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POVZETEK  

Magistrsko delo se ukvarja z vprašanjem poklicne orientacije in njegovo pomembnostjo v 

osnovni šoli. Ker so primarni izvajalci le-te v osnovnošolskem prostoru ravno šolski svetovalni 

delavci1, je v pričujočem delu izpostavljen njihov pogled. Zaradi trenutnih družbenih razmer je 

prišlo do preimenovanja izraza poklicne orientacije. Zanj je danes primernejši izraz karierna 

orientacija, pri čemer teoretični del naloge osvetljuje dogajanje v ozadju, ki je dejansko 

pripeljalo do spremembe poimenovanja, in obenem predstavlja tudi kritično analizo dotičnega 

koncepta. O uporabi pojma karierne orientacije v osnovnošolskem prostoru bi morali temeljito 

premisliti in se osredotočiti na opolnomočenje učencev. Slednje je mogoče doseči zgolj preko 

konsistentnega izvajanja aktivnosti poklicne orientacije, kar sem s kvalitativno raziskavo tudi 

raziskovala. Na podlagi rezultatov intervjujev, opravljenih s šestimi šolskimi svetovalnimi 

delavci, sem raziskovala izvajanje poklicne orientacije v osnovnošolskem prostoru. Ključne 

ugotovitve intervjujev, v tesni povezavi s teoretičnim delom, predstavljajo osnovo, na podlagi 

katere je oblikovan program poklicne orientacije, ki stremi k opolnomočenju učencev. Ravno 

v tem je tudi ključni doprinos izvedene raziskave, saj predlagani model programa vključuje 

podatke, pridobljene od primarnih izvajalcev poklicne orientacije, oblikovan pa je od 'spodaj 

navzgor'. Predlagani model programa bi tako lahko prispeval k večji učinkovitosti izvajanja 

aktivnosti poklicne orientacije, saj vsebuje konkreten načrt priprave in dela. Tudi sodelujoči 

svetovalni delavci oziroma izvajalci poklicne orientacije so v raziskavi izpostavili željo po 

neprekinjenemu izvajanju aktivnosti poklicne orientacije. Dejstvo je, da se trenutni šolski 

sistem preveč osredotoča na instrumentalni del izobraževanja, pri čemer vsebinam »priprave 

za življenje« zmanjka časa. Le-tem pa je v predlogu programa namenjen precejšen del 

pozornosti, saj predlagane aktivnosti podpirajo posameznikov osebni, socialni in emocionalni 

razvoj, pri čemer bi lahko, ne samo poklicne, ampak tudi življenjske odločitve, lažje stekle. Ker 

se socialni pedagogi2 lahko zaposlimo na delovnem mestu svetovalnega delavca, je poznavanje 

tega področja pomembno tudi za našo stroko. Obenem se socialni pedagogi zavedamo 

pomembnosti prepoznavanja posameznikovih močnih točk za uspešno spoprijemanje z 

življenjskimi situacijami in smo torej primerni tako za oblikovanje kot tudi za izvajanje 

tovrstnih aktivnosti. 

KLJUČNE BESEDE: opolnomočenje, poklicna orientacija, program poklicne orientacije, 

svetovalni delavci, vseživljenjska karierna orientacija   

                                                           
1 Uporabljeno za oba spola.  
2 Uporabljeno za oba spola.  



SUMMARY 

The master's thesis deals with the issue of vocational orientation and its importance in the 

elementary school. The primary providers of vocational orientation in the elementary school 

are the school counselors and that is why their view is exposed in the present work. Due to the 

current social situation, the term "vocational guidance" has been renamed. The more 

appropriate term now is career orientation. As a result, the theoretical part of the herewith 

master's thesis highlights the background, which actually led to the above mentioned renaming, 

and at the same time it introduces a critical analysis of this concept. The use of the concept of 

career orientation in the elementary school should be thoroughly thought through and more 

focus should be given on the empowering students. This can be achieved only through the 

consistent implementation of the vocational guidance activity, which I also investigated with 

the help of the qualitative research. Based on the results of interviews carried out with six school 

counselors, I was then able to conduct research on the implementation of vocational guidance 

in the elementary school. The key findings of the interviews, in close connection with the 

theoretical work, represent the basis on which a career guidance program is in fact designed, 

which consequently aims to empower students. This is precisely the key contribution of the 

conducted research, as the proposed model of the program includes data obtained from the 

primary vocational guidance providers and is thus designed from bottom to top. The proposed 

model of the program could thus contribute to greater efficiency of the implementation of the 

vocational guidance activity, as it contains a precise preparation and work plan. In addition, the 

participating consultants or professional guidance providers expressed the desire for a more 

consistent implementation of the activities when it comes to vocational guidance. The fact is 

that the current school system focuses too much attention on the instrumental part of the 

education, where the "preparation for life" content literally runs out of time. A considerable 

amount of attention is devoted to this content in the program's proposal, since the proposed 

activities support the individuals' personal, social and emotional development, whereby, not 

only professional, but also life-choices could be easily dealt with. Since social pedagogues can 

be employed in the workplace of  a school counselor, the knowledge  found in this field is 

highly important for our profession as well. At the same time, social pedagogues are aware of 

the significance of the importance of recognizing the individual strengths in order to 

successfully cope with different life situations. Therefore, we are suitable for both designing 

and implementing such activities. 

KEY WORDS: empowerment, vocational guidance, vocational guidance program, school 

counselors, lifelong career guidance. 
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UVOD  

Raziskovanja poklicne orientacije sem se lotila zaradi lastne osnovnošolske izkušnje in 

radovednosti, saj me je zanimalo,  ali se je od takrat, ko sem sama obiskovala šolske klopi, kaj 

spremenilo. Spomnim se, da smo bili kot učenci devetega razreda povabljeni k svetovalni 

delavki in z njo imeli individualni razgovor pred vpisom na srednjo šolo. Po pregledu naših 

ocen nam je »svetovala«,  na katero šolo naj se vpišemo, upoštevaje naslednje pravilo: »Kdor 

je imel višje ocene, je bil »zrel« za gimnazijo, tisti pa, ki so si pridelali nižje ocene, so bili 

primernejši za poklicno izobraževanje.« Poleg tega smo z razredničarko odšli do najbližjega 

zavoda za zaposlovanje, kjer smo preko računalnika izpolnjevali standardizirani vprašalnik, ki  

je zatem, ko je »premlel« naše odgovore, na ekranu izpisal, kateri poklic bi bil zate najbolj 

primeren. Razredničarka nam je tudi pomagala pri izpolnjevanju vpisne dokumentacije. In to 

pa je bilo tudi vse,  s čimer bi lahko povzela  svojo izkušnja poklicne orientacije. Zavedam se, 

da ne morem posploševati lastnega doživljanja poklicne orientacije na vse osnovne šole3. Sedaj, 

toliko let zatem, pa se mi zdi, da je bilo takrat premalo časa posvečenega tovrstni problematiki, 

zato sem se odločila, da preverim trenutno stanje. Spustila sem se v raziskovanje izvajanja 

poklicne orientacije v OŠ v okviru magistrske naloge. Sprva sem imela pomisleke glede 

raziskovanja izvajanja poklicne orientacije v OŠ, saj se mi je zdelo, da pa je le v OŠ nekoliko 

prezgodaj za razmišljanje o tem, kakšen poklic boš opravljal ali bi si ga želel opravljati. Že v 

naslednjem trenutku pa sem pomislila, da se nekateri učenci odločijo tudi za poklicno 

izobraževanje, ki se prične takoj po OŠ, in je zaradi navedenega OŠ najbolj primerno mesto 

raziskovanja.  

Ko sem pričela z zbiranjem literature s tega področja, sem sprva naletela na nov pojem, in sicer 

na karierno orientacijo. Namesto poklicne orientacije, naj bi se tako, po novem4, govorilo o 

karierni orientaciji oziroma vseživljenjski karierni orientaciji5 in posledično o karierah in ne 

več poklicih. Dejstvo ostaja, da ima pojem kariera v novi razpravi popolnoma drugačen pomen. 

Sama razumem besedo kariera kot posameznikovo kariero v enem poklicu, kar naj bi pomenilo, 

da si posameznik iz svojega primarnega poklica ustvari kariero. Vsekakor pa govorimo o karieri 

v enem poklicu. Po novem naj bi bilo sedaj govora o karierni orientaciji, ki naj bi bila 

uporabljena kot »instrument izvajanja strategije vseživljenjskosti učenja« (Štremfel in Lovšin, 

2015, str. 12), pri čemer kariera »vse manj pomeni kariero v enem poklicu« (Bijuklič, 2015, str. 

38), pač pa je »sestavljena iz menjave različnih poklicev … ni vseživljenjska le v pomenu 

časovnega trajanja (doživljenjska), temveč tudi v tem smislu, da vključuje in zase zahteva 

vedno številčnejše druge aspekte življenja kot takega« (prav tam). Skratka, ugotovila sem, da 

je področje poklicne orientacije pridobilo povsem novo dimenzijo, kjer so mnenja 

strokovnjakov razdeljena. Nekateri se strinjajo z vpeljavo novega pojma v šolsko polje (npr. 

Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011; Niklanovič, 2006; Sentočnik, 2012), ostali pa temu 

nasprotujejo (npr. Adam, 2014; Gril, 2015; Kelava, 2015; Laval, 2005; Štremfel in Lovšin, 

2015) predvsem iz dejstva, da šolstvo postaja vse bolj podobno pripravljalnici po meri (Laval, 

                                                           
3 V nadaljevanju OŠ. 
4 Leta 2011 so: »avtorji Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Slovenij (Ministrstvo za šolstvo in šport, 

2011)« (Kelava,2015, str. 51) predlagali uporabo pojma karierna orintacija oz. vseživljenjska karierna orientacija 

(prav tam).  
5 V nadaljevanju VKO. Pojem označuje trajanje karierne orientacije tekom celotnega življenja.   
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2005), ki ustreza bodočim delodajalcem (prav tam). Pri tem morajo primarni izvajalci poklicne 

orientacije učencem »svetovati« vpis na družbeno zaželene in gospodarsko potrebne smeri 

(prav tam).  

Menim, da bi moral biti cilj vzgoje in izobraževanja podpora pri razvoju kritično mislečega 

posameznika, ki bo sposoben in opolnomočen in ne bo na svoji poklicni poti zgolj slepo sledil 

povpraševanju trga dela, pač pa bo upošteval lastne želje in interese. Cilj mora biti takšen, s 

pomočjo katerega ima posameznik možnost nevtralne izbire, ki sicer ni nikoli povsem 

nevtralna, saj nanjo vplivajo tako zavestni kot nezavedni dejavniki, in ni prisiljen v izbiro 

določenega poklica oziroma nadaljevanja študija na podlagi evropske ekonomske politike. 

Slednja določa, naj se izobraževanje v državah članicah Evropske unije (Svet EU, 2008, v Gril, 

2015) prilagaja potrebam trga dela in posameznike opremi s sposobnostmi in veščinami, »s 

katerimi bodo učinkovito načrtovali in sprejemali odločitve o lastni karieri ter jim bodo 

omogočile fleksibilno prilagajanje znanja in spretnosti spremenljivim okoliščinam na trgu dela« 

(Gril, 2015, str. 79)6. Potrebno pa je uzavestiti, da dejstvo ostaja, in sicer da »otroci in 

mladostniki še niso aktivni ekonomski subjekti, niso vključeni na trg dela in njihove razvojne 

naloge niso in ne morejo biti opredeljene z ekonomskimi zahtevami trga dela. Na aktivno 

delovno življenje se šele pripravljajo, kar pomeni, da še morajo razviti sposobnosti in veščine, 

prepoznati interese, pridobiti znanje, razviti moralnost, vrednote in osebnost, na podlagi katerih 

se bodo šele v zgodnji odraslosti avtonomno odločali o svojem poklicu in načrtovali lastno 

kariero.« (prav tam, str. 80).  

Zdi se, da evropska priporočila prehitevajo psihološki razvoj otrok in mladostnikov, od koder 

izvira tudi odpor s strani strokovnjakov, ki se ne strinjajo z vpeljavo novega pojma v 

izobraževanje. Poglavitno težavo predstavlja vpeljava pojma kariere, ki se osredotoča zgolj na 

sprejem posameznikove odločitve o lastni karieri z upoštevanjem potreb spremenljivega trga 

dela, saj je z vidika razvojne psihologije takšna razvojna naloga prenagla (Gril, 2015, Kelava,  

2015). Kljub temu pa naj bi izraz karierna orientacija združeval »poklicno, izobraževalno in 

osebno orientacijo« (Kohont idr., 2011, str. 16), obenem pa je tako širše opredeljen, in sicer kot 

izraz poklicna orientacija. Slednji vsebuje »tradicionalni koncept, ki je usmerjen predvsem v 

izbiro poklica in šolanja« (prav tam, str.17). Sicer so »nekatere službe, ki izvajajo poklicno 

orientacijo v Sloveniji, že pred časom prerasle dani tradicionalni koncept, ki je bil usmerjen 

predvsem na izbiro poklica in šolanja, ter prevzele sodobnejše koncepte karierne orientacije« 

(prav tam). Tudi šolska svetovalna služba se zaveda pomembnosti širšega razumevanja pojma 

poklicne orientacije in si zato šolski svetovalni delavci želijo ureditve tega področja, saj je 

trenutno neurejeno (Bezić 2012). Žal evropske strategije vse prevečkrat poudarjajo zgolj 

izvajanje karierne orientacije v smislu usvajanja pomembnih veščin za spoprijemanje z 

negotovostjo na trgu dela. Posledično spodbujajo izbire tistih poklicev oziroma karier, ki bodo 

pripomogli h posameznikovi konkurenčnosti (preko katere bodo le–ti pripomogli tudi h 

konkurenčnosti evropskega gospodarstva), čeprav bi lahko evropske strategije pripisale veliko 

                                                           
6 V priporočilih, ki jih je Evropska komisija predlagala Sloveniji (Nacionalni program reform, 2014–2015, v Gril, 

2015), je govora o tem, naj se »izobraževanje in usposabljanje usklajujeta s povpraševanjem na trgu dela« (prav 

tam, str. 28, v prav tam, str. 79)  in  osredini na »razvoj ustreznih interesov in sposobnosti za prilagajanje zahtevam 

na trgu dela« (prav tam, str. 29 v prav tam).  
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večji pomen posameznikovemu opolnomočenju in se ne osredotočale zgolj na vidik ekonomske 

učinkovitosti karierne orientacije.  

Otroke in mladostnike bi bilo potrebno opolnomočiti v okviru poklicne orientacije, saj bodo 

lahko zgolj na ta način razvili potrebne strategije za spopadanje z negotovimi okoliščinami, s 

katerimi se bodo srečevali na svoji življenjski poti. Potrebno je razviti primeren program 

aktivnosti poklicne orientacije, ki bi moral biti implementiran v šolski sistem, saj se večji učinek 

lahko doseže zgolj preko konsistentnega in kontinuiranega izvajanja. Aktivnosti bi morale 

omogočati posameznikovo samospoznavanje, krepitev »osebnih zmožnosti … na kognitivnem, 

čustvenem in socialnem področju« (Gril, 2015, str. 82), zaznavanje varovalnih in ogrožajočih 

se dejavnikov ter iskanje tako močnih kot tudi šibkih področij. Zgolj preko slednjih je mogoče 

doseči, da bo posameznik opolnomočen in obenem pripravljen na sprejemanje odločitev tako 

na poklicni poti kot tudi kasneje v življenju. In kdo bi lahko bolje opravljal to nalogo kot 

socialni pedagogi, saj je osnova našega dela ravno odnos. Pri tem poskušamo razumeti 

posameznikov položaj v družbi in skupaj z njim raziskati ter nenazadnje  oblikovati intervence, 

preko katerih je moč doseči posameznikovo opolnomočenje. 

V teoretičnem delu je sprva predstavljeno politično in družbeno ozadje, ki je pripeljalo do tega, 

da smo pričeli govoriti o VKO. Nadaljujem s predstavitvijo novih izrazov, ki so se posledično 

pojavili na polju izobraževanja, čeprav ne izvirajo s tega področja. Sledi poglavje o šolski 

svetovalni službi in načinu izvajanja poklicne orientacije ter predstavitev trenutnega modela 

izvajanja. Na tem mestu so predstavljeni predlogi sprememb, ki predstavljajo preusmeritev iz 

poklicne v karierno orientacijo, sledi pa opis le–te. Zaključujem s pomislekom o tem, kakšne 

učinke naj bi slednja imela na dobrobit celotne družbe. Pri tem je predstavljena tudi kritična 

analiza pojma VKO in njenega, domnevno dobrega učinka, na podlagi mnenj različnih avtorjev. 

V nadaljevanju je predstavljena primerjava med slovenskimi in tujimi modeli izvajanja 

poklicne/karierne orientacije, kjer so prikazani tudi primeri dobre prakse. Zadnje poglavje 

teoretičnega dela je namenjeno povezavi s socialno pedagogiko, saj smo socialni pedagogi 

primeren profil, ki se lahko zaposli na delovnem mestu svetovalnega delavca oziroma izvajalca 

poklicne orientacije. Pri tem so razložene in obenem prikazane kompetence, ki bi lahko 

pripomogle k učinkovitejšemu izvajanju nalog šolske svetovalne službe. Nato je v empiričnem 

delu predstavljen vidik primarnih izvajalcev poklicne orientacije v našem osnovnošolskem 

prostoru, kasneje pa je – na podlagi teoretičnega dela in analize intervjujev – oblikovan predlog 

programa poklicne orientacije, ki stremi v smeri opolnomočenja učencev.   

