imenovanja udeležencev v programih. 

Pri imenovanju udeležencev ni večjih razlik. Razlike opazim pri izvajalcih programa, pri 

čemer se vprašam po razlogih za takšno imenovanje. V MultiCentru Syd namreč poudarjajo, 

da so organizacijsko bolj podobni službi, a imenovanje izvajalcev programa implicira 

drugače. Temu kriteriju sicer ne posvečam večjega pomena, saj mi je iz izkušenj znano, da se 

udeleženci in izvajalci med seboj kličejo po imenih. 

4.7.3 Trajaje programa in vključitev vanj 

MultiCenter Syd PUM-O 

TRAJANJE: Do 12 mesecev, z izjemo 

možnosti podaljšanja ob posebnih 

primerih. 

VKLJUČITEV: Napotitev službenega 

centra ali lastna iniciativa. 

TRAJANJE: Do 12 mesecev (10 projekt, 2 

počitnice), z izjemo možnosti podaljšanja. 

VKLJUČITEV: Napotitev s strani ZRSZ34, 

šolske svetovalne službe, drugega svetovalca, 

lastna iniciativa. 

Tabela 8: Primerjava trajanja programov. 

Udeleženci so v oba programa lahko vključeni do 12 mesecev z možnostjo podaljšanja ob 

tehtnih razlogih in tudi napotitev v program je podobna v obeh državah. Vidim pa prednost 

pri Danskem programu, ki se izvaja stalno, zato se mladi res lahko vključijo kadar koli. 

Različno od produkcijske šole MultiCentra Syd, je program PUM-O odvisem od evropskih 

sredstev in se zato ne izvaja stalno, kar je lahko minus za potencialne udeležence programa. 

4.7.4 Finančna nagrada 

MultiCenter Syd PUM-O 

• Mladoletni študentje: 350 DKK 

(cca. 47 EUR / teden). 

• Polnoletni študentje, ki živijo pri 

starših ali skrbnikih: 350 DKK 

(cca. 47 EUR / teden). 

• Polnoletni študentje, ki živijo 

samostojno: 1.250 DKK (cca. 168 

EUR / teden). 

Mesečno udeleženci dobijo izplačilo: 

• dodatka za prevoz (0,13 EUR za vsak 

kilometer od kraja bivanja do Pum-a in 

nazaj) za vsak dan dejanske udeležbe 

• dodatek za aktivnost (1,10 EUR 

oziroma 0,70 EUR za vsako uro 

dejanske udeležbe v programu – izplača 

se za najmanj 100 ur udeležbe) 

Tabela 9: Navedba finančne nagrade obeh programov. 

                                                 
34 Zavod Republike Slovenije za Zaposlovanje. 



92 

 

Zaradi različnih standardov v državah zneskov finančne nagrade udeležencev niti ne bom 

primerjala. Pozitivno ocenjujem da Danci plačilo razlikujejo v obliki višje nagrade  

udeležencem, ki se preživljajo samostojno. 

4.7.5 Temeljna usmerjenost programa 

MultiCenter Syd PUM-O 

Vodstvo Centra poudarja, da je primarni 

fokus na produkciji, skozi katero želijo 

opolnomočiti mlade in jim dokazati, da oni 

niso problem in kljub temu, da imajo 

težave, lahko opravljajo vsakodnevne 

dolžnosti. 

Po zapisih snovalke programa se čustvenim in 

voljnim procesom učenca namenja primarna 

skrb, saj se zdi, da so učenčeve težave na 

področju čustev ali volje najpogosteje razlog 

težav na ostalih področjih, napredek na 

čustvenem področju pa lahko povzroči hitro 

napredovanje na ostalih področjih življenja. 

Tabela 10: Temeljna usmerjenost obeh programov. 

V temeljni usmerjenosti programa so na prvi pogled opazne velike razlike, kar bi lahko 

vplivalo na sam potek izvajanja programa. Vendar se moramo zavedati, da ni nujno, da so te 

razlike opazne v praksi. Možno je, da gre pri omenjenih razlikah le za drugačen način 

izražanja ob tem, ko vodstvo utemeljuje primarno usmerjenost. Osebno težko vrednotim 

razlike, ki se odvijajo v praksi ob izvajanju programov, saj iz Slovenije nimam praktične 

izkušnje. Iz prakse na Danskem menim, da sem spoznala bistvo njihove produkcijske šole − 

ustvarjanje in delovanje. Socialni pedagogi se sicer radi pogovarjamo in ''rešujemo probleme 

sveta'', a produktivnost se je v praksi na Danskem izkazala za dober način dela, ki krepi 

trdnost posameznika. 
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IV. SKLEP 