1. TEORETIČNI DEL 

1.1 NEOLIBERALISTIČNI PREOBRAT MED DRŽAVO IN EKONOMIJO  

Dejstvo je, da je neoliberalizem »ekonomsko-politična filozofija oziroma ideologija« (Čadež 

in Kelava, 2009, str. 114), kjer je v ospredju pomembnost trga. Pri tem je temeljna ideja »vera 

v nujnost neomejevanja in svobodo trga« (prav tam), saj naj bi slednji proizvajal boljše rezultate 

tako za posameznike kot tudi za skupnost, vendar zgolj v kolikor »ga prepustimo samemu sebi« 

(prav tam). Iz navedenega razloga gre pri neoliberalizmu za zmanjševanje vloge države in 

povečanje vpliva ekonomije na vsa področja človeškega življenja, saj je ravno državna 

regulacija tista, ki »sproža krize in onemogoča učinkovito funkcioniranje ekonomije« 
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(Krašovec in Žagar, 2010, str. 239). Posledično pride do preobrata vloge med državo in 

ekonomijo, saj brez državne regulacije, in sicer natančneje »država ni več subjekt, ki bi odločal 

o ekonomskih ukrepih, temveč obratno – ekonomija je tista, ki določa državno politiko« (prav 

tam, str. 239-240), pri čemer »ekonomska načela in interesi postanejo načela in interesi vodenja 

države in organizacije družbe v celoti …« Pri tem gre za »posebna kapitalistična ekonomska 

načela in interese« (prav tam).  

Ena izmed posledic neoliberalističnih teženj in interesov je »zmanjševanje javnega financiranja 

dobrin, kot sta izobraževanje in zdravstvo« (Čadež in Kelava, 2009, str. 114). Pri tem se 

povečuje pomembnost zasebnega financiranja, pri čemer postaneta vzgoja in izobraževanje 

»zasebna dobrina s predvsem ekonomsko vrednostjo« (Laval, 2005, str.13). Posameznik mora 

torej »kapitalizirati zasebna sredstva, družba pa bo zagotovila njihov doprinos« (prav tam), kar 

pomeni, da mora posameznik sprejemati odločitve na podlagi gospodarskega interesa: »Vsi, ki 

živijo v Evropi, bi morali imeti enake možnosti, da se prilagodijo zahtevam družbenega in 

gospodarskega življenja ter aktivno sodelujejo pri oblikovanju evropske prihodnosti« 

(Memorandum o vseživljenjskem učenju, 2000). Ta stavek namiguje na to, da je posameznik 

zgolj prilegajoče se bitje, katerega dolžnost tiči v podrejanju evropskim zahtevam. Slednje naj 

bi bile sicer oblikovane z dobrim namenom, torej v dobrobit vseh državljanov Evrope, vendar 

ne moremo mimo dejstva, da zahteve poveličujejo zgolj posameznikovo odgovornost. Na 

kakšen način pa oblikovati državljane, ki bodo to dolžnost neizpodbitno in samoumevno 

sprejeli, si poglejmo v nadaljevanju. Preko razumevanja mehanizmov, s katerimi upravljajo 

evropska politična načela, bomo osvetlili dogajanje na področju izobraževanja. 

1.2 DRUŽBENO IN POLITIČNO OZADJE 

Za 20. stoletje je bila značilna stabilnost delovnih razmerij, dokaj visoki osebni dohodki, visok 

materialni standard, visoka raven socialnih in delavskih pravic, državnih investicij in celovitega 

javnega sektorja. Na začetku osemdesetih let je ekonomska politika pridobila novo 

preusmeritev,  in sicer  preoblikovana je bila v neoliberalno ekonomsko politiko, kjer je v 

ospredju ostala težnja po »deregulaciji, krčenju javnega sektorja in javnih investicij ter 

privatizaciji« (Krašovec in Žagar, 2011, str. 216). Cilj nove usmeritve je zmanjšanje inflacije 

in povečanje stopnje dobička, in sicer na podlagi omejevanja »državnih izdatkov« (prav tam, 

str. 232), zategovanja »državnega proračuna in količine denarja v obtoku« (prav tam), 

povečanja »obrestnih mer« (prav tam) in ukinjanja »vseh omejitev za svobodno trgovanje« 

(prav tam). Ne smemo zanemariti dejstva, da pri neoliberalizmu ne gre zgolj za razširjanje 

vpliva trga in omejevanja učinkov države, ampak za spremembe na širšem polju razmerij med 

trgom in državo, kjer gre za spreminjanje socialnega bistva človeka »… njegovo naravo in 

družbeno vlogo …« (Vezjak, 2014, str. 7). 

Posledice doseganja poprej omenjenih ciljev so najbolj prizadele socialno blagostanje ljudi, saj 

je prišlo do povečanja stopnje nezaposlenosti, zmanjšanja plač, omejevanja socialne podpore 

in povečanja družbene neenakosti. Čeprav naj bi ravno svobodni trg, brez vmešavanja države, 

najbolj uspešno zagotavljal gospodarsko učinkovitost in proizvajal »… svojevrstno socialno 

pravičnost, ki si seveda ne zasluži tega imena« (Vezjak, str. 7). Posledice, do katerih nas slednja 

privede, so, kot sledi: »fiskalna disciplina pomeni zmanjšanje ali ukinjanje podpor za 

brezposelne, nadomestil za dopust in bolniško odsotnost ter drugih javnih socialnih izdatkov, 
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kot so otroški dodatki; boj proti inflaciji pomeni množično odpuščanje; skrb za konkurenčnost 

gospodarstva pomeni nižanje plač in podaljševanje delovnega časa na način neplačanih nadur 

in dela ob vikendih in praznikih; povečanje gospodarske učinkovitosti pa ukinjanje družbene 

solidarnosti« (Krašovec in Žagar, 2011, str. 233). Posledično je na posamezniku odgovornost, 

da ravna družbeno odgovorno in v dobrobit gospodarstva ter da obenem sprejme to novo 

ekonomsko politiko in se ji popolnoma podredi. Pri tem so mu v pomoč ravno karierni centri, 

ki preko načel vseživljenjskega učenja posameznike (pre)usmerijo v tiste poklice, ki bodo 

pripomogli h konkurenčnosti gospodarstva. Hkrati pa poskrbijo tudi za to, da posameznik ne 

bo v breme državi, ampak bo sposoben sam zase poskrbeti, brez nepotrebnih socialnih podpor, 

za katere v tem novem ekonomskem modelu tako ali tako ni prostora.  

V ospredju je zagotavljanje visokih stopenj dobička, ki bodo pripomogle k čim hitrejšemu 

povračilu dolgov, ki so si jih evropske države nakopale (Vezjak, 2014). Evropa zahteva 

povračilo dolgov, za tiste države, ki pa niso sposobne dolga vrniti, je predlagan naslednji 

'recept': »država mora čim manj trošiti, postati mora manj socialna in razprodati mora svoje 

državno premoženje« (prav tam, str. 8). Pri tem lahko opazimo, da je neoliberalna doktrina 

postala »spontana ekonomska ideja Evropske unije«, vsiljena tudi Sloveniji oziroma »povedano 

drugače: neoliberalistična paradigma je tisti instrument, s katerim evropske države prisilijo 

manjše in šibkejše, da jih v službi kapitala zlorabljajo za svoje nacionalne in seveda ekonomske 

interese« (prav tam).  

1.3 SPREMEMBE NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA – PRIVATIZACIJA IN 

FLEKSIBILIZACIJA 

Posledice privatizacije je moč čutiti na različnih področjih: v industriji, v transportu, in v 

telekomunikaciji, pri bankah in drugih finančnih institucijah, ki so v državni lasti in v lasti 

javnega kulturnega polja (zdravstvo, šola in kulturne ter medijske institucije) (Krašovec in 

Žagar, 2011). Ravno pri poskusih privatizacije kulturnega polja, »predvsem sistemov javnega 

zdravstva in univerzitetnega izobraževanja« (prav tam, 2011, str. 217), se je v našem prostoru 

pričel odpor do neoliberalnih reform. To je bil drugi val privatizacije7, ki pa zaradi močnega 

političnega odpora ni uspel neposredno in hitro privatizirati kulturno polje, kar pa ne pomeni, 

da se je proces neoliberalnih reform kulturnega polja popolnoma ustavil. Ravno nasprotno. 

Prišlo je do spremembe strategije, in sicer: »od neposrednega napada do več lateralnih, bolj 

prikritih načinov uveljavljanja »privatizacije  brez privatizacije8«  (prav  tam).  

Posledica uvajanja strategije privatizacije brez privatizacije je sprememba načina zaposlovanja 

in delovnih razmerij, kjer gre pri reorganizaciji delovnega časa »za proces »fleksibilizacije« 

delovnega časa, načinov zaposlovanja (in odpuščanja) in s tem povezanih novih načinov 

plačevanja« (Krašovec in Žagar, 2010, str. 226). Pri procesu fleksibilizacije gre za uvajanje 

zaposlitev za skrajšan ali določen delovni čas, kar posledično privede do znižanja stroškov 

                                                           
7 Prvi val je bil hiter in uničujoč. Pričel se je v devetdesetih letih in zajel  je industrijo, finančne institucije in javno 

infrastrukturo ter za seboj pustil katastrofalne ekonomske in socialne učinke  (Krašovec in Žagar, 2011).  
8 Pri slednji gre za: »podeljevanje koncesij zasebnim zdravniškim ordinacijam preko noči, javno-zasebna 

partnerstva v kulturi, ustanavljanje množice  zasebnih fakultet, ki so vseeno javno financirane, pritisk na javne 

univerze in kulturne institucije naj iščejo »alternativne« vire financiranja ob hkratnem zmanjševanju obsega 

javnega financiranja” (Krašovec in Žagar, 2011, str. 218). 
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delodajalcev (nižje plače in socialni izdatki), kot tudi za fleksibilnejše oblike odpuščanja 

(možnost nepodaljševanja pogodb za določen čas) in nenazadnje tudi »discipliniranja delovne 

sile« (prav tam, str. 227), saj imajo honorarni delavci »slabša pogajalska izhodišča, ker so slabo 

kvalificirani, zlahka odpuščeni in zamenjani« (prav tam). Pravkar omenjeno pa je iz 

neoliberalistične perspektive vse upravičeno predvsem zaradi zagotavljanja visoke stopnje 

dobička. Lahko se zgodi, da se nezadovoljstvo delavcev s takimi pogoji dela in s padanjem 

kakovosti storitev uporabi kot izgovor za dokončno privatiziranje javnih institucij, saj lahko 

proces poteka tudi v obratni smeri, in sicer: »… najprej destabilizacija institucije in razbitje 

delavske enotnosti, nato neposredna privatizacija« (prav tam, str. 229).  

1.4 SPREMEMBE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 

Sedaj je bilo govora o preoblikovanju organizacije dela, ki pojasnjuje: »kakšen tip šolskih 

sprememb zahtevajo prevladujoče ekonomske in politične elite« (Laval, 2005, str. 36). 

Fleksibilnost se razume tudi v smislu človeškega delovanja, saj je v neoliberalističnih idejah 

težnja po fleksibilni delovni sili v smislu fleksibilnega prilagajanja posameznika določenim 

zahtevam delodajalcev (prav tam). Morda je zato celo boljši izraz »proletarizacija9» (Krašovec 

in Žagar, 2010, str. 228), saj to, kar se danes dogaja, spominja na prehod v »klasično proletarsko 

situacijo« (prav tam), kjer gre samo za podreditev posameznikov kapitalu. Vprašanje, ki ostaja 

odprto, pa je sledeče: »Kako dejansko narediti ljudi fleksibilne, da bodo kot taki privlačni tako 

za delodajalce kot tudi za trg dela?« To lastnost je potrebno posameznikom priučiti, zatorej pri 

dosegi navedenega, in sicer pri ustvarjanju takšne delovne sile, igra veliko vlogo brez dvoma 

ravno šola. V našem prostoru so predvsem šolski svetovalni delavci tisti, ki učencem podajajo 

informacije glede trga dela, deficitarnih poklicev in drugem ter se z njimi o možnostih 

zaposlitve tudi največ pogovarjajo.  

Lizbonska strategija (2000) in Bolonjska reforma (2003)10 sta pomembno vplivali na razvoj 

nove smeri v vzgoji in izobraževanju, in sicer v duhu neoliberalne logike, saj sta prinesli nov 

paradigmatski pristop. Dejstvo je, da je VKO tista, ki je prinesla številne razprave glede vloge 

izobraževanja v sodobni družbi, družbi znanja. Pri tem gre za razkorak ciljev, ki naj bi jim 

sledilo izobraževanje, saj gre: »za razpetost izobraževanja med dvema neskladnima oziroma 

celo nasprotujočima si strateškima ciljema EU – gospodarsko konkurenčnostjo (oziroma t. i. 

trdimi cilji izobraževanja in z njimi povezanim diskurzom na znanju temelječega gospodarstva) 

na eni strani ter socialno kohezijo (oziroma t. i. mehkimi cilji izobraževanja in z njimi 

povezanim diskurzom na znanju temelječe družbe) na drugi strani« (Štremfel in Lovšin, 2015, 

str. 13). Gre torej za premik od evropskega državljana k evropskemu delavcu, pri čemer gre za 

prevlado in razumevanje znanja kot gospodarskega vira (prav tam). Le-to nakazuje na 

prenašanje ideologije neoliberalizma v šolski sistem, kjer se učence ne izobražuje za to, da bodo 

izobraženi, ampak za namene in cilje konkurenčnosti gospodarstva ter potrebe trga dela. 

Posledično se šolstvo nevarno bliža prilagajanju izobraževanja v smislu doseganja ekonomskih 

                                                           
9 Proletalizirati po SSKJ (2000) pomeni delati siromašno, ubožno.  
10Obe reformi sta povezani, pri čemer je cilj prve povečanje konkurenčnosti in učinkovitosti evropskega 

gospodarstva, predpogoj katerega je fleksibilen trg delovne sile; namen Bolonjske strategije pa je v »uveljavljanju 

družbe znanja  ter praktičnega, aplikabilnega ter z gospodarstvom povezanega izobraževanja« (Krašovec in Žagar, 

2010, str. 246).  
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ciljev, kjer gre ravno za prevlado slednjih (konkurenčnost, zaposljivost, prilagojenost trgu 

delovne sile) nad socialnimi (prav tam).  

V Sloveniji sta se izraza karierna orientacija in karierni razvoj pričela pojavljati po letu 2000 

oziroma od sprejema Resolucije o krepitvi sistemov in praks karierne orientacije v Evropski 

uniji (2004) (Drobnič, 2014). Slednji je bil uradno potrjen s sprejemom Zakona o urejanju trga 

dela (2010), ki »je opredelil vseživljenjsko karierno orientacijo, vsebino te dejavnosti in 

izvajalce« (Drobnič, 2014, str. 13). Pri tem je prišlo do povezave med področjem izobraževanja 

odraslih in koncepta vseživljenjskega učenja. »Ker Zakon o urejanju trga dela regulira poleg 

dejavnosti karierne orientacije odraslih tudi dejavnost šolskih svetovalnih služb v smislu 

poklicne orientacije učencev in dijakov, imamo v Sloveniji na podlagi pravnih predpisov dva 

veljavna pojma: poklicna orientacija in vseživljenjska karierna orientacija« (prav tam, str. 13). 

Posledično prihaja do nejasnosti in nedoslednosti v izražanju (prav tam) in iz tega razloga je 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v letu 2011 oblikoval Terminološki slovarček 

karierne orientacije ravno z namenom uskladitve terminologije (Kohont idr, 2011). Karierna 

orientacija naj bi združevala tako poklicno, izobraževalno in osebno orientacijo, zato  slovenski 

izraz poklicna orientacija ni več primeren (Drobnič, 2014), saj ne doseže osebne dimenzije 

karierne orientacije, pač pa se osredotoča zgolj na posameznikovo poklicno oziroma 

izobraževalno pot. Pomembno je izpostaviti, da  je »razvoj pojma karierna orientacija povezan 

tudi s privatizacijo tega področja« (Drobnič, 2014, str. 17). Dejstvo je, da  je bila v Sloveniji  

do leta 2000 poklicna orientacija predstavljena kot javna storitev, kasneje pa se je pojavilo 

veliko zasebnih izvajalcev (prav tam), ki so pričeli z izvajanjem lastnih aktivnosti na področju 

karierne orientacije. Predvsem pa »zaradi izbora primernih delavcev za delodajalce, zlasti pa z 

iskanjem pomembnejših kadrov za podjetja, npr. menedžerjev idr., … se državi ni zdelo  

potrebno, da to dejavnost opredeli kot izključno javno službo« (Drobnič, 2014, str. 17). V 

ozadju izvajanja karierne orientacije je torej moč zaznati pretiran poudarek in interes za 

oblikovanje posameznikov, ki bodo ustrezali bodočim delodajalcem. Kot ugotavlja Drobnič 

(2014), karierna orientacija »združuje izobraževalno in poklicno orientacijo, vprašanje je, ali 

vsebuje tudi osebno orientacijo« (prav tam, str. 17). Tudi Muršak (2001, v Drobnič, 2014) je 

pri pregledu evropskih dokumentov ugotovil, da »praktično ne najde tem, ki bi se v okviru 

karierne orientacije posvečale osebnim težavam strank« (prav tam, str. 15). Sklenemo lahko 

torej, da karierna orientacija v svojem bistvu zajema vse tri dimenzije, torej tudi osebno 

orientacijo, dejstvo pa je, da pri dejanskem izvajanju aktivnosti karierne orientacije, osebna 

dimenzija prevzame obrobno mesto. Več pozornosti se tako posveča izobraževalni in poklicni 

orientaciji. Gre izpostaviti, da »nekateri menijo, da ni možna stroga ločitev med osebnim 

(psihološkim) in poklicnim svetovanjem (Amundson, 2009), ker je zaposlitvena težava pogosto 

povezana z osebnimi težavami, stiskami ali boleznimi posameznika« (Drobnič, 2014, str. 105). 

Ravno ta trditev opozarja na to, da bi bilo potrebno osebni orientaciji posvetiti več pozornosti, 

saj lahko zgolj preko doslednega izvajanja aktivnosti na osebnem področju posameznika le-

tega spodbudimo v razmišljanje o svoji izobraževalni in poklicni poti.  

Pouk in posledično karierna orientacija morata po novem narediti učence »… organizacijsko, 

komunikacijsko kompetentne, prilagodljive, zmožne skupinskega dela in premagovanja 

problemov v negotovih kontekstih« (Laval, 2005, v Adam, 2014, str. 99), pri čemer je 

pomembno, da šola poskrbi ravno za področje učenja ravnanja z negotovostjo, saj »če 
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posamezniki v družbi, kjer je tveganje marginaliziranja in izključevanja čedalje večje, ne bodo 

sposobni »ravnati z negotovostjo« in »zagotoviti svoje zaposljivosti«, se bo zmanjšala 

učinkovitost gospodarstva.« (prav tam, str. 100). Pri tem mora šola poskrbeti, da se posamezniki 

naučijo učiti, kar predstavlja prvo veščino, ki nosi naziv »metakompetenca« (Laval, 2005). 

Zgolj z osvojeno metakompetenco se lahko »… spopademo z negotovostjo, povzdignjeno v 

stalno grožnjo za eksistenco in poklicno življenje« (prav tam, str. 38).  

Fleksibilnost je torej »… koncept oziroma zdaj že kar človeška lastnost, ki povezuje učenje 

učenja s človeškim kapitalom« (Adam, 2014, str. 99). Pri tem postane »referenčni ideal šole 

fleksibilni delavec« (Laval, 2005, str. 36). Šola se mora podrediti razpravi ekonomije in 

proizvajati delavce po želji delodajalcev. Pri čemer delodajalci od bodočega zaposlenega  

pričakujejo sposobnost presojanja in »analitičnega mišljenja« (prav tam) na način, da bi lahko 

sam sebi »predpisal učinkovito vedenje« (prav tam). Prilagajanje delavcev trgu dela oziroma 

»naročnikom storitev« (prav tam) je zahteva s strani Evropske komisije, ki to večjo fleksibilnost 

predstavljajo kot »osrednje vprašanje« (prav tam, str. 37), saj za oblikovanje takih, za 

delodajalce privlačnih, delavcev mora biti šola (pred trgom dela) »…fleksibilna organizacija, 

polna inovacij, ki bi ustrezala zelo diferenciranim in spremenljivim željam podjetij« (prav tam). 

Od tod tudi izhajajo namere po vpeljavi novega pristopa pri poklicni orientaciji, in sicer se 

predlaga uvedba karierne orientacije. Cilj slednje je razvoj »tistih kompetenc otrok in 

mladostnikov, s katerimi bodo učinkovito načrtovali in sprejemali odločitve o lastni karieri ter 

jim bodo omogočile fleksibilno prilagajanje znanja in spretnosti spremenljivim okoliščinam na 

trgu dela« (Gril, 2015, str. 79).  

V novem neoliberalnem sistemu je tako  prišlo do zamenjave vloge države in ekonomije, saj je 

ekonomija postala vodilna pri določanju državne politike (Krašovec in Žagar, 2010).  Država 

se tako umika in prepušča ekonomiji prosto pot v vse sfere človekovega življenja, saj je namen 

neoliberalnih politik »ekonomizirati družbo« (prav tam, str. 240). Poglavitno težavo predstavlja 

vpletanje ekonomske retorike v polje izobraževanja, kjer gre za prepuščanje javnega šolstva 

»diktatom trga« (Adam, 2014, str. 101). Pri tem so v pomoč »zelo vplivne mednarodne finančne 

in gospodarske ustanove (kot Svetovna trgovinska organizacija, Svetovna banka, Mednarodni 

denarni sklad, OECD11) ter Evropska unija« (Kodelja, 2016, str. 17), saj širijo neoliberalno 

ideologijo izobraževanja, kjer gre za nevarno približevanje šole podjetju (prav tam). Od 

izobraževanja se tako pričakuje, da se podredi »ekonomskemu razmišljanju« (Laval, 2005, str. 

25), kjer postane poglavitna funkcija šole »… produkcija človeškega kapitala« (Kodelja, 2016, 

str. 17), saj ekonomisti razumejo človeški kapital kot »zalogo znanj, ki jih je mogoče 

ekonomsko ovrednotiti in so jih posamezniki usvojili« (Laval, 2005, str. 46). Pri tem se delo 

razume kot »praksa investiranja že obstoječega človeškega kapitala« (Kraševec in Žagar, 2010, 

str. 242). Že na tem mestu lahko zaznamo uporabo pojma, ki je tuj področju izobraževalnih 

praks, ampak se njegov izvor skriva na povsem drugem področju, in sicer na področju 

managementa, katerega poglavitni namen »ni izobraževalni, temveč je povezan z vprašanjem, 

kako iz ljudi napraviti človeške vire in kako to vrsto virov razviti do njihove največje 

učinkovitosti in pripraviti do (samo)upravljanja ali (samo)krmiljenja« (Bijuklič, 2015,  str. 41).  

                                                           
11 To je kratica za organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj.  
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Uporabljena terminologija, in sicer  človeški kapital, človeški viri, kompetence in fleksibilnost, 

so pojmi, ki jih uporablja »diskurz ekonomskega podrejanja« (Adam, 2014, str. 99) in ima v 

neoliberalnem kontekstu »točno določen pomen in točno določene dolgoročne učinke« (prav 

tam, str. 101). Polje izobraževanja pa je predlagano terminologijo nereflektirano  sprejelo brez 

kakršnih koli premislekov in pričelo na njej graditi. Pojmi tega diskurza podrejajo šolstvo 

kapitalu, kjer je spremenjena terminologija »pripravljala teren za spremembe v delovanju šole, 

njenega financiranja in organizacije, upravljanja, ki je vse bolj piramidalno, birokratsko in 

tehnokratsko ter končno tudi njenega poslanstva« (Laval, 2005 v Adam, 2014, str. 102).  Enako 

velja za pojme, kot npr. »učenje učenja«, »vseživljenjsko učenje«, »družba znanja«, 

»inovacija«, ki si jih je edukacijska politika izposodila iz področja managementa in jih 

samoumevno sprejela za svoje. Pri tem pa se ni vprašala o tem, kakšne posledice bo primorano 

nositi področje šolskega izobraževanja, torej kakšne posledice bodo imeli posamezniki, ki se 

šele izobražujejo, saj so dejavnosti, ki se izvajajo, upoštevajoč koncept razvoja in upravljanja s 

človeškimi viri, v prvi vrsti namenjene tistim, ki so že vstopili na trg dela (Bijuklič, 2015). Od 

tod izvirajo tudi namere po vpeljavi koncepta karierne orientacije v šolsko polje, saj bo na ta 

način učence mogoče (pre)usmeriti v potrebne poklice v družbi znanja. Šolski svetovalni 

delavci imajo poglavitno vlogo pri prenašanju informacij glede nadaljevanja izobraževanja in 

trga dela, zato je potrebno, da so na tem področju strokovno podkovani, razumejo vplive poprej 

omenjenih pojmov in imajo sposobnost kritičnega pogleda na dogajanje, saj se prilagajanje le-

tem zahteva tudi z njihove strani. Glede usmeritve po končani osnovni šoli se učenci namreč 

največ časa pogovarjajo ravno s primarnimi izvajalci poklicne/karierne orientacije.  

Preko nereflektirane uporabe predlagane terminologije se lahko pojavi  nevarnost, da se vloga 

izobraževanja popolnoma spremeni (Laval, 2005). Od šolstva se tako pričakuje, da se podredi 

diskurzu ekonomije in sledi novim družbenim spremembam. Izobraževanje se tako mora, kot 

že prej omenjeno, podrediti »ekonomskemu razmišljanju« (Laval, 2005, str. 25). Pomembno pa 

je ravno  »vprašanje o naravi izobraževanja v odnosu do družbenih sprememb: ali gre zgolj za 

prilagajanje spremembam, ki jih povzročajo razvoj novih tehnologij in spremenjeni načini 

produkcije, ali pa gre za izobraževanje, ki ljudi usposablja in aktivira za agente resnične 

spremembe družbe« (Kump, 2012, str. 20). Ravno izobraževanje naj bi imelo 

»najpomembnejšo vlogo za boj proti različnim oblikam zatiranja in izkoriščanja« (Freire, 

1921–1997, Gramsci, 1891–1937, v prav tam), zatorej sledi vprašanje »Ali se izobraževanje 

nanaša na reforme obstoječega politično ekonomskega sistema ali na revolucionarno 

spremembo družbe v kvalitativno novo?« (Kump, 2012, str. 20). 

V nadaljevanju predstavim pomen, prej omenjenih pojmov, z namenom razumevanja njihovega 

učinka na edukacijsko polje. 

1.4.1 ČLOVEŠKI KAPITAL 

Šoli se je povsem spremenila njena družbena vloga (Adam, 2014): pričela je proizvajati 

človeški kapital oziroma fleksibilno delovno silo, s čimer se hierarhično podreja ekonomiji; 

znanje se je podredilo »produktivni učinkovitosti« (prav tam, str. 102); šolski prostor se 

spreminja v šolski trg; spreminjajo se tudi moralna zavest in oblike dela, kjer prihaja do 

individualizacije in redukcije vloge učiteljev na vodnike, proizvajalce človeškega kapitala 
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oziroma celo »managerje svojega razreda« (Laval, 2005, str. 65). Pri tem pa je pred svetovalne 

delavce postavljen izziv, da učence (pre)usmerijo v družbeno potrebne in za gospodarstvo 

učinkovite poklice.  

Posameznik mora torej v času odvijanja procesa izobraževanja graditi in vlagati v svoj kapital, 

saj je izobrazba »edina komponenta človeškega kapitala, na katero lahko posameznik zavestno 

vpliva« (Krašovec in Žagar, 2010, str. 243). Pri tem postaneta poglavitni referenci novega 

pedagoškega ideala »fleksibilni človek« in »avtonomni delavec« (Laval, 2005, str. 25), ki bo 

sposoben razumskega in fleksibilnega samoupravljanja s svojim kapitalom glede na zaznane 

potrebe na trgu dela. Avtonomija pomeni, da delavec sam sebi ukazuje oziroma »se 

samodisciplinira« (prav tam, str. 36).  Samoupravljanje pa se  razume v smislu ponovnega 

vlaganja v svoj kapital ob morebitni potrebi, saj naj bi:  »povečanje vlaganja v človeški kapital 

tako na družbeni kot individualni ravni … povečalo tako konkurenčnost gospodarstva kot 

zaposljivost in blaginjo posameznikov« (Vezjak, 2014, str. 11).  

V aktualnih strategijah in deklaracijah Evropske unije je tako govora o »vseživljenjskem 

učenju«, kjer »akumulacija človeškega kapitala  poteka tudi vzporedno z delom (na način raznih 

seminarjev in dodatnih izobraževanj ter  usposabljanj) in znotraj samega delovnega procesa (na 

način pridobivanja delovnih izkušenj in učenja »skozi prakso«)« (Vezjak, 2014, str. 244). Delo 

tako ni več nekaj, kar je ločeno in nasprotno kapitalu, ampak postane »kapitalistična oziroma 

podjetniška praksa« (prav tam, str. 246),  kjer delavec »upravlja in investira svoj človeški 

kapital« (prav tam). Pri tem je znanje »najpomembnejši element človeškega kapitala, ki 

delavcu-podjetniku povečuje konkurenčnost na trgu delovne sile in s tem zagotavlja donos na 

investicije v izobraževanje in s tem človeški kapital« (prav tam).  

Med izobraževanjem posameznik s svojim finančnim kapitalom vlaga v znanje (človeški 

kapital), ki se »nadalje investira v delovnem procesu in prinaša plačo oziroma dohodek kot 

»return« na primarno investicijo finančnega kapitala v izobraževanje« (Krašovec in Žagar, 

2010 str. 243)12. Tako postane znanje poglavitni element človeškega kapitala in družba znanja 

postane družba, kjer je izobraževanje predstavljeno kot potrebna investicija in posledično tudi 

akumulacija človeškega kapitala, ki pa se ne ustavi ob zaključku formalnega izobraževanja. 

Ravno zato je pomembno, da šolski sistem v času izvedbe formalnega šolanja »posameznikom 

prenese čim večjo količino človeškega kapitala« (Krašovec, 2014, str. 66) in da jih »nauči učiti 

se, da bodo lahko to prvotno zalogo človeškega kapitala plemenitili še samostojno tudi po tem, 

ko bodo zapustili formalni del šolanja« (Krašovec in Žagar, 2010 str. 243).  

Teorije človeškega kapitala tako razumejo človeški kapital kot vsa znanja in »uporabne veščine 

posameznikov« (Krašovec, 2014, str. 66), pri čemer ob vzajemnem večanju kakovosti in 

količine obeh »… bodo posamezniki bolj zaposljivi, družba kot celota pa bo bolj inovativna in 

s tem konkurenčna (prav tam). S tem bo posameznik poskrbel za svojo socialno blaginjo in 

posledično tudi za dobrobit gospodarstva, kar pomeni, da ne bo v breme državi, saj si bo našel 

zaposlitev in ne bo odvisen od socialnih transferjev. Človeški kapital je torej »…ključno 

sredstvo in mehanizem družbenega vključevanja in izključevanja, saj so bolj izobraženi delavci, 

                                                           
12 To predstavlja tudi »glavni neoliberalni argument za šolnine,« saj naj bi slednje predstavljale »primarno finančno 

investicijo, ki se pretvori v človeški kapital in nato nazaj v finančni dohodek … šolnine tako niso le legitimne, 

temveč predstavljajo tudi neke vrste logično nujnost« (Krašovec in Žagar, 2010, str. 243).  
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ki so vključeni v programe vseživljenjskega izobraževanja oziroma učenja, bolj sposobni 

poskrbeti sami zase in niso odvisni od pomoči drugih oziroma od socialnih transferjev« (Krajnc, 

2010, v Krašovec, 2014, str. 80). Opazimo, da se je koncept človeškega kapitala preusmeril iz 

»iskanja individualnih konkurenčnih prednosti in večjega zaslužka« (Krašovec, 2014, str. 80) 

v polje izogibanja revščini in izključenosti iz družbe (prav tam). Pri tem gre za prenos vseh 

odgovornosti na posameznika, ki bo moral sam nositi posledice, če se bo odločil za delo 

oziroma študij nečesa, kar ni v interesu kapitala oziroma trenutnim zahtevam trga dela. Država 

tako prepušča ekonomiji vpliv na vse sfere posameznikovega življenja, saj je dobrodošlo in 

zaželeno zgolj povečanje dobička. Posameznik ima torej dolžnost ravnati v skladu z zahtevami 

ekonomije, saj bo na ta način lahko prispeval k lastni in družbeni dobrobiti. Ker posamezniku 

v osnovnošolskem prostoru pri odločanju pomaga ravno šolska svetovalna služba, je 

poznavanje okoliščin, ki so privedle do teh sprememb, nujno potrebno, za učinkovito 

spoprijemanje in iskanje rešitev. Šolski svetovalni delavci so primarni izvajalci poklicne 

orientacije in so torej dolžni ravnati v skladu z evropskimi priporočili. Posledično morajo 

vpeljati karierno orientacijo, preko katere morajo učence (pre)usmeriti v družbeno zaželene 

poklice in jih naučiti spoprijemanja z negotovimi situacijami na trgu dela.  

1.4.2 DRUŽBA ZNANJA  

Družba znanja je družba, kjer »znanje kot produkcijski dejavnik prispeva odločujoči delež k 

bruto domačemu proizvodu« (Ježek, 2004, str. 4). Je družba, kjer izobraževanje pomeni 

»investicijo v in akumulacijo človeškega kapitala« (Krašovec in Žagar, 2010, str. 243) in 

omogoča pridobitev znanja, ki po posameznikom pomagal, da so bolj konkurenčni pred ostalimi 

ter »najdejo dobro zaposlitev za dobro plačilo tudi v novih, težjih pogojih, v razmerah 

naraščanja brezposelnosti in padanja realnih plač« (prav tam, str. 247). Poenostavljeno rečeno 

gre za družbo, kjer posameznik in posledično tudi družba »vsebujejo vedno več znanja« 

(Krašovec, 2014, str. 73), pri čemer je uspešnost družbe »odvisna od povečevanja količine 

znanja« (prav tam). Znanje se tako enači s človeškim kapitalom, pri čemer je ustvarjanje 

človeškega kapitala nujno potrebno za kakovostno delovanje delavca v trenutnih razmerah. Gre 

izpostaviti, da ni vse znanje enako pomembno in ovrednoteno, saj ne smemo pozabiti, da je s 

pridobljenim znanjem potrebno povečati konkurenčnost države oziroma gospodarstva. Znanje 

oziroma vednost je nujno potrebna v tržni družbi, kjer »so vse dejavnosti podvržene logiki 

valoriziranja kapitala« (Laval, 2005, str. 43),  vendar mora biti »… vedno koristna, služiti mora 

blaginji« (prav tam). Zatorej v prvi vrsti govorimo o znanjih, »ki omogočajo inovacije tako v 

procesu produkcije kot v produktih samih … štejejo le znanja, ki pripomorejo bodisi k 

povečanju produktivnosti in učinkovitosti procesa produkcije bodisi k učinkovitejši prodaji 

proizvodov« (Krašovec, 2014, str. 73). Lahko bi rekli, da je družba znanja družba, ki temelji 

izključno na pridobivanju dobička, pri čemer se na delavce gleda zgolj z vidika ekonomsko 

najučinkovitejše izvedbe dela in najbolj optimalne porabe sredstev za opravljeno delo. Cilj 

kapitalističnih podjetij je torej maksimizirati »učinkovitost dela« (Head, 2005, v Krašovec, 

2014, str. 74), kjer pride do višje produktivnosti in kakovosti proizvodov (prav tam), pri čemer 

je slednje mogoče storiti več v »… krajšem času z manjšimi stroški« (Krašovec, 2014, str. 74). 