V magistrskem delu s pregledom literature s tega področja prikažem, kako je obdobje 

mladostništva umeščeno v današnjo družbo in kako zelo so pravzaprav mladi ranljivi. V 

sodobnem času, ko veliko šteje izobrazba in je kariera velik del posameznikove osebnosti, je 

za mlade, ki so svojo pot formalnega izobraževanja predčasno zaključili, poseben izziv priti 

do dobrega družbenega statusa. Izkušnje kažejo, da so taki posamezniki večkrat odrinjeni na 

rob družbe in prav je, da se ti problemi rešujejo sistemsko. V Sloveniji smo ideje za programe 

povzemali po Dancih, ki so bili na tem področju izvirni in do danes svoje programe le 

utrjujejo in izboljšujejo. Zdi se mi, da sem dobro izkoristila svojo prakso v tujini, saj sem od 

blizu lahko doživela, kako se izvaja program danske produkcijske šole, ki jo imajo ostale 

produkcijske šole večkrat za vzor. 

Moj glavni namen je bil predstaviti MultiCenter Syd, organizacijo, ki predstavlja primer 

dobre prakse pri reševanju osipništva. Predvsem sem želela prikazati, kako jo doživljajo 

udeleženci in zaposleni. Ti posamezniki, ki so vključeni v vsakdan organizacije, po mojem 

mnenju lahko najpristneje prikažejo delovanje šole in njene vplive, izpostavijo pozitivne 

točke ter opozorijo na stvari, v katere bi se morali usmeriti pri izboljšavah. V sklepu torej 

naštejem glavne ugotovitve, ki se nanašajo na raziskovalna vprašanja in odprem nekaj možnih 

smernic za razmišljanje o tej temi. 

Veliko pove dejstvo, da vsi intervjuvanci MultiCenter Syd doživljajo pozitivno. Mladostniki 

svoja doživljanja različno ubesedijo, a iz vseh se da razbrati, da se v produkcijski šoli počutijo 

sprejete. Vedo, da so na kraju, kjer lahko ob opori učiteljev preizkusijo različna dela ter jim je 

nuden čas, da najdejo tisto, v čemer so dobri. Zaposleni trdijo, da dajo vsakemu posamezniku 

priložnost. Zdi se, da so ravno možnosti tisto, kar mladi osipniki, ki se vrtijo v začaranem 

krogu brezizhodnosti, nujno potrebujejo. Tem mladostnikom formalni šolski sistem ni 

ustrezal, zato se zdi pomembno, da se produkcijska šola po organizaciji razlikuje od formalnih 

oblik izobraževanj. V MultiCentru Syd zato stremijo k temu, da je produkcijska šola čim manj 

podobna tipični šoli, ki jo udeleženci poznajo od prej – bolj spominja na delovno okolje, kar 

je mladim, ki želijo čim prej odrasti, bližje. 

MultiCenter Syd se je razvijal počasi in prav postopni koraki so tisto, na kar opozarja 

podravnatelj šole, saj je kvaliteta v postopnosti in sprotnemu utrjevanju. S postopnimi koraki 

so prišli do enajstih oddelkov in dodatnih programov, ki jih izvajajo poleg produkcijske šole. 

Med pomembnejšimi kriteriji za uspešnost so zaposleni, ki svoje delo opravljajo s srcem, 

njihova energija se prenaša po celotni organizaciji in tako tudi mladi intervjuvanci naštejejo le 

pozitivne stvari glede odnosov na šoli. Pohvalijo svojo učiteljico in vedo, da se v primeru 

težav lahko obrnejo nanjo. Učiteljica o tem pravi, da skuša ohranjati profesionalen odnos – 

spusti jih blizu, vendar ne tako blizu, da bi ti odnosi vplivali na njeno psihično stabilnost. 

Vodstvo šole sicer nima tako tesnega stika z udeleženci programa kot učitelji, a z rednimi 

obiski delavnic se pozanimajo o vzdušju in dogajanju na posameznih oddelkih, kar v očeh 

mladostnikov vzbuja dostopnost. 
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Mladostniki se v produkcijsko šolo vključujejo iz različnih razlogov, a vsem so skupni temelji 

negotovost, izgubljenost in pomanjkanje usmeritve v naslednji korak prihodnosti. Pogosto je 

motivacija za obstanek v programu plačilo. Denar je orodje, ki ga v današnji kapitalistični 

družbi ni nikoli dovolj in je zato primerno sredstvo za vzbujanje zunanje motivacije pri 

mladostnikih, dokler ti ne najdejo pri sebi notranjih gonil, ki jih ženejo k spremembi in želji 

po doseganju določenih ciljev. Poleg pridobivanja praktičnih znanj, se mladi po določenem 

času zavedajo tudi sprememb na drugih področjih svojega življenja. Pri vseh spremembah mi 

je ostalo ključno sporočilo, da se mladostniki počutijo bolje v svoji koži, več vedo o sebi, so 

samozavestnejši in pripravljeni na naslednji korak. Do tega pride, ker jim je omogočen čas in 

prostor za rast. 