Od tod sledi, da je »pogoj družbe znanja deregulirana ekonomija« (Krašovec in Žagar, 2010, 

str. 246), torej ekonomija, ki ima proste roke, brez nadzora gospodarstva s strani državnih 
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aparatov,  in kjer je absolutna prioriteta dobiček, pri čemer je  »...izobraževanje v njej neločljivo 

vezano na trg delovne sile« (prav tam).  

Posledično se spremeni tudi pomen šole, saj vednost »ni več dobrina, ki jo pridobimo, da bi 

sodelovali pri univerzalnem bistvu človeškega …, temveč je bolj ali manj rentabilna investicija 

za neenako opremljene in nadarjene posameznike« (Laval, 2005, str. 44). Nove vrednote, ki so 

se polastile polja izobraževanja,  so: »učinkovitost, gibljivost, interes« (prva tam), pri čemer 

postane šolsko polje »suplementarna institucija trga delovne sile, mala šola podjetništva, kjer 

bodoči investitorji svojega človeškega kapitala tega akumulirajo« (Krašovec in Žagar, 2010, 

str. 246). Dejstvo pa ostaja, da  ne bodo vsi posamezniki pridobili enako količino človeškega 

kapitala,  iz česar sledi, da je »…družba znanja nujno ekskluzivna in neegalitarna13» (prav tam, 

str. 248), saj se v ozadju skriva konkurenčnost. Biti konkurenčen pa nujno zahteva tekmovalnost 

med posamezniki, kjer bodo tisti z več kapitala (tako človeškega kot tudi finančnega, kjer bo 

kakovost znanja zagotovljena s sposobnostjo plačila najvišje šolnine) zasedli boljša delovna 

mesta z dobrim plačilom kljub novim in težjim pogojem »naraščanja brezposelnosti in padanja 

realnih plač« (prav tam, str. 247).  Posledično torej »družbi znanja ne gre za povečanje splošne 

stopnje izobraženosti ter materialnega in simbolnega blagostanja, temveč le reproducira 

neenakost in družbeno izključevanje, ki ga producira deregulacija trga delovne sile« (prav tam,  

str. 248). In ker je za povečano brezposelnost in težave mladih kriv ravno izobraževalni sistem, 

bo predlagana reforma izobraževalnega sistema »bodočim podjetnikom nudila znanje, s katerim 

lahko oplemenitijo svoj človeški kapital in pridobijo konkurenčno prednost pred ostalimi« (prav 

tam, str. 247).  

1.4.3 UČENJE UČENJA 

Dejstvo je, da mora šola posameznike naučiti, kako naj se učijo, da se bodo lahko samostojno 

spopadli z vseživljenjskim učenjem. Po mnenju Evropske komisije je učenje učenja ena izmed 

osmih ključnih veščin, ki so v 21. stoletju »… ključne za preživetje v sodobni družbi znanja« 

(Ažman, 2012, str.3). Ostale kompetence zajemajo (Evropski parlament in Svet, 2006, v prav 

tam) sporazumevanje v materinem jeziku, sporazumevanje v tujem jeziku, matematično 

kompetenco ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalno pismenost, socialne in 

državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturno zavest in izražanje. Torej 

samo posamezniki, ki imajo osvojene prej omenjene veščine, lahko v sodobni družbi preživijo. 

Ravno iz tega razloga se je tudi v šolskem polju pričelo govoriti o kompetencah, saj je šola 

primarna institucija, ki mora posameznike pripraviti na življenje. Kompetenca učenje učenja 

pomeni »sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z 

učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah« (Ažman, 

2012, str. 3). Pri tem sta pomembni »motivacija in zaupanje vase« (prav tam), saj lahko 

posameznik zgolj na ta način oblikuje omenjeno veščino. Pomembno je zavedati se, da pri 

posamezniku lahko vzpodbudimo motivacijo, samo če obstaja zanimanje za učenje, torej ga 

mora določeno področje zanimati, »saj se brez motivacije učenje sploh ne more zgoditi« 

(Juriševič, 2006, v Juriševič, 2012, str. 11), po drugi strani pa je zaupanje vase ravno produkt 

                                                           
13 Neenakopravna. 
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delovanja opolnomočenega učenca. Opazimo torej, da mora biti predstopnja zagotavljanja 

možnosti za razvoj kompetence učenje učenja ravno v posameznikovem opolnomočenju.  

1.4.3.1 OPOLNOMOČENJE 

Opolnomočenje je proces, preko katerega z ustrezno podporo posameznika spodbudimo k temu, 

da prične sprejemati odločitve in obenem tudi odgovornost za svoja dejanja (Kamin, 2006). 

Predpostavka tega je osveščenost posameznika, saj je to prvi pogoj za suvereno delovanje (prav 

tam). Opolnomočenje je torej interaktiven proces, ki se oblikuje med posameznikom in 

njegovim okoljem, kjer je zaželen izid, razvoj sposobnosti in veščin za kritično mišljenje, 

zmožnost medsebojnega sodelovanja in zmožnost obvladovanja frustracij ter vplivov okolja 

(Kieffer, 1984, v Sadan, 2004). Hkrati je opolnomočenje tudi aktiven proces, saj stremi k 

premiku človeka iz pasivnega v aktivno stanje (Sadan, 2004), kjer se od posameznika zahteva 

določena stopnja samoangažiranosti (prav tam). Posameznik mora aktivno sodelovati pri 

razvoju lastnega opolnomočenja, saj bo zgolj na ta način lahko razvil njemu lasten način 

spoprijemanja se z različnimi okoliščinami. Obenem mora biti tudi okolje pripravljeno 

sodelovati pri krepitvi moči posameznikov, saj proces opolnomočenja poteka ravno na 

vzajemnem delovanju med okoljem in posameznikom. Ravno svetovalni delavci so tisti, ki 

lahko posameznikom v času izvajanja različnih aktivnosti poklicne orientacije nudijo prostor 

in čas, da se pričnejo osebnostno razvijati. Sicer svetovalni delavci že posvečajo dobršen delež 

svojih dejavnosti v smeri oblikovanja učenčeve osebnosti v smislu razvoja osebne integritete, 

krepitve pozitivne samopodobe in spoštovanja (Gril, 2015). Pomembno je, da učence čustveno 

opismenijo in jim pomagajo pri iskanju močnih področij. Hkrati imajo možnost, da preko 

različnih delavnic in uporabe različnih, starostno prilagojenih metod vzpodbudijo kritično 

razmišljanje in posameznike pripeljejo do uvida. Žal je v sedanjem konceptu karierne 

orientacije opolnomočenje prevzelo obrobno mesto, saj se v ospredje postavljajo potrebe trga. 

»Oprijemljiv primer je v Terminološkem slovarčku karierne orientacije 2011 (Kohont idr., 

2011, str. 6), v katerem je čedalje večje zanimanje za to dejavnost na področju izobraževanja 

pojasnjeno z dejstvom, da je karierna orientacija v EU prepoznana kot pomemben mehanizem 

za učinkovitejši razvoj človeških virov.« (Bijuklič, 2015, str. 41).  

Kako pa lahko pričakujemo, da bo posameznik iz šolskega okolja zakorakal v svet 

opolnomočen, če ima opolnomočenje v konceptih karierne orientacije obrobno mesto? V 

sodobnih konceptih karierne orientacije se od posameznika zahteva določeno »ravnanje, 

odzivanje in drža« (Bijuklič, 2015, str. 42), pri čemer se kot osrednji pojem uporablja pojem 

rezilientnosti, ki »pomeni nekaj takega kot odpornost« (prav tam). Dejstvo pa je, da je njegov 

izvor področju izobraževanja tuj. V »psihologiji je rezilientnost opredeljena kot eden od 

ključnih mehanizmov in potencialov človekovega obstoja, ki se manifestira v prelomnih 

situacijah« (Rutter, 1990; Werner, 1990; Luthar idr., 2006, v Kiswarday, 2013, str. 46). 

Največkrat pa se termin prevaja v »dinamičen proces, zmožnost ali rezultat uspešne 

prilagoditve posameznika ali skupine navkljub težkim ali ogrožajočim se okoliščinam« 

(Masten, Best in Garmezy, 1990 v prav tam, str. 47). Sicer v našem prostoru še ni moč zaslediti  

»teoretične opredelitve prevoda termina rezilientnost« (Kiswarday, 2013, str. 46), vendar 

»lahko termin slovenimo kot življenjsko odpornost in prožnost« (prav tam). Težavo gre razbrati 

v tem, ker je pojmu rezilientnosti preko konceptov karierne orientacije omogočen vstop v 
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primarno polje izobraževanja, kjer se na posameznike gleda kot sposobne ukriviti se oziroma 

upogniti se, ne da bi se pri tem zlomili (Bridges, 1995, v Bijuklič, 2015, str. 44), in ne nazadnje 

tudi spodobne »prenašanja bremen in težkih okoliščin« (Van Vuuren in C. Fourie, 2000, v prav 

tam). Na posameznike se tako gleda kot zgolj prilegajoče se in rezultat karierne rezilientnosti 

je lahko samo dvojen, in sicer »ali smo »karierno ranljivi« (ne zmoremo prenašati težavnih 

pogojev dela) ali »karierno odporni« (zmoremo prenašati negotovost, stres itd.)« (Bijuklič, 

2015, str. 44). Poglavitno težavo predstavlja, da takšna drža onemogoča posameznikovo 

opolnomočenje, saj koncept rezilientnosti »zastira tisto odločilno; to je samo perspektivo in 

možnost, da bi prevprašali in problematizirali vzroke in dejavnike okoliščin, v katerih živimo 

in delamo« (Bijuklič, 2015, str. 44). Princip karierne rezilientnosti tako »človeka obravnava 

(tudi vzgojno) le v eni dimenziji – kot prilagajajočega se – ter mu tako že na začetku izmakne 

in zakrije vse drugo, med tem tudi najpomembnejše: zmožnost mišljenja in presojanja 

obstoječega ter delovanja po lastni presoji. Karierna rezilientnost sicer lahko služi razvoju 

učinkovitosti človeških virov, vendar je njena smiselnost za opolnomočenje mladih na trgu dela 

več kot vprašljiva« (prav tam, str. 45). V nadaljevanju je prikazana tabela, ki opredeljuje razlike 

med rezilientnostjo in opolnomočenjem (Bijuklič, 2015, str. 44-46), pri čemer bo moč ugotoviti, 

da koncept rezilientnosti v okviru karierne orientacije nima mesta.  

REZILIENTNOST OPOLNOMOČENJE 

Človek je obravnavan v negaciji njegove 

kapacitete razsojanja in delovanja.   

Človek je sposoben delovati po lastni 

iniciativi in presoji.  

Človek je obravnavan kot zgolj prilegajoč se 

na okoliščine in postavljen kot le še odzivajoč 

se. Kot da ga omejujejo vplivi okolja, ljudje, 

nadnaravne sile, na katere ne more vplivati.  

Človek ima zmožnost delovanja; je sposoben 

prekiniti dominantne procese in ima 

sposobnost začeti nekaj novega glede na 

obstoječe.  

Človek je obravnavan singularno, ki naj bi 

uspeval samo na enem področju, in sicer na 

trgu dela.  

Človek je sposoben skupnostnega delovanja; 

cilj ni zgolj medsebojno tekmovanje med 

posamezniki za osebni uspeh.  

Tabela 1 Primerjava med rezilientnostjo in opolnomočenjem. 

Šolski svetovalni delavci imajo tako priložnost, da četudi preko konceptov karierne orientacije 

posameznike opolnomočijo v pravem pomenu besede. Kar naj bi pomenilo, da s svojo 

strokovnostjo (preko reflektiranega razumevanja vplivov neoliberalizma in evropskih strateških 

ciljev) učencem odpirajo obzorja, jih spodbujajo v kritično presojo in razmišljanje ter delovanje 

po lastni volji. Nenazadnje pa tudi spodbudijo v razmišljanje o poklicni oziroma karierni 

prihodnosti, sicer na drugačen način kot narekujejo koncepti karierne orientacije – v smislu 

oblikovanja primernega delavca za bodoče delodajalce in prilagajanje trgu dela. Pri tem je 

pomembno, da so šolski svetovalni delavci sposobni kritičnega razmisleka glede zahtev, ki so 

postavljene pred njimi, in obenem opozorijo na nereflektirano sprejemanje pojmov, ki so se, 

kot prej omenjeno, polastili šolskega polja.   

1.4.4 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 

Koncept vseživljenjskega učenja predpostavlja, da učenje poteka na vseh stopnjah življenjskega 

kroga posameznika (od zibelke do groba), torej vse življenje. Učenje je vpeto v vse sfere 
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posameznikovega življenja, kar pomeni vse od šole pa do delovnega mesta, doma in skupnosti 

(Laal, 2011). »Tako učenje/izobraževanje kot delo se zdaj povezuje v neko novo dejavnost, ki 

traja vse življenje kot nenehno ponovno učenje (angl. relearning) novega, torej pridobivanje 

novih znanj, veščin in kompetenc, ki se morajo neposredno dokazovati v delu in produkciji.« 

(Bijuklič, 2015, str. 36). Če se upošteva, »da je znanje veljavno, le še tako, da je uporabno, 

potem je lahko vsako včeraj veljavno znanje jutri že neveljavno in odvečno. Tako se v družbi 

znanja vsi nenehno učijo, da bi delali, in se ponovno učijo, da bi še naprej delali« (prav tam). 

Torej je posameznik neprestano pod pritiskom, vedno se mora učiti in se izpopolnjevati, saj ni 

nikoli dovolj dober, dovolj usposobljen.  

Vseživljenjsko učenje tako pomeni neprestano učenje in gradnjo veščin, ki jih posameznik 

pridobiva skozi izkušnje, s katerimi se sooča vse življenje  (Laal, 2011). Dejstvo je, da ravno v 

času velikih sprememb, tako na trgu dela kot tudi na področju zaposlitev, prihaja v ospredje 

pomen vseživljenjskega učenja, saj varnost posameznika »ni več vezana na zaposlenost, ampak 

na zaposljivost« (Mrakovič in Brečič, 2018, str. 36), pri čemer je za »ohranjanje zaposljivosti… 

pomembno vseživljenjsko učenje« (prav tam). Ravno tako je v Beli knjigi o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) opredeljeno, kot sledi:  »vseživljenjsko učenje, ki 

je v svoji humanistični perspektivi videno kot razširjena pravica posameznika do izobraževanja, 

je sedaj lahko razumljeno tudi kot dolžnost posameznika, da se izobražuje skozi vse življenje, 

oziroma da gre pri vsem zgoraj navedenem za njegovo osebno odgovornost za razvoj lastnega 

izobraževanja in za soudeležbo pri uresničevanju državljanskih pravic in gospodarskih ciljev« 

(prav tam, str. 36), kar nakazuje oziroma »zveni tudi kot opravičilo, s katerim se družba 

razbremenjuje skrbi za sistemsko ureditev izobraževanja … in jo prelaga na ramena 

posameznika« (Andragoško društvo Slovenije, 2011, str. 2). Čeprav obstoji zavedanje, da se 

izobraževanje ne more skrčiti »zgolj na pridobivanje spretnosti in kompetenc za potrebe trga 

dela« (Krek in Metljak, 2011, str. 35), saj je pomembno tudi splošno znanje14, je vseživljenjsko 

učenje predstavljeno kot nujnost, če posamezniki želijo »preživeti na trgu dela v času hitrih 

družbenih, gospodarskih in tehnoloških sprememb« (prav tam, str. 36). Pri tem morajo 

neprestano »prilagajati svoje znanje in veščine nepredvidljivim zahtevam trga dela« (prav tam). 

Poglavitni problem VKO tako predstavlja ozka usmerjenost na posameznika, kjer se ljudi 

obravnava zgolj skozi perspektivo dela, kajti ta perspektiva se je polastila tudi samega polja 

izobraževanja. Ne glede na širino možnosti udejstvovanja posameznika in njegovih potencialov 

se VKO usmerja v »zgolj še tehnične veščine, kompetence in specializacije, ki so pridobljene 

zato, da bi se dokazovale v edini še preostali dejavnosti, ki je na voljo v t. i. delovnih živalih– 

v delu in produkciji« (Bijuklič, 2015, str. 39).  

Sicer »učljivost posameznika kot cilj izobraževanja ne sme biti ločena od moralnega 

oblikovanja osebnosti, ki skupaj s pridobljenim znanjem vzpostavljata trdnost značaja in 

kritičnost posameznika, saj vzgoja in izobraževanje v šoli ne smeta prožnosti posameznikov 

sprevračati v njihovo nekritičnost in vodljivost, ker bi to nasprotovalo temeljnemu načelu 

oblikovanja avtonomne osebnosti« (Krek in Metljak, 2011, str. 21). Žal pa v »sodobnem 

                                                           
14Splošno znanje tako »prispeva k razvoju osebnih potencialov, splošni kulturni razgledanosti (razvoj kulturnega 

in socialnega kapitala) in opolnomoča ljudi za upravljanje s pogoji lastnega življenja ter prevzemanje odgovornosti 

za ustvarjanje in spreminjanje le-teh, torej tudi za aktivno družbeno in politično partecipacijo« (Krek in Metljak, 

2011, str. 35-36) 
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neoliberalnem diskurzu vseživljenjskega učenja ni niti najmanjše sledi tradicionalnih idej 

izobraževanja« (Borg in Mayo, 2006, v Kump, 2012, str. 21), ki bi bile povezane »s socialnimi 

nameni, političnim angažmajem in vizijo boljšega sveta«(prav tam).  

Posameznike v polju izobraževanja tako preko vpliva do sedaj razloženih pojmov, in sicer  

človeški kapital, družba znanja, vseživljenjsko učenje in učenje učenja, postopoma oblikujemo 

v bodoče delavce, ki služijo sistemskemu cilju (Vezjak, 2014), kar naj bi pomenilo narediti 

Evropo najbolj konkurenčno državo na svetu (prav tam). Koncepti karierne orientacije 

manipulirajo in upravljajo z ljudmi za lastne interese, hkrati pa onemogočajo pravo 

opolnomočenje in razvoj kritičnega mišljenja ter morebitnega upora. Šolsko polje se tako 

nevarno približuje pripravljalnici po meri (Laval, 2005), kjer gre za opuščanje ciljev razvoja 

avtonomnega posameznika, ki je sposoben kritičnega razmišljanja. Dokaz za to je ravno 

vpeljava pojma avtonomije in discipline v polje šolstva, saj ta dva izraza, kot že poprej 

omenjeno, namigujeta na idealnega delavca za bodoče delodajalce. V tem smislu je tudi 

povezava šolskega polja s trgom dela vprašljiva, saj obstaja nevarnost, da se šolsko polje 

zmanjša zgolj na zadovoljevanje potreb bodočih delodajalcev, pri čemer splošno znanje 

izgublja svoj pomen in vrednost. Od šole se tako pričakuje, da bo posameznike naučila biti 

idealen delavec, ki je sposoben tako avtonomnega in samodiscipliniranega kot tudi 

samoiniciativnega delovanja. V tem primeru šolstvo postaja primarno polje uvajanja (Laval, 

2005) oziroma »začetno usposabljanje« (prav tam, str. 66), kjer prihaja do »razpuščanja vsebin 

in kulturnega osiromašenja« (prav tam, str. 69).  To predstavlja poglavitni problem, saj naloga 

in cilj vzgoje ter izobraževanja ne moreta biti skrčena »ne na pripravo za poklic in ne na 

pripravo za kariero« (Bijuklič, 2015, str. 40). Na tem mestu pa imajo moč za namene dosege 

sprememb ravno šolski svetovalni delavci, saj so zadolženi za izvajanje aktivnosti poklicne 

oziroma karierne orientacije.  

1.5 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA  

Temeljni cilj vzgoje in izobraževanja je oblikovati posameznike, ki bodo sposobni 

samostojnega odločanja, kritičnega razmišljanja in sprejemanja odgovornosti za lastna dejanja 

z opiranjem na »kakovostno pridobljenem znanju in socialnih ter drugih spretnostih« (Krek idr., 

2011, str. 14).  S tem sovpada tudi sprejemanje odgovornosti za lastni poklicni razvoj oziroma 

načrtovanje kariere, torej primerno opolnomočenje. V zadnjih razredih osnovne šole 

(intenzivneje predvsem v zadnjem razredu, kjer se opravijo tudi test učenčevih sposobnosti za 

poklicno svetovanje, Anketa o izbiri poklica in Test poklicnih interesov) učenci ob spremstvu 

svetovalne delavke in razrednika obiščejo Center za informiranje in poklicno svetovanje15, kjer 

dobijo informacije s področja sveta dela, poklicev in možnosti prehoda na višjo raven 

izobraževanja (Zupančič, 2006). Pri zgoraj povedanem pa gre izpostaviti, da samo reševanje 

določenega števila testov in obisk CIPS-a ne moreta nadoknaditi poklicne orientacije, česar se 

mnogi šolski svetovalni delavci tudi zavedajo. Na podlagi poročila, ki je nastalo po tretjem 

srečanju vseh študijskih skupin svetovalnih delavcev v OŠ (Bezić, 2012), je moč opaziti 

zaskrbljenost glede nezmožnosti izpeljave različnih oblik dejavnosti poklicne orientacije, saj ni 

za to, v učnem načrtu, predvidenih nobenih ur. Pojavljata se torej želja in zahteva po sistemski 

                                                           
15 V nadaljevanju CIPS.  
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spremembi izobraževalnega sistema, saj se svetovalni delavci oziroma izvajalci poklicne 

orientacije zavedajo pomembnosti zgodnje poklicne orientacije (prav tam).  

Šolska svetovalna služba je v našem prostoru primarna izvajalka poklicne orientacije. Razume 

se, da naj bi se »svetovalno delo v osnovni šoli pričelo razvijati zaradi potreb po poklicnem 

usmerjanju« (Kovač, 2013, v Povše, 2016, str. 2) Poleg tega je svetovalna služba prva pričela s 

prepoznavanjem otrok z učnimi in vedenjskimi težavami (prav tam). Torej so naloge šolske 

svetovalne službe že od samega začetka dalje usmerjene na različna področja dela s 

posamezniki, pri čemer so temeljne naloge »svetovanje, posvetovanje in koordinacija« (Vršnik 

Perše idr., 2008, str. 5).  

Za učinkovito delovanje šolske svetovane službe je potrebno, da so njihove delovne naloge 

jasno opredeljene (Vršnik Perše idr., 2008). Sicer je področje poklicne orientacije  opredeljeno 

v Programskih smernicah za delo svetovalne službe v OŠ (2008), pri čemer naj bi vsebovalo 

naslednje aktivnosti: poklicno informiranje, diagnosticiranje, poklicno svetovanje, poklicno 

vzgojo, namestitev, zastopanje, povratno informiranje in spremljanje svetovancev« 

(Programske smernice, 2008, str. 23). Tu gre izpostaviti, da se slednje razume bolj kot 

priporočilo in ne kot strogo določeno pravilo. Posledično jih šolski svetovalni delavci le delno 

sprejemajo in pri svojem delu izpolnjujejo zgolj minimalne standarde, ki so predstavljeni pri 

štirih od šestih področjih delovanja. V nadaljevanju je prikazana tabela delovanja šolskih 

svetovalnih delavcev in  njihovih nalog, ki segajo na področje poklicne orientacije, s prikazom 

minimalnega standarda:  

NALOGE OPIS   STANDARD 

Sodelovanje pri poklicni 

vzgoji16  

Redni predmeti (izvajajo 

učitelji, v skladu s cilji v 

učnih načrtih posameznih 

predmetov). 

Oddelčna skupnost  (izvajajo 

razredniki, svetovalni 

delavci).  

Druge aktivnosti  na šoli 

(interesne dejavnosti, 

popoldanska predavanja) in 

izven šole (ekskurzije, obiski 

podjetij, organizacij, delovna 

praksa) (koordinirajo 

svetovalni delavci). 

 

Ni minimalnega  standarda. 

Svetovalno delo z učenci Obveščanje o nadaljnjem 

izobraževanju, poklicih, 

možnostih zaposlovanja,   

Zagotovitev dostopa 

informacij vsem učencem 

preko:  

                                                           
16 Poklicna vzgoja je »program načrtovanih izkušenj, s pomočjo katerega učenec razvije predstave, znanja in 

veščine, ki mu omogočajo ustrezno odločanje in pomagajo pri prehodih z ene na drugo stopnjo izobraževanja ter 

pri prehodu v zaposlitev” (Programske smernice, 2008, str. 23).  
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Organizacija obiskov v 

podjetjih in drugih 

delodajalcih, tematske 

razstave, 

Organizacija in usklajevanje 

predavanj in pogovorov z 

zunanjimi strokovnjaki, 

predstavniki poklicev, 

poklicnimi svetovalci ZRSZ 
17in drugimi. 

Izvedba predavanj, delavnic. 

 

Zbiranje podatkov za potrebe 

poklicnega svetovanja 

(anketiranje, diagnostični 

preizkusi, itd.). 

Individualno in skupinsko 

poklicno svetovanje. 

osebnega pogovora – šolska 

svetovalna služba, učitelj;  

 informacijskih medijev (v 

šolski knjižnici in na drugih  

informacijskih mestih 

(panoji, table). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letno vsaj dve uri na oddelek 

(v zaključnih dveh razredih) 

z vsebinami poklicne vzgoje.  

Izvedba ankete o 

izobraževalnih in poklicnih 

namerah učencev  

zaključnega razreda. 

 

Vsak učenec vsaj en 

svetovalni razgovor 

(prostovoljna udeležba) pred 

zaključkom OŠ (zaključni 

razred, po potrebi prej).  

Svetovalno in posvetovalno 

delo z učitelji in drugimi 

sodelavci na šoli 

Sodelovanje s šolsko 

knjižnico (vzpostavljanje in 

vzdrževanje baz poklicno-

informativnih gradiv). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard glede informacij v 

gradivih:  

informacije o programih in 

šolah na srednji stopnji 

izobraževanja,  

informacije o smereh in 

vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah visokošolskega in 

univerzitetnega študija,  

informacije o razpisih za 

vpis, štipendije, poklice in 

možnosti zaposlitve.  

                                                           
17 Kratica označuje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.  
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Sodelovanje z učitelji pri 

načrtovanju in izvedbi 

poklicne vzgoje.  

Organizacija in vodenje 

timskih posvetov o 

izobraževalno-poklicni 

nameri učencev (po potrebi 

sodelovanje z učitelji, 

državniki, poklicnimi 

svetovalni ZRZS in drugimi).  

Svetovalno in posvetovalno 

delo s starši  

Organizacija in izvedba 

predavanj in delavnic o vlogi 

staršev pri poklicnem razvoju 

in odločanju. 

 

Individualno poklicno 

svetovanje za starše (lahko 

skupaj z učenci) o poklicni 

izbiri.  

Vsaj dve predavanji za starše, 

najmanj eno v osmem in eno 

v devetem razredu. 

Predavanja izvajajo poklicni 

svetovalci ZRSZ in šolska 

svetovalna služba. 

Sodelovanje z vodstvom Koordinacija aktivnosti 

poklicne orientacije z 

vodstvom šole. 

 

Sodelovanje pri načrtovanju 

strokovnega izpopolnjevanju 

učiteljev na področju 

poklicne vzgoje.  

 

Sodelovanje pri organizaciji 

prostora za zagotavljanje 

potrebnih informacij o 

izobraževalni in poklicni poti 

učencev.  

Sodelovanje z vodstvom pri 

načrtovanju in organizaciji 

aktivnosti poklicne      

orientacije. 

Sodelovanje in 

koordinacija dela z 

zunanjimi ustanovami  

Koordinacija aktivnosti 

poklicne orientacije z ZRSZ.  

Koordinacija povezovanja s 

srednjimi šolami 

(informativni dnevi, drugi 

stiki med OŠ in SŠ).  

Koordinacija aktivnosti, 

povezanimi z obiski podjetij, 

drugih organizacij.  

Ni minimalnega standarda.  

Tabela 2 Naloge šolskih svetovalnih delavcev in delavk v okviru poklicne orientacije in minimalni standard. 
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Kot že predhodno omenjeno, lahko iz zgornje tabele razberemo, da je standard predstavljen 

zgolj pri štirih od šestih področjih nalog, pri čemer niso zajete vse tiste kategorije, ki spadajo 

pod določeno vrsto naloge. Minimalni standard je največkrat omenjen pri nalogi svetovalnega 

dela z učenci, pri čemer bi moral standard zagotavljati izvedbo vseh kategorij, ki sodijo pod to 

nalogo, saj so aktivnosti poklicne orientacije v prvi vrsti namenjene ravno učencem. Vseeno pa 

je moč opaziti, da so aktivnosti zgolj informacijske narave in niso usmerjene na interaktivne 

dejavnosti z učenci, kljub dejstvu da bi preko slednjih lahko spodbudili posameznikovo 

razmišljanje o sebi. To dokazujejo tudi rezultati raziskave o stanju poklicne orientacije v 

osnovnih šolah (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2008). Ključna ugotovitev 

raziskave prikazuje, da je več kot 90 % anketiranih svetovalnih delavcev izvajalo naslednje 

aktivnosti: »individualni pogovor staršev s šolskim svetovalnim delavcem, timski pogovor (s 

kolegi učitelji),  eksterno preverjanje znanja v devetem razredu, testiranje z Multifaktorsko 

baterijo testov (MFBT), poklicni kažipot, vprašalnik o poklicni poti (eVPP), predavanja o izbiri 

poklica in »posebne šolske ure poklicne vzgoje« (Gabor idr., 2008 v Lovšin, 2015, str. 33), ki 

pa so omejene le na nekaj ur letno« (prav tam). Do podobnih ugotovitev se je dokopala tudi 

raziskava o analizi svetovalnega dela v osnovnih in srednjih šolah, ki je bila opravljena v obliki 

skupinskega pogovora s šolskimi svetovalnimi delavci (Štremfel idr, 2015 v Lovšin, 2015). Iz 

ugotovitev je razvidno, da so aktivnosti bolj informacijske narave in usmerjene na testiranje 

učencev in ne toliko na interaktivne dejavnosti z njimi, v smislu individualnega pogovora18 in 

svetovanja ali dela na sebi. Posledično aktivnosti ne delujejo v smeri opolnomočenja, usvajanja 

pomembnih veščin, in uspešnega spoprijemanja z življenjskimi situacijami, čeprav naj bi to bila 

ena izmed nalog svetovalnih delavcev. Poklicna orientacija se tako v našem prostoru še vedno 

izvaja predvsem v obliki individualnega razgovora, torej lahko povzamemo, da gre za 

prevladovanje tradicionalno usmerjene poklicne orientacije (OECD, 2004b), ki se izvaja 

predvsem v obliki osebne storitve za učence (prav tam). 

Če za trenutek omenimo rezultate raziskave o analizi stanja svetovalnega dela v OŠ in vrtcih 

(Vrešnik Perše idr., 2008), je bila pri podaji odgovora o najpomembnejši strokovni nalogi  

poklicna orientacija postavljena na predzadnje mesto. Ugotovljeno je bilo, da prvo mesto 

zasedajo vzgojni problemi, disciplina in nasilje, na zadnjem mestu pa se je znašlo delo z 

nadarjenimi (prav tam). Ravno na tem primeru je bilo dokazano, da ima poklicna orientacija 

zgolj obrobno mesto pri nalogah in drugih zadolžitvah šolske svetovalne službe. Utemeljeno 

lahko povzamemo, da je pridobljeni podatek zaskrbljujoče narave, saj naj bi se s slednjo 

ukvarjala zgolj šolska svetovalna služba. Po drugi strani pa je, upoštevaje rezultate raziskave o 

pomembnosti posameznih nalog svetovalne službe (Vogrinc in Krek, 2012), opravljene v letu 

2012, moč opaziti spremembe na področju poklicne orientacije. Dejstvo je, da je bilo 

ugotovljeno, da je druga najpomembnejša naloga šolskih svetovalnih delavcev ravno poklicna 

vzgoja (prav tam). Razlog za navedeno bi lahko iskali v zasledovanju evropskih strateških 

ciljev, pri čemer bi bilo smotrno večji poudarek nameniti ravno poklicni oziroma karierni 

orientaciji. Sicer ugotovitev prinaša nekolikšno olajšanje, saj obstaja možnost, da se bo 

                                                           
18 Trenutno je v Sloveniji zastavljen standard, na podlagi katerega se od svetovalnih delavcev pričakuje, da 

omogočijo učencu vsaj en svetovalni razgovor pred zaključkom osnovne šole,  in izpeljava letne izvedbe vsaj dveh 

ur predavanj na oddelku z vsebinami poklicne vzgoje (Programske smernice, 2008), ki pa v učnem načrtu niso 

predvidene. Kar pomeni, da se slednja izvajajo med nadomeščanji in  zaradi navedenega vsebine niso vnaprej 

načrtovane (Repanšek, 2009). 
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vsebinam poklicne orientacije v prihodnosti nedvomno namenilo veliko več pozornosti – na 

tem mestu ponovno poudarjamo, da je željo po ureditvi področja poklicne orientacije čutiti že 

dlje časa pri njenih primarnih izvajalcih (Bezić, 2012). Gre pristaviti tudi, da je med 

pridobljenimi ugotovitvami omenjene raziskave (Vogrinec in Krek, 2012) poudarjeno, da gre 

pri poklicni orientaciji zgolj za »posredovanje informacij o nadaljnjem šolanju« (prav tam, str. 

50) oziroma »o možnosti zaposlitve« (prav tam), pri čemer se popolnoma zanemarja vidik 

osredotočanja na prepoznavanje učenčevih interesov in njegovega opolnomočenja. Ravno 

pravkar izpostavljeno predstavlja težavo, saj je potrebno poklicni orientaciji nameniti veliko 

več časa, pri čemer se je potrebno osredotočiti na opolnomočenje učencev »za delovanje po 

lastni iniciativi in presoji, kar vključuje tudi sposobnost prekinjanja dominantnih procesov 

obstoječega ali začenjati z nečim novim glede na obstoječe« (Štremfel in Lovšin, 2015, str. 

117). Slednje pa je moč doseči zgolj preko konsistentnega izvajanja aktivnosti poklicne 

orientacije in ne v obliki splošno predpisanih, na informacije usmerjenih nalog, kot je za naš 

sistem značilno. Dejstvo je, da so že »primarne naloge šolskih svetovalnih delavcev velikokrat 

odložene v čas po pouku ali pa ostanejo neopravljene« (Šmit, 1997, v Povše, 2016, str. 21).  