Zame je bila celotna izkušnja prakse v tujini, vključno z raziskovanjem za magistrsko delo, 

posebna izkušnja. Ostali so mi nepozabni spomini, preizkusila sem se osebnostno in pridobila 

nove strokovne kompetence. V teoriji se namreč zagotovo ne da programa spoznati v taki 

polnosti, kot ga lahko doživiš z lastno izkušnjo osebnega prisostvovanja. Veliko mi pomenijo 

mnenja, ki so jih o meni podali intervjuvanci, saj je iz njih razvidno, da sem bila tudi sama 

pozitiven del njihove zgodbe o doživetju MultiCentra Syd. Z nekaterimi izmed intervjuvanih 

mladostnikov imam še vedno občasne stike preko socialnih omrežij, zaposleni pa so me 

povabili, da se kadar koli lahko oglasim pri njih na obisku, kar imam definitivno v načrtu 

enkrat v prihodnosti. 

Ves čas je bila moja želja, da bi nekaj znanja s severa prinesla tudi v našo malo deželo, kjer je 

osipništvo iz formalnega izobraževanja že nekaj let aktualna tema. Menim, da je bistvo, ki ga 

prinašam s seboj, spoznanje, da je ključ do pozitivne spremembe produkcija. Na praksi mi je 

bilo predstavljeno in osmišljeno, da je produkcija odlična metoda za delo z mladostniki, ki so 

neodločeni in izgubljeni na svoji poti. Tekom procesa produkcije pridobijo nova praktična 

znanja, ob tem se jim poveča samozavest in občutek lastne vrednosti ter znova začnejo verjeti, 

da so sposobni nečesa več in se lahko usmerijo naprej, v prihodnost. Najpomembnejši pri 

vsem tem pa je fokus na bistvene stvari in distanca od problemov. Osredotočenost na vsakdan 

in zavedanje, da problem ni tolikšen, da posameznik ne bi zmogel opraviti svojih obveznosti, 

je lekcija, ki se je mladostniki naučijo v MultiCentru Syd. Omenjeno spoznanje je temelj vseh 

nadaljnjih korakov v življenju negotovih mladih. 

Alt er mulig (vse je mogoče). 
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5 PRILOGA 1 

Vprašanja za študente kreativnega oddelka produkcijske šole. 

1. Povej mi vse o sebi in o tem, kako si doživel/a  čas tvojega bivanja v tej šoli? 

2. Za začetek mi povej, koliko časa že hodiš sem − kdaj si začel/a v produkcijski 

šoli in koliko časa še nameravaš biti tukaj? 

3. Kako ti vidiš MultiCenter Syd, kaj ti predstavlja? 

4. Kakšni so bili tvoji razlogi za vključitev v produkcijsko šolo? 

5. Kje si našel/a motivacijo za reden obisk? (Kakšno vlogo ima pri tem denar?) 

6. Opiši mi povprečen dan v produkcijski šoli. 

7. Kako bi opisal/a sebe pred začetkom/na začetku in zdaj? 

8. Kako si se spremenil/a? Kako te spremembe vplivajo na druga področja tvojega 

življenja? 

9. Kako bi opisala svojo družino, prijatelje? Kaj se je spremenilo, odkar si del 

produkcijske šole? 

10. Kaj si pridobil/a v času obiskovanja produkcijske šole in kako ti je šola pri tem 

pomagala? 

11. Kje vidiš pluse obiskovanja produkcijske šole? Zase? Na splošno? 

12. Kaj bi še lahko izkoristil/a pa morda nisi? 

13. Kje so minusi oz. kje vidiš možnosti za izboljšave? 

14. Kaj si v produkcijski šoli pogrešal/a? 

15. Kako bi komentiral/a svoje odnose tukaj z vrstniki, učitelji? 

16. Kako vidiš vodstvo? 

17. Se ti zdi, da si imela v tem času dovolj podpore? Kako se je to kazalo? 

18. Kakšne načrte imaš za naprej? 

19. Kako vidiš mojo vlogo tukaj? Kako si me doživel/a? 

20. Bi povedala še kaj, česar nisem vprašala? 
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6 PRILOGA 2 

Vprašanja za ravnateljico in podravnatelja MultiCentra Syd 

1. Kako vi vidite MultiCenter Syd, kaj vam predstavlja? 

2. Kakšna je vaša izobrazba? Koliko časa ste že podravnatelj/ravnateljica? 

3. Kako je biti na tem položaju v MCS? Kako vam je všeč delati tukaj? 

4. Koliko študentov imate? Najmanj? Največ? Koliko na posamično delavnico? Je 

to odvisno od učiteljev? 