1.5.1 INTEGRIRAN MODEL POKLICNE ORIENTACIJE 

Pomankanje posvečanja pozornosti poklicni orientaciji lahko povežemo s tem, da naša šolska 

svetovalna služba deluje na načelu integriranega modela (OECD, 2004b). Pri integriranemu 

modelu gre za to, da poleg aktivnosti poklicne orientacije šolski svetovalni delavci izvajajo tudi 

naloge na drugih področjih delovanja (osebno svetovanje, poučevanje določenih predmetov, 

reševanje kriznih dogodkov …). Pri tem obstaja nevarnost, da se več pozornosti nameni ravno 

osebnemu svetovanju in reševanju kriznih situacij, zaradi česar je poklicna orientacija vse 

prepogosto postavljena na stranski tir. Večina strokovnjakov je mnenja,  da sta to dve različni 

področji dela (osebno, s stiskami povezano svetovanje,  in karierno svetovanje), kjer se 

zahtevajo različna znanja in spretnosti. Poudarjajo, da vodenje kariere zahteva redno 

osveževanje znanja, potrebno je biti v stiku s spremembami izobraževalnega sistema in trga 

dela, kar pri integriranemu modelu omenjeno predstavlja dokaj velik zalogaj za svetovalne 

delavce (prav tam). Na podlagi izpeljane raziskave v Kanadi so raziskovalci ugotovili, da 61% 

svetovalnih delavcev nameni največ časa kriznemu  svetovanju. Na Norveškem, na primer, 

svetovalni delavci namenijo kar 80 % svojega delovnega časa individualnim oz. osebnim 

razgovorom (OECD, 2004b). Primarni deficit integriranega modela torej predstavlja ravno 

prepletanje ostalih nalog s področjem poklicne orientacije, pri čemer je slednja nemalokrat 

potisnjena na stranski tir. Iz pravkar izpostavljenega razloga so v Avstraliji in na Nizozemskem 

razdelili poprej omenjeni vlogi dvema različnima izvajalcema, zaradi česar zaposlujejo ravno 

karierne svetovalce (OECD, 2004a).  

V našem prostoru se šolski svetovalni delavci ukvarjajo z različnimi področji hkrati, medtem 

ko so v drugih državah »razlike med dejavnostmi« (Kohont idr., 2011, str. 11) veliko bolj vidne 

(prav tam). Različni strokovnjaki si razdelijo izvajanje določenih nalog (v Avstriji je npr. 

poklicna orientacija v domeni šolske psihologije19 (Vršnik Perše idr., 2008), medtem ko je pri 

nas »poklicna orientacija definirana kot ena izmed šestih področij dela svetovalne službe v 

                                                           
19 To so posebni oddelki, namenjeni »šolskemu in kariernemu svetovanju« (Vršnik Perše idr., 2008, str.16).  
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osnovni šoli« (Nacionalni kurikularni svet, 2008, v prav tam, str. 11).  Tako npr. v Italiji, na 

Nizozemskem in v Španij poklicno orientacijo izvajajo »zunanji izvajalci, lokalni koordinatorji, 

učitelji svetovalci« (Bezić, 1999, v Povše, 2016, str. 3). Ker je prepletanje različnih področij 

dela za šolsko svetovalno službo, po mojem mnenju sodeč, v našem prostoru preobremenjujoče, 

se mnoge pomembne dejavnosti s področja poklicne orientacije ne morejo izvajati. Pomembno 

je izpostaviti, da se šolski svetovalni delavci sicer zavedajo pomembnosti poklicne orientacije, 

zato si želijo ustrezne ureditve tega področja (Bezić, 2012). Trenutno je izvajanje le-te – skladno 

z zapisanimi smernicami – usmerjeno predvsem v podajanje informacij o vpisu in trgu dela, pri 

čemer za preostale aktivnosti, vezane na posameznikovo spoznavanje in razvijanje odnosa do 

sebe in drugih, preprosto zmanjka časa. Upoštevaje dejstva, da je »oblikovanje učenčeve 

osebnosti eden izmed temeljnih ciljev vzgoje hkrati tudi eden izmed pomembnih ciljev šole in 

s tem tudi šolske svetovalne službe« (Kovač, 2013, str. 13),  bi morali temu področju posvetiti 

veliko več pozornosti. Preko aktivnosti poklicne orientacije, ki je trenutno tradicionalno 

usmerjena, torej zgolj na izbiro nadaljevanja šolanja, bi se lahko vključile marsikatere 

dejavnosti v smeri samospoznavanja in usvajanja pomembnih veščin, za namene 

opolnomočenega delovanja.  

1.5.2 POKLICNA ORIENTACIJA KOT OSEBNA STORITEV – 

TRADICIONALNA USMERJENOST 

Tradicionalno naj bi bila poklicna orientacija preveč usmerjena v izbiro točno določenega 

poklica oziroma osredotočena zgolj na načrtovanje izobraževalne poti posameznikov. V tem 

smislu je bila sprva predstavljena kot osebna storitev za učence in se je izvajala na prelomnih 

točkah posameznikovega življenja, torej pri odločanju o nadaljevanju šolanja. Iz tega razloga 

so jo svetovalni delavci izvajali v obliki individualnega pogovora z učenci (OECD, 2004b) 

ravno v trenutku prehoda v sekundarno izobraževanje. Ker je bil poudarek poklicne orientacije 

postavljen na odločanju učencev o njihovem nadaljevanju izobraževanja oziroma o izbiri 

poklica, je bilo premalo pozornosti posvečene dolgoročnim poklicnim ciljem oziroma izbiri 

izobraževalnih poti tistih, ki se niso odločili za nadaljevanje šolanja na poklicni ravni. To 

pomeni, da so posamezniki, ki so se odločili za nadaljevanje izobraževanja na splošnih 

srednješolskih programih, odločitev o izbiri poklicne poti preložili na kasnejši čas (prav tam). 

Iz podatkov raziskave (Kelava, 2015) o deležu dijakov in vajencev v vseh srednješolskih 

programih iz leta 2012/13 lahko razberemo, da »razmeroma velik delež mladih v osnovni šoli 

ne sprejme svoje poklicne odločitve, saj jo zaradi vpisa v splošnoizobraževalni program preloži 

na konec srednješolskega izobraževanja« (prav tam, str. 54). Pričakuje se, da naj bi 

posamezniki, ki se odločajo za nadaljevanje izobraževanja na terciarnem nivoju (OECD, 

2004b), torej tisti, ki so v splošnih izobraževalnih programih, bili deležni večje pozornosti in 

podpore izvajalcev poklicne orientacije. Navedeno lahko opazimo v različnih državah, kot npr.: 

v Belgiji, na Danskem, Finskem in  Madžarskem, v Irski, Koreji, Mehiki, na Norveškem in v 

Švica (prav tam). Vseeno pa ima zaradi tradicionalnega pristopa pri vodenju kariere tudi v 

terciarnem izobraževanju poklicna orientacija manjšo vlogo. Predpostavlja se, da so 

posamezniki že sprejeli odločitev o svoji karieri. Iz tega razloga se storitve karierne orientacije, 

ponujene v okviru terciarnega izobraževanja, ne nanašajo na razvoj sposobnosti vodenja 
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kariere, kot to zahteva koncept karierne orientacije, ampak se poglavitno osredotočajo na 

iskanje zaposlitve in osebnega svetovanja (OECD, 2003).  

Ravno tako naj bi poklicna orientacija, ki se izvaja zgolj v okviru šolske svetovalne službe, 

postavljala institucionalne potrebe šole pred potrebami učencev (OECD, 2004b). Pritiski na 

učence naj bi se izvajali na podzavesten način, kjer se učencem subtilno predlaga, na katero 

šolo naj se vpišejo glede na interese institucije, v kateri se šolajo (prav tam). Vendar o kakšnih 

prikritih interesih lahko govorimo v osnovnošolskem izobraževanju? Ali ni ravno vpletanje 

logike trga dela v storitve poklicne orientacije prikrit način manipuliranja s posamezniki in  

njihovimi odločitvami v smislu prilagajanja potrebam trga dela? V istem besedilu je omenjeno, 

da je v primeru, kjer so storitve poklicne orientacije v celoti izvedene s strani šolskih 

svetovalnih delavcev, povezava s trgom dela šibka (OECD, 2004b). Torej je sprejemljivo 

sprejeti vpliv trga dela, ki preko zaželene povezave z zunanjim institucijami na subtilen način 

spodbuja učence k vpisu gospodarsko potrebnih in zaželenih smeri, hkrati pa je potrebno 

prevprašati vpliv institucij, kjer se posamezniki šolajo, saj se v ozadju lahko skriva prikrit 

interes (povezava financiranja šol z zadrževanjem učencev (OECD, 2004b)). Zdi se, da cilj 

ostaja enak – manipuliranje s posamezniki – zgolj vzrok je drugačen, saj je vpletanje 

ekonomske logike v izobraževanje družbeno sprejemljivo in zaželeno ter obenem sprejeto za 

»višje dobro« vseh in posledično tudi upravičeno.  

1.5.3 PREDLOGI SPREMEMB – PREUSMERITEV POKLICNE 

ORIENTACIJE V KARIERNO ORIENTACIJO  

Ponujanje karierne orientacije v okviru rednih izobraževalnih vsebin in neobveznih storitev je 

tudi eden izmed predlaganih ukrepov za znižanje stopnje brezposelnosti mladih v Sloveniji, saj 

se kljub delovanju kariernih centrov »karierno svetovanje mladim v okviru izobraževanja 

ponuja prepozno« (Cerovšek in Lukič, 2013, str. 40). Pomembno je izpostaviti, da se 

posamezniki, ki se v večini znajdejo v obdobju mladostništva, prvič odločajo o lastni poklicni 

karieri (Zagoričnik in Pečjak, 2007) in se šele na prehodu iz srednje šole v terciarne oblike 

izobraževanja srečujejo s stiskami in dvomi, tesno povezanimi z nadaljevanjem študija. 

Raziskovanje šolskega sistema, trga dela in brezposelnosti mladih je v prvi vrsti opravljeno s 

ciljem razumeti učinek orodij, s katerimi sistem ureja vpis na srednje šole in v terciarno 

izobraževanje (Medveš in Muršak, 2010), torej z namenom spodbujanja vpisa na naravoslovne 

smeri, ki so trenutno manj zasičene kot družboslovne (Cerovšek in Lukič, 2013), z namenom 

upravljanja s posamezniki, da se pričnejo prilagajati potrebam trenutnega trga dela, kjer ena 

izmed raziskav poudarja, da mora biti poudarek na predstavljanju perspektivnih poklicev 

prihodnosti (Visokošolsko in izobraževalno središče Primorske, 2010). Pri tem pa se velikokrat 

pozablja družbene procese, ki na posameznike zavedno in nezavedno vplivajo, saj je dejstvo, 

da se »posameznikove sposobnosti in motivi za določen poklic ne oblikujejo zgolj 

intrapersonalno, ampak so tesno pogojeni z družbenim okoljem« (Hozjan, 2010, str. 11) kot 

tudi socialnim ozadjem, saj: »šele na socialnem ozadju postanejo bolj razumljiva orodja vpisne 

politike« (Medveš in Muršak, 2010, str. 9).   

Vpletanje ekonomske logike v polje izobraževanja predpostavlja, da je »izbira poklica 

enodimenzionalna; pomemben je zgolj dohodek, ki ga bo prinašal izbrani poklic« (Laval, 2005, 
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str. 48). Poklicno izbiro torej vodi »racionalno prizadevanje« (prav tam), na osnovi katerega 

naj bi posameznik pridobil dodaten denarni prihodek – »to prizadevanje samo pa določa višina 

prihodka, ki ga od investicije pričakuje« (prav tam). Pri tem mora biti »financiranje izbire 

odvisno od pričakovanih dobičkov in tega, kako uporabne in splošne bodo pridobljene 

kompetence« (prav tam, str. 48-49). Torej se morajo posamezniki sami »že zgodaj odločiti, kje 

se bodo šolali in ali se – od neke stopnje naprej – sploh bodo šolali« (Adam, 2014, str. 99), pri 

čemer se bolj nadarjenim posameznikom »splača nadaljevati študij, saj je investicija v tem 

primeru zelo rentabilna, manj nadarjenim pa se prej splača opustiti študij in se čim prej vključiti 

v poklicno življenje.« (Laval, 2005, str. 49). Na tem mestu gre razbrati, da »teorija človeškega 

kapitala ni prav nič egalitarna, čeprav ji OECD in Svetovna banka pripisujeta nepristranskost« 

(prav tam), saj se »nadarjeni učenci učijo hitreje in za omenjeno ceno nakopičijo zelo rentabilen 

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

dohodki« (prav tam). Ravno preko te logike se ustvarja in vzdržuje neenakost v šolskem 

sistemu, čeprav naj bi vpeljava koncepta karierne orientacije slednjo blažila.  

Opazimo lahko, da se je ravno preko teorije človeškega kapitala šolskega polja polastila logika 

kapitalizma. Zaradi navedenega je treba posameznike že zgodaj usmerjati in jim pomagati 

ugotoviti, kje je dejansko  njihovo mesto v družbi, pri tem pa moramo šolski sistem osiromašiti 

vseh predmetov in znanj, ki so odvečna in nepotrebna. Pomembne so zgolj »kompetence, nujne 

za zaposljivost delavcev« (Laval, 2005, str. 33), saj mora postati cilj vzgojno-izobraževalnih 

sistemov povečanje konkurenčnosti gospodarstva. Izobraževanje in usposabljanje se tako 

morata usklajevati »s povpraševanjem na trgu dela« (Gril, 2015, str. 79) in se osredotočiti na 

razvoj »ustreznih interesov in sposobnosti za prilagajanje zahtevam na trgu dela (npr. z uvedbo 

novih predmetov v osnovni šoli in s spremembo šolske zakonodaje)« (Nacionalni program 

reform 2014-2015, v prav tam).  

Reforme naj bi bile sprejete v dobrobit posameznikov in posledično celotne družbe, vendar ne 

moremo mimo dejstva, da se v njihovem ozadju, torej navidezne »skrbi« za družbo, skriva 

neoliberalistična logika upravljanja in prenašanja celotne odgovornosti na posameznike. 

Seveda je posameznikom v interesu, da bodo lahko poskrbeli zase in si po končanem 

izobraževanju poiskali službo, ki jim bo omogočala preživetje, vendar ne razumem, zakaj bi 

bilo potrebno že v primarni sistem izobraževanja prepletati potrebe trga dela. Če velja razlog 

za to iskati v tem, da je prihodnost glede zaposlovanja negotova kot tudi »zastavljanje lastnih 

ciljev za delovno življenje oziroma poklicne odločitve« (Gril, 2015, str.79) in »prihodnost glede 

trga dela« (prav tam), zakaj torej posameznike učiti primernega načina spopadanja s temi 

negotovimi okoliščinami, namesto da bi se v višjih strokovnih krogih iskale spremembe na 

področju uravnavanja le-teh? Verjetno zato, ker gre pri konceptu in politikah vseživljenjskega 

učenja samo za »fleksibilno državljanstvo in delovno silo, ki zadovoljuje selektivne interese 

kapitalistične politične ekonomije pod krinko krepitve moči in progresivnega izobraževanja za 

vse« (Murphy, 2000, v Kump, 2012, str. 21). Ponovno se vsa odgovornost prelaga na 

posameznike in ravno njih je potrebno prilagoditi spremembam, ki se dogajajo (o čemer je bilo 

veliko govora v prejšnjih odstavkih teoretičnega dela – fleksibilizacija delovne sile, slabši 

pogoji dela … ), namesto da bi pozornost usmerili v spremembe na področju zaposlovanja. 

Očitno se v ozadju skriva kapitalistični koncept dobička in je veliko lažje prilagajati oziroma 

manipulirati bodoče delavce, ki se trenutno izobražujejo, in jim prikazati, da je njihovo 
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prilagajanje povsem naravno. Ko posameznike že dovolj zgodaj obkrožamo z idejami, da so 

sami dolžni in sposobni poskrbeti zase in je njihova dolžnost prilagajati oziroma učiti se, se 

temu tudi kasneje v življenju ne bodo zoperstavljali. Zato je potrebno, preko VKO, 

posameznike naučiti določenih veščin, ki jim bodo v pomoč, v kasnejših negotovih časih. S tem 

se država popolnoma razbremeni svoje odgovornosti poskrbeti za lastne državljane in to 

nevidno prenese na njihova ramena. Ko je posameznik ujet v tem sistemu in idejah, ki naj bi 

mu jih preko primarnega izobraževanja sporočali, se počuti nemočnega in se posledično 

negotovim okoliščinam slepo prilagaja in jih sprejme kot samoumevne. Predlagane reforme 

izobraževalnega sistema tako dajejo občutek, da so »v prid samo določenim posameznikom in 

ne služijo javnemu dobremu« (Grah, 2014, str. 3), zatorej je »upravičeno govoriti o zatiranju« 

(prav tam). Res je, da množic ne moremo osvoboditi, »temveč jih lahko samo naučimo, da se 

same osvobodijo« (Freire, 1970, v Kump, 2012, str. 22). Zatorej moramo koncept VKO, ki 

deluje kot mehanizem zatiranja, saj odvrača vprašanja stran od dejanskega stanja delovnih 

pogojev in obenem odgovornost prenaša na posameznike in usvajanju kompetenc, da se lahko 

prilagajajo tem situacijam, spremeniti in se osredotočiti na opolnomočenje posameznikov. 

Zgolj opolnomočeni posamezniki imajo možnost ravnanja in delovanja po lastni presoji in so 

pripravljeni boriti se za svoje pravice. Posledično se lahko posamezniki z istimi interesi združijo 

v skupino, pri čemer pride tudi do skupnostne podpore in povezovanja. Že zgolj z opozarjanjem 

na neenakosti in nepravičnosti, ki se dogajajo, torej z ozaveščanjem vodilnih ideologij in 

kritičnim razmislekom o le-teh, lahko naredimo korak k spremembi. 

1.6 KARIERNA ORIENTACIJA  

Rezultati nizozemske raziskave (Eurostat, 2008 in National Center for Education Statistics, 

2001 v Meijers, Kuijpers in Gundy, 2013) o učinku karierne orientacije med učenci med 12. in 

19. letom starosti, so ugotovili, da večina učencev ne razvije karierne odločitve v času odvijanja 

primarnega izobraževanja, kar privede do naključne izbire nadaljevanja šolanja, pri čemer jih 

30 %-50 % »obesi šolo na klin« (prav tam). Iz tega razloga oblikovalci politik in šolski 

managerji20 verjamejo, da bo izvajanje intenzivne karierne orientacije pripomoglo k 

zmanjševanju števila osipnikov (prav tam). Čeprav njihova teza še vedno nima konkretnih 

dokazov, ki bi potrjevali to teorijo, in sicer da bodo predlagane naložbe v karierno orientacijo 

v večji meri prispevale k večji predanosti delu in posledično manjšemu številu osipnikov ter 

boljšim odločitvam in pridobitvi kompetenc (Meijers, Kuijpers in Gundy, 2013), jih to ne ovira 

pri tem, da se njihova teorija ne bi sprejela in vpletla v šolsko polje. Karierna orientacija naj bi 

tako po njihovem mnenju pomagala posameznikom pri vzpodbujanju notranje motivacije, ki 

vpliva na oblikovanje karierne identitete (Geurts in Meijers, 2009, v Meijers, Kuijpers in 

Gundy, 2013) Kaj pa sploh pomeni karierna identiteta in na kakšen način pride do njenega 

razvoja? Karierna identiteta je opredeljena kot posameznikova predanost določenim poklicnim 

dejavnostim ali specifični karieri (Wijers in Meijers, 1996 v Meijers, Kuijpers in Gundy, 2013). 

Poklicna identiteta pa je opredeljena kot »rezultat pravilno vodenega procesa poklicne 

socializacije, ki se začne že med izobraževanjem« (Muršak, 2012, v Kelava, 2015, str. 49), 

nadaljuje pa »na delovnem mestu« (Kelava, 2015, str. 49). Predpogoj razvoja ene ali druge 

                                                           
20 Tudi na tem mestu lahko z uporabljeno terminologijo opazimo vnovično podrejanje šolskega polja 

ekonomskemu diskurzu.  
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identitete je torej pravilno voden proces socializacije. Pri vsem tem pa ne gre pozabiti, da  

poklicne socializacije ne moremo zgolj preimenovati v karierno socializacijo, saj je karierna 

socializacija »protisloven pojem, saj predvideva, da bi nudili podporo pri procesu vživljanja 

socializacije v nekaj, kar je za vsakega posameznika vnaprej nepredvidljivo« (prav tam, str. 

50). Kariera brez področja svoje vrste je neoprijemljiv pojem in zatorej ne moremo govoriti o 

karierni socializaciji, ampak avtorji (Štremfel in Lovšin, 2015, Kelava, 2015) predlagajo 

uporabo pojma karierno opolnomočenje. Posledično se lahko tudi zmanjša oziroma zanemari 

vidik karierne rezilientnosti21 in prične delovati v smeri opolnomočenja učencev. Pomembna 

torej postane oblika izvajanja aktivnosti poklicne oziroma karierne orientacije, vendar je pri 

njeni aplikaciji v šolski prostor potrebna previdnost.  

V svetu je karierna orientacija predstavljena kot odgovor na socialno izključenost z 

zagotavljanjem ekonomske konkurenčnosti in stabilnosti ter posledično blaginje. Aktualne 

politične razprave pa se osredotočajo zgolj na razvoj posameznikovega samoupravljanja z 

lastno kariero skladno s potrebami globalnega trga dela, pri čemer postavljajo v ospredje zgolj 

zaposlitvene kompetence (Irving in Malik, 2005). Torej se v ozadju neoliberalizma nahaja 

ideologija prenašanja odgovornosti iz družbe na posameznike, kjer se v ospredje postavlja 

zadovoljitev potrebam trga. Posledično se tudi svet vzgoje in izobraževanja sooča s pritiskom 

vodilne ideologije, saj se zahteva, da vsak posameznik prevzame odgovornost za lastno učenje 

in se sooči z izzivi vseživljenjske karierne orientacije. Eden izmed strokovnjakov (Plant, 2005) 

je slednje predstavil z alegorijo raja in pekla, saj za določene posameznike to predstavlja raj, 

kjer dobijo številne priložnosti za učenje, nimajo težav pri načrtovanju prihodnosti, imajo 

potreben kulturni kapital. Za druge pa vseživljenjsko učenje ne predstavlja obljubljene dežele 

(prav tam). Za njih vseživljenjsko učenje zveni bolj kot pekel, saj nimajo potrebnega kulturnega 

kapitala za soočanje z izzivi, ki jih slednje doprinaša. Ta delitev se zrcali v polarizirani družbi, 

kjer tisti, ki imajo, dobijo več in tisti, ki nimajo, izgubijo še tisto, kar imajo. Prihaja torej do 

velikega razkoraka med družbenimi sloji, živimo v družbi, kjer prevladuje socialna 

nepravičnost in kjer je prisotno neravnovesje, kjer grozi socialna izključenost in smo del družbe 

z malo socialne kohezije (Plant, 2005). Zavedati se moramo, da so karierne odločitve otrok 

povezane s socialnim, kulturnim in ekonomskim kapitalom staršev. Posledično posamezniki iz 

socialno šibkejših družin nimajo možnosti za razvoj lastnih potencialov, če starši ne posedujejo 

dovolj ekonomskega kapitala. Ravno »močno javno šolstvo zmanjšuje primanjkljaj, da imajo 

otroci iz šibkejših socialno stoječih družin in okolij slabše možnosti za uspeh« (Razpotnik, 

2014). Pri tem je pomembno, da se »vzpostavljajo razmere, na podlagi katerih lahko otrok iz 

socialno šibkejše družine v večji meri uresniči svoje potenciale« (prav tam). Da bi lahko 

govorili o socialni pravičnosti v družbi, je najprej potrebno doseči enakopravnost v šolstvu 

(Malik in Aguado, 2005). Karierna orientacija se tako ne bi smela osredotočati zgolj na 

oblikovanje primerno usposobljenih delavcev, temveč bi morala odpreti možnosti za razpravo 

o prevladujočih družbenih dogajanjih, paradigmah in nepravičnih praksah. Težiti moramo k 

temu, da posamezniki postanejo aktivni državljani, sposobni kritičnega razmišljanja o 

trenutnem družbenem dogajanju (prav tam). O socialni pravičnosti in enakosti je potrebno 

razmišljati s pozicije, kjer so se znašle manj privilegirane skupine in posamezniki (Irving, 

2005). Ravno s tem, da damo glas manjšinam, omogočimo odprtje razprave in sodelovalnega 

                                                           
21 Glej poglavje 1.4.3 učenje učenja.  
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dialoga (Irving, 2005),  jih torej v okviru karierne orientacije opolnomočimo, pri čemer lahko 

dosežemo odprtje prostora za razpravo o socialni pravičnosti in (ne)enakosti (Irving, 2005). 

Različne družbene skupine bi morale biti vključene v vse socialne institucije, kjer bi imeli 

možnost odločanja, ne da bi se odrekli svojim vrednotam in prepričanjem (Gale in Densmore, 

2000, v prav tam). Slednje tako vpliva tako na posameznika kot tudi na člane različnih kulturnih 

in družbenih skupin (Irving, 2005). Zgolj z ozaveščanjem vseh, z razkrivanjem interesov elit in 

omogočanje prostora za razpravo o nepravičnih praksah kot tudi z opolnomočenjem manjšin 

lahko dosežemo, da se določena odgovornost z ramen posameznika prenese tudi na družbo. 

Zgolj v tem pogledu, kjer se upošteva tako glas manjšine kot večine, je moč doseči spremembe 

in iskati rešitve, ki bodo vodile v smer enakosti in pravičnosti.  

V zadnjih letih je zagotavljanje aktivnosti VKO predstavljeno kot »čudežno zdravilo« za 

socialno izključenost in ključ do zadovoljitve posameznikovih prizadevanj ter obenem kot 

bistvena sestavina pri zagotavljanju, da so potrebe trga po delovni sili zagotovljene in 

zadovoljene. Ravno tako se socialno blaginjo razume kot produkt ekonomskega uspeha, 

potemtakem mora biti tudi socialna država oblikovana in vodena na tej realnosti (Irving in 

Malik, 2015). Tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) je opredeljeno, da »ustrezna 

karierna orientacija precej prispeva k usposobljenosti delovne sile in socialni varnosti 

posameznika« (prav tam, str. 46). Hkrati se avtorji Bele knjige (2011) zavedajo, da je v družbi 

znanja »znanje produkcijski dejavnik« (prav tam, str. 21), pri čemer pride do poveličevanja 

instrumentalne vrednosti izobraževanja, vendar hkrati poudarjajo pomen spoznavnega, 

moralnega in kritičnega razvoja posameznika in ne zgolj spodbujanja »učljivosti« (prav tam, 

str. 20). Potrebno je izpostaviti, da se pri uporabi koncepta karierne orientacije v vzgojno 

izobraževalni prostor izgubi precejšen del prej omenjene perspektive izobraževanja (kritično 

misleči in avtonomni posamezniki). V ospredje je postavljena opredelitev karierne orientacije 

iz evropskih priporočil, ki razlaga, da je slednja »pomemben mehanizem za učinkovitejši razvoj 

človeških virov« (Bijuklič, 2015, str. 41).  

Vizija učeče se družbe, ki sovpada z VKO, je družba, kjer se zaznajo vse priložnosti za učenje 

za vsakega posameznika ne glede na njegovo starost in položaj v družbi (Green, 2002). Seveda 

pa je na posamezniku odgovornost, da se »pravilno« odloči glede na okoliščine in potrebe trga 

dela. On ima pravico in možnost proste izbire, kar zadeva razvoj kariere, vendar ali je odločitev 

res tako prosta? Ali ni ravno družba oziroma okolje tisto, ki določi, kar bo posamezniku 

omogočeno izbrati? »Prava« izbira je namreč pogosto tesno povezana s stanjem globalne 

ekonomije in ravno v tem kontekstu mora VKO dokazati svoj doprinos h gospodarski koristi 

za zagotovitev javnega financiranja (Plant, 2005). Kar pomeni, da se mora posameznik odločiti 

tako, da bo država imela gospodarsko korist. Posledično bo s svojo odločitvijo prispeval h 

konkurenčnosti Evropske unije na globalnem trgu dela, saj se človeška vrednost meri glede na 

ekonomsko učinkovitost in prispevek h gospodarstvu, torej glede na gospodarsko proizvodnjo 

(Irving, 2005).  

Da bi bila takšna odločitev posameznikom olajšana oziroma samoumevna, pa moramo že v 

izobraževalni sistem ukoreniniti novo paradigmo, in sicer karierno orientacijo, ki bo 

nadomestila staro poklicno orientacijo22. Težava tiči v tem, da je obče sprejeta opredelitev, kar 

                                                           
22 Pred tem se je dejavnost imenovala poklicno usmerjanje, še prej pa poklicno svetovanje (Kohont idr., 2011).  
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zadeva cilj izobraževanja v družbi znanja »produkcija visoko usposobljenih in vsestranskih 

ljudi, ki lahko prispevajo k inovaciji in podjetništvu (Evropska komisija, 2012, v Bijuklič, 2015, 

str. 38). Pri tem je znanjski delavec »produkt, ki je že produciran z namenom uspevanja na 

enem samem področju in v eni sami dejavnosti – v delu« (prav tam). Karierna orientacija ima 

tako podlago v evropskih strateških ciljih, ki jih morajo države članice Evropske unije sprejeti 

za svoje, kar pomeni nacionalne, poleg tega je slednja je predstavljena kot rešitev za težave, ki 

jih prinaša globalizacija, saj »znanje in informacije postajajo ključno blago globalnega 

gospodarstva« (Ferguson in Mansbach, 2012, v Svetlik, 2014, str. 176).  

VKO naj bi ustrezneje naslovila in razreševala vprašanje, kot sledi »Kako mlade generacije 

pripraviti za družbo znanjskega dela,  v kateri klasične oblike dela, delovna področja in delovna 

mesta izginjajo?« (Bijuklič, 2015, str. 37). Prav gotovo  ne na način, ki bi omogočil, da se mlade 

v času njihovega izobraževanja seznani z vsemi informacijami glede učinkov globalizma in 

neoliberalizma, kar bi odprlo možnosti za kritično analizo dogajanja okoli sebe in posledično 

opolnomočeno odločanje, pač pa preko instrumentalizacije izobraževanja, kjer je govor o 

»zbliževanju izobraževanja in področja dela na način, da« (prav tam) se najprej »služi ciljem 

drugega, torej da šolstvo postane sredstvo za pospeševanje gospodarske rasti, inovacij, 

zaposlovanja itd.« (prav tam). Izobraževanje se v evropskih strategijah23 razume in je 

nenazadnje predstavljeno z namenom, da »instrumentalno služi ciljem in namenom 

pospeševanja gospodarske rasti in konkurenčnosti« (prav tam). Pri tem je pomembno 

izpostaviti, da je izobraževanje sestavljeno iz dveh dimenzij in bi moralo zaradi navedenega  

vzajemno uresničevati oba koncepta, in sicer instrumentalnega (na delo osredinjenega) 

izobraževanja in neinstrumentalnega (na znanje in osebno izpopolnitev osredinjenega) 

izobraževanja. Uspešno izobraževanje je odraz vzajemnega dopolnjevanja obeh dimenzij, zato 

bi morali oblikovati izobraževanje, ki se bo »prilagajalo zahtevam globalnega trga dela, hkrati 

pa bo v celoti upoštevalo izkušnje in znanje, ki so ključni za osebnostni in socialni razvoj 

posameznikov« (Gaber, 2008, v Štremfel in Lovšin, 2015). Zanimivo je dejstvo, kako je drugi 

vidik izobraževanja nekako izgubil vrednost in mesto v sodobnih opredelitvah evropskih 

strateških ciljev. Mogoče velja razlog za to iskati ravno v pričakovanju, da se bo posameznik 

zavestno odločil za dobrobit družbe, v kateri so želje in potrebe podrejene ekonomskim ciljem 

in kopičenju kapitala, saj se vsak neuspeh pri doprinosu h gospodarstvu države razume kot 

moteče vedenje (Irving in Malik, 2005). Karierna orientacija naj bi olajšala prehajanje od šole 

v delovno okolje, vendar zgolj na podlagi pravilne odločitve posameznika, ki mora biti, kot že 

prej omenjeno, podrejena potrebam trga dela. Žal pa ravno odločitve posameznikov za izbiro 

kariernih poti, ki so družbeno zaželene, sprejemljive in posledično dobro plačane, saj je 

potrebno poskrbeti za kopičenje kapitala, odvračajo oziroma preusmerjajo pozornost stran od 

revščine, brezdomstva, premalo plačanega dela, zmanjševanja financiranih socialnih storitev in 

degeneracije okolja (Plant, 2005). 

                                                           
23 »Na podlagi besedila Education and Training in Europe 2020 (2013) in iz njega izhajajoče strategije Ponovni 

premislek o izobraževanju (2012) lahko ugotovimo, da namen obeh strategij ni izobraževalni, temveč ekonomski. 

Na uvodnih mestih, kjer je njun namen predstavljen, prva govori o »izpolnjevanju vloge [izobraževanja, op. p.] k 

ustvarjanju močnejšega evropskega gospodarstva« (2013, str. 11), druga pa o »viziji za izobraževanje, s katero 

želi oživiti gospodarsko rast in konkurenčnost« (2012, str. 2)« (Bijuklič, 2015, str.37).  
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Karierna orientacija tako preveč poudarja instrumentalistično vrednost izobraževanja, torej na 

delo osredinjeno izobraževanje, kjer gre za prevlado načel, povezanih z zahtevami delodajalcev 

na trgu dela (Malik, 2005). V kolikor želimo koncept VKO umestiti v kontekst vzgoje in 

izobraževanja, ne smemo upoštevati samo te dimenzije izobraževanja, saj je naloga šolstva vse 

več kot zgolj izobraževati za posamezna področja, ampak »izobraževati avtonomne, dejavne, 

razumevanja zmožne in kritično misleče posameznike, odrasle državljane in državljanke, ki se 

lahko orientirajo v skupnem svetu in bivajo v njem skupaj z drugimi kot dejavni člani politične 

skupnosti« (Bijuklič, 2015, str. 41).  

Boj proti različnim mehanizmom zatiranja je možen ravno v izobraževanju, ki pa ni nevtralno, 

ampak je povezano z določenimi interesi »znotraj določene družbe« (Kump, 2012, str. 21). 

Ključno, pri vpeljavi koncepta VKO, ki daje občutek, kot da je oblikovan z namenom zatiranja 

posameznikov, postane vprašanje učinka ciljev, ki naj bi se jih v njenem okviru doseglo. 

Potrebno je kritično analizirati cilje, zaradi katerih prihaja do reform izobraževalnega sistema, 

in se usmeriti v opolnomočenje posameznikov, da bodo lahko tudi sami prevzeli kritično 

stališče do sedanjih družbenih sprememb. S prevzemanjem širšega razumevanja karierne 

orientacije, in sicer natančneje osebne, poklicne in izobraževalne orientacijo (Kohont idr., 

2011), ter z zanemarjanjem vpliva na »pravo« izbiro poklicne poti, pa bi lahko svetovalni 

delavci izkoristili priložnost in se osredotočili na njene dobre vidike.  Ravno karierna orientacija 

si prizadeva uresničiti cilj, na podlagi katerega lahko posameznik usvoji potrebne veščine za 

uspešno spoprijemanje s težavami in drugimi ovirami v različnih okoliščinah. Če bodo 

svetovalni delavci sposobni kritično analizirati in obenem sprevideti,  katere koncepte karierne 

orientacije se dejansko splača vzeti v zakup, bodo lahko ustvarili nekaj dobrega. Preko 

aktivnosti karierne orientacije bi se tako lahko posvetili učenčevemu spoznavanju, iskanju 

močnih področij in interesov ter se pogovarjali o načrtih in njihovih vprašanjih glede 

prihodnosti.  