5. Imate preko 100 študentov, poznate vse? 

6. Kakšnim študentom je namenjena produkcijska šola? 

7. Kakšni so najpogosteji razlogi mladostnikov za vključitev v MCS? 

8. Kako v MCS spodbujate motivacijo za reden obisk? (Kakšno vlogo ima denar?) 

9. Kakšni so mladostniki ob prihodu v MCS in kako se spremenijo do odhoda? 

10. Kakšni so cilji za njih? Ali dosegajo cilje’ So razlike med delavnicami? Kako je 

na kreativnem oddelku? 

11. Študenti niso le v delavnicah ... v petek je prišel predavat policaj, pred tem je že 

bilo predavnje o ekonomiji, zabava za noč čarovnic, božična večerja ... Na katera 

področja življenj mladostnikov elite vplivati? Kako? 

12. Na kakšen način produkcijska šola spodbuja študente k pozitivnim spremembam? 

13. Ali sodelujete s starši mladostnikov? Če ja, na kakšen način? Če ne, mislite, da ni 

potrebe? 

14. Kje so po vašem mnenju plusi obiskovanja produkcijske šole za študente? 

15. Kje so minusi te produkcijske šole oz. kje so možnosti za izboljšave? 

16. Zaposleni − kaj je pomembno pri zaposlovanju, na kaj ste pozorni? Pedagoška 

izobrazba? 

17. Kako bi komentirali odnose tukaj med zaposlenimi, med študenti, med vodstvom 

in študenti? Kakšen je vaš odnos s študenti? 

18. Kakšni so načrti za prihodnost MCS? 

19. Nismo imeli veliko kontakta, vendar me vseeno zanima − kakšni so bili razlogi, 

da ste me sprejeli in kako vidite mojo vlogo zdaj? 

20. Je še kaj takšnega, česar nisem vprašala? 

  



104 

 

7 PRILOGA 3 

Vprašanja poslana študentom dve leti in pol kasneje 

1. How long have you been involved in production school (from when to when)? 

2. What do you think about MultiCenter Syd now? What does it represent to you? 

3. How would you describe yourself before (when you started production school) and 

now? 

4. How did you change from that time until now? Describe it. 

5. Do you ever think about time spend in production school? Do you still have 

conections with people from that time? 

6. How does your life look like now? Do you go to school (if yes, please tell me more)? 

Do you go to work (if yes, please tell me more)? How does you normal day look like? 

7. What are your relathionships whit your familly members like? What about friends? 

Please explain a little. 

8. Do you think production school helped you in any field of your life? Please explain a 

little. 

9. Would you recomend production school to other young people? 

10. Would you like to share something that could help me better understand influence of 

production school on young people? You can write anything. 

Prevedena v slovenski jezik: 

1. Koliko časa si bil/a vključena v produkcijsko šolo (od kdaj do kdaj)? 

2. Kako sedaj gledaš na MultiCenter Syd? Kaj ti predstavlja? 

3. Kako bi opisal/a sebe takrat (v času pred vključitvijo in med obiskovanjem 

produkcijske šole) in kako bi se opisal/a zdaj? 

4. Kako si se v tem času spremenil/a? 

5. Se kdaj spominjaš obdobja obiskovanja produkcijske šole? Si morda ohranil/a stik s 

kom iz tistega časa? 

6. Kakšno je tvoje življenje zdaj? Hodiš v šolo (če ja, prosim, povej več)? Imaš službo 

(če ja, prosim povej več)? Kako poteka tvoj tipični dan? 

7. Kakšen imaš zdaj odnos z družino, prijatelji (če to primerjaš s časom pred 

obiskovanjem MultiCentra Syd)? 

8. Se ti zdi, da ti je produkcijska šola pomagala? Prosim razloži svoj odgovor. 

9. Bi naslednjim generacijam priporočal/a obisk produkcijske šole? 

10. Mi želiš še kaj sporočiti? Kaj, kar bi mi pomagalo pri boljšem razumevanju vpliva 

produkcijske šole na mlade ali pa kar koli drugega?  