1.7 SPREMEMBE NA PODROČJU ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELA  

Ključni vidiki za preobrat pri preusmerjanju osredotočenosti od poklica h karieri je prvič v tem, 

da poklici spadajo v industrijsko dobo,  medtem ko je kariera nekaj, kar presega poklice in 

zatorej ustreza trenutni dobi postindustrijske družbe znanja. Na drugem mestu je možno 

zaslediti prepričanje, na podlagi katerega se razume, da naj bi vpeljava novega koncepta preko 

zbliževanja izobraževanja in dela na način »da prvo služi ciljem drugega, torej da šolstvo 

postane sredstvo za pospeševanje gospodarske rasti, inovacij, zaposlovanja itd.« (Bijukič 2015, 

str. 37) omogočila ustrezneje naslavljati in odgovarjati na vprašanje, kako mlade pripraviti za 

družbo znanjskega dela, kjer klasični poklici in delovna mesta izginjajo (prav tam). Slednje 

predstavlja problem, ki ga je potrebno analizirati. Hkrati od tod »izhajajo tudi namere po 

prenovi smernic za šolsko svetovalno delo« (prav tam, str. 37).  

Sicer si tako strokovnjaki (Bijuklič 2015, Gril, 2015, Kelava, 2015, Lovšin, 2015, Štremfel, 

2015) kot tudi svetovalni delavci (Bezić, 2012) želijo sistemske ureditve področja poklicne 

orientacije, vendar ne v smislu izvajanja karierne orientacije, temveč predvsem v smislu 

opolomočenja preko aktivnosti poklicne orientacije v šolskem prostoru. Pri tem morajo 

odgovornost za navedeno sprejeti vsi, kar pomeni »šolska svetovalna služba, učitelji vseh 

predmetov, starši oziroma družina in družba, napačno pa je« (Kelava, 2015, str. 57) pričakovati 
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ali zahtevati, »da se odgovornost za lastno poklicno ali karierno pot prelaga na mlade same« 

(prav tam). Strokovnjaki se prav tako zavedajo, da »zgolj povzemanje evropskih definicij brez 

njihovega konceptualnega premišljanja ali njihovo pasivno zavračanje, ker ne ustrezajo 

nacionalnemu kontekstu« (Štremfel in Lovšin, 2015, str. 121) dejansko »ni prava pot« (prav 

tam). Šolska svetovalna služba si želi ureditve področja poklicne orientacije, kamor bi se glede 

na širino koncepta karierne orientacije vključilo poleg načrtovanja poklicne poti tudi osebni in 

socialni razvoj posameznika.  

Uporaba koncepta karierne orientacije, ki nadomešča staro pojmovanje poklicne orientacije v 

osnovnih šolah,  je ujeta (Begmo-Prvulovic, 2012) med dva različna pola (prav tam), in sicer 

na poti prilagajanja posameznika gospodarskim strukturam in njegovemu osebnemu razvoju ter 

pravemu opolnomočenju, katerega cilj je avtonomno in dogovorno delovanje v sodobni družbi 

znanja (prav tam). »Če želimo, da so posamezniki avtonomni pri odločitvah in izbiri karierne 

poti ter obenem odgovorni za svoj osebni karierni razvoj in ne le za svoje odzive na zahteve 

trga dela, je potrebno ustrezno podpreti njihovo emancipacijo ter kritično ozaveščenost o 

sodobnih družbenih problemih in javnopolitičnih procesih.« (Štremfel in Lovšin, 2015, str. 14). 

Slednje lahko doseže ravno šolska svetovalna služba, saj bi v dejavnosti poklicne orientacije 

lahko vključila razlago koncepta karierne orientacije. Učenci ne vedo, kaj s seboj prinaša 

sprememba poklicne orientacije v karierno oziroma kakšne implicitne predpostavke in željene 

vplive političnih elit se dejansko skrivajo v njenem ozadju. Pri tem bi šolska svetovalna služba 

lahko odprla možnost za razumevanje in razpravo med učenci, na način, ki bi bil primeren 

njihovi starosti24. Obenem bi lahko s podajanjem iskrenih in resničnih informacij  dosegla, da 

so učenci sposobni kritičnega pogleda in razmišljanja o trenutnem dogajanju.  

Karierna orientacija naj bi tako vsebovala poklicno, osebno in karierno orientacijo (Khont idr., 

2008). Slednja je potemtakem  širše usmerjena od poklicne orientacije (izbira šole in poklica). 

Potrebno se je osredotočiti na osebni, socialni in karierni razvoj posameznikov ter mu nameniti 

pomembno mesto v šolah, saj »po mnenju svetovalnih delavcev navedenim vsebinam ni 

namenjene dovolj pozornosti zaradi omejenega časa ter storilnostne naravnanosti slovenske 

šole, ki pogosto zanemarja čustveni in socialni razvoj otrok« (Štremfel idr., 2015, v Štremfel in 

Lovšin, 2015, str. 120). Poglavitna ovira za nezmožnost tako uvedbe novih vsebin karierne 

orientacije kot tudi prejšnje poklicne orientacije tiči predvsem v sistemski neurejenosti 

»vključevanja vsebin osebnostnega in socialnega razvoja po celotni vertikali osnovne šole in 

njihova navezava na karierni razvoj otrok in mladostnikov« (prav tam). Posledično učencem v 

zadnjem razredu oziroma v zadnji triadi primanjkuje »veščin in izrazja na tem področju« (prav 

tam). Zato bi bilo smiselno, da se v okviru karierne orientacije svetovalni delavci osredotočajo 

tako na osebni in socialni kot tudi na karierni razvoj učencev. Osebnemu razvoju učencev je 

potrebno nameniti več pozornosti, slednje pa lahko podpre zgolj šolska svetovalna služba, saj 

»učitelji na področju razvijanja socialnih in emocionalnih kompetenc v slovenskem 

izobraževalnem prostoru izražajo negotovost« (Vršnik Perše, 2015 v Štremfel in Lovšin, 2015, 

str. 118).  

                                                           
24 V strokovnih krogih se razprave na tem področju že dogajajo (projekt Career, 2015; projekt Neoliberalizem v 

evropskem izobraževalnem prostoru: med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks 

(2016).  
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1.8 PRIMERJAVA MED SLOVENSKIM IN TUJIM MODELOM IZVAJANJA 

POKLICNE/KARIERNE ORIENTACIJE  

V nadaljevanju predstavljamo primerjavo med slovenskim in tujim modelom izvajanja 

poklicne/karierne orientacije. Za prvi primer sem izbrala področje karierne orientacije v Malti 

(Debono, Camilleri, Galea in Gravina, 2007), saj tamkajšnji šolski svetovalni delavci 

uporabljajo enak pristop kot v našem prostoru. Karierna orientacija je tako vezana predvsem na 

prehodna obdobja in preveč usmerjena v olajševanje trenutne izbire. Pri tem je potreba po 

preusmeritvi pozornosti iz podpore pri trenutnem sprejemu odločitev v oblikovanje veščin, ki 

bodo posameznikom v pomoč pri sprejemanju odločitev skozi celotno življenje (prav tam). 

Karierna orientacija mora prevzeti vseživljenjsko perspektivo, saj je trenutno karierno 

usmerjanje v šolah zapostavljeno (Wats, 2003 v prav tam). Učitelji posvetijo več pozornosti 

osebnim in vedenjskim težavam posameznikov in se manj ukvarjajo s poklicnim in 

izobraževalnim svetovanjem (prav tam). Po preučitvi razpoložljivih virov je bilo ugotovljeno, 

da je na primer 74 % malteških učiteljev posvetilo več časa osebnim vprašanjem učencem na 

račun poklicne orientacije (Debono, Camilleri, Galea in Gravina, 2007). Sicer imajo v osnovnih 

šolah tudi karierne svetovalce oziroma usmerjevalce (»guidance teachers«), vendar so le-ti 

delujoči na eni srednji šoli ob vnaprej določenem razmerju 1:3000 učencev (prav tam). Polovico 

svojega delovnega časa usmerjajo v poučevanje določenih predmetov, drugo polovico pa 

posvečajo kariernim aktivnostim, in sicer individualnim in skupinskim pogovorom z učenci in 

starši glede kariernih odločitev, organiziranju obiskov delovnih mest (Sultana, 2003, v Debono, 

Camilleri, Galea in Gravina, 2007) in izpolnjevanju drugih delovnih nalog, povezanih z 

njihovim delovnim mestom (Debono, Camilleri, Galea in Gravina, 2007). Karierni 

usmerjevalci so tako odgovorni za zagotavljanje gladkih prehodov med različnimi stopnjami 

izobraževanja in prehodu v svet dela (prav tam).  

Učenci avstralskih šol pa pojmujejo kot najbolj uporabne ravno interaktivne dejavnosti s 

svetovalnimi delavci (Rothman in Hillman, 2008). Longitudinalna študija avstralskega šolskega 

prostora je ugotovila, da je za učence petega, šestega in sedmega razreda najbolj koristna in 

uporabna aktivnost poklicne orientacije ravno v individualnem pogovoru s šolskim svetovalnim 

delavcem o njihovih interesih, željah in zmožnostih. Ta ugotovitev je v neodvisnem razmerju 

glede na spol, lokacijo šole in večino drugih tako socialno-ekonomskih kot tudi šolskih 

dejavnikov (prav tam).  

Na podlagi rezultatov raziskave, ki je zajemala učence med 12. in 19. letom starosti, so 

nizozemski raziskovalci prišli do podobnih ugotovitev (Meijers, Kuijpers in Gundy, 2013), ki 

poudarjajo pomen komunikacije. Za razvoj karierne kompetentnosti25 se je kot ključni dejavnik 

izkazal ravno karierni dialog. Pri navedenem gre predvsem za pogovor tako med učitelji in 

učenci kot tudi med učenci in strokovnjaki različnih področji, kjer je cilj spoznavanje različnih 

poklicev. V okviru pogovora oziroma dialoga  pride do simulacije realnih delovnih izkušenj v 

                                                           
25 Karierne veščine vključujejo: konkretno razmišljanje  posameznika o svojih  sposobnostih in motivaciji (karierna 

refleksija), oblikovanje lastne poklicne poti s preučitvijo možnosti nadaljnjega izobraževanja in željenega dela 

(karierno raziskovanje), usmerjanje lastnega učnega procesa (karierna akcija) in mreženje – sposobnost grajenja 

in vzdrževanja ter povezovanja v odnosih (Kuijpers in Scheerens, 2006, v (Meijers, Kuijpers in Gundy, 2013).  



32 
 

trenutnih situacijah, preko katerih lahko pričnejo posamezniki konkretno razmišljati o delovnih 

nalogah (prav tam).  

Sedanji modeli izvajanja poklicne orientacije v različnih državah se morajo, kar zadeva 

strategijo vseživljenjskega učenja, spremeniti in preoblikovati (OECD, 2003). Posameznik 

mora biti deležen podpore pri sprejemanju takojšnjih odločitev, hkrati pa pomoči pri razvijanju 

pomembnih veščin za delo in življenje v sodobni družbi znanja (prav tam).  

V OECD26 državah se aktivnosti karierne orientacije razlikujejo glede vključenosti v učni načrt, 

vsebine, strukture in oblike izvajanja, sodelovanja z zunanjimi institucijami in udeležencev 

(OECD, 2004a in OECD, 2004b). Karierna orientacija je v učni načrt vpeta v različnem obsegu. 

V Avstriji, v Nemčiji, v nekaterih provincah Kanade, na Češkem, Danskem, Finskem, 

Norveškem, Nizozemskem in v Angliji so programi karierne orientacije obvezni. Na Irskem in 

v Luksemburgu vsebine karierne orientacije niso obvezne, zato  niso vključene v šolski 

kurikulum. V drugih primerih, kot npr. na Irskem, v Koreji in Luksemburgu,  pa so vključene 

med izbirne vsebine. Na mestih, kjer so aktivnosti vključene v učni načrt, pa se pojavljajo 

razlike med državami tako pri načinih izvajanja in času, ki ga slednjim namenijo,  kot tudi v  

načinu samega ocenjevanja. Glede na strukturo izvajanja ločujemo tri pristope: posamične 

programe »(stand-alone programmes«), ki se izvajajo v obliki ločenega predmeta, vključujoče 

programe (»subsumed«), ki se izvajajo v določenem sklopu obstoječega  predmeta (npr. pri 

družbeni vzgoji),  in implementirane (»infused«)  programe, kjer so vsebine karierne orientacije 

povezane in vključene v vse predmete učnega načrta. V nekaterih državah (Avstralija, Avstrija, 

Češka in Anglija) se pojavlja mešanica vseh vzorcev izvajanja. V glavnem so aktivnosti 

karierne orientacije namenjene učencem med 11. in 16. letom starosti, vendar bi se glede na 

strategijo vseživljenjskosti morale izvajati tudi v nižjih razredih. Dejstvo je, da se morajo 

vsebine izvajanja prilagajati starosti udeležencem. Glede sodelovanja z zunanjimi institucijami 

se poudarja, da slednje ne sme nadomestiti izvajanja aktivnosti v šolskem prostoru. Sodelovanje 

se izvaja z namenom povečanja povezanosti s trgom dela. Šolski sistem v Nemčiji tako sodeluje 

z zunanjimi kariernimi svetovalci, ki na šolah izvajajo predavanja v obliki dvournih srečanj z 

učenci. Obenem svoje učence peljejo tudi v karierna središča in na različne karierne sejme. Tudi 

na Češkem in v Luksemburgu je moč opaziti sodelovanje z zunanjimi izvajalci kariernih vsebin, 

in sicer preko obiskov kariernih svetovalcev v razredih. Ravno na Češkem se učenci bolj 

nanašajo na pomoč zunanjih kariernih svetovalcev kot na pomoč šolskega osebja. V Avstraliji 

in Angliji je za učence običajno (vendar neobvezno), da se udeležijo eno- ali dvo-tedenskega 

sledenja zaposlenim v določenih institucijah (»work shadowing«), kjer se podrobneje seznanijo 

z nalogami, ki se opravljajo v okviru določene zaposlitve (prav tam). Podoben način 

spoznavanja sveta dela uporabljajo tudi na Danskem in Norveškem (OECD, 2004b).  

 

 

                                                           
26 Primarne članice OECD (2004a, 2004b) so: Avstrija, Belgija, Kanada, Danska, Francija, Nemčija, Grčija, 

Islandija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija, Švedska, Švica, Turčija, 

Združeno kraljestvo in Združene države Amerike. Nadalje so se vključile še: Japonska, Finska, Avstralija, Nova 

Zelandija, Mehika, Češka, Madžarska, Poljska, Koreja in Slovaška.  
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1.8.1 PRIMERI DOBRE PRAKSE  

V nadaljevanju želim prikazati primere dobre prakse, ki so nastali na podlagi analize 

nacionalnih politik karierne orientacije (OECD, 2004a). 

KARIERNO ORIENTIRANA ŠOLA: V Kanadi se šole spodbuja, da razvijajo koncept 

karierno orientirane šole. Osebno in karierno načrtovanje je opredeljeno kot eno od petih 

področij učenja v celotnem procesu šolanja. Cilj je podpreti razvoj oblikovanja posameznikove 

identitete v osnovnih šolah in v nadaljevanju voditi karierno načrtovanje na sekundarni ravni. 

Slednje je povezano z razumevanjem učencev o uporabnosti znanj, ki jih pridobijo v času 

šolanja. Da bi prišlo do uresničitve tega koncepta, šole povečujejo zaposlovanje kariernih 

svetovalcev. Ravno tako spodbujajo sodelovanje vseh pomembnih drugih pri učenčevem 

kariernem načrtovanju, pri čemer spodbujajo aktivno sodelovanje med učitelji, vodstvenim 

osebjem, starši in skupnostjo.  

SISTEM PORTFOLIJEV (osebna mapa): Nekatere države so razvile strategije za pomoč 

učencem pri integraciji znanja, spretnosti in odnosu do dela, ki so se ga naučili od različnih 

učiteljev. Strategije vključujejo uporabo portfolijev, kjer učenci zabeležijo svoje znanje in 

izkušnje v povezavi s kariero. V Avstriji ga poimenujejo Službeni potni list (»a job passport«), 

na Danskem Izobraževalni dnevnik (»education log«), v Nemčiji Potni list kariernih odločitev 

(»a career-choice passport«). Učenci na ta način lažje razumejo in upravljajo z znanjem, ki so 

ga osvojili v času  šolanja, in ugotavljajo povezave le-teh z lastnimi kariernimi načrti.  

GRAJENJE MOSTOV S SVETOM DELA: Preko obiskov različnih delovnih organizacij in 

sodelovanja pri delovnih nalogah lahko učenci pridobijo boljši vpogled v svet dela in slednje 

povežejo z lastnimi poklicnimi željami. Države uporabljajo načela obiskov delovnih organizacij 

(»work visits«) in sledenje na delovnem mestu (»work shadowing«).  V Nemčiji so raziskovalni 

obiski podjetij sestavni del poklicne usmeritve in večinoma vključujejo tudi sodelovanje pri 

delu, da posameznik lahko pridobi določene delovne izkušnje. Podjetja zelo cenijo tako obliko 

dela s šolami. Sodelovanja med podjetji in učenci trajajo običajno od enega tedna do treh 

tednov. V nekaterih primerih se lahko učenci odločijo za praktično izkušnjo dela tudi v drugih 

evropskih državah.  

KARIERNA ORIENTACIJA KOT MEDPREDMETNA ODGOVORNOST VSEH 

ŠOLSKIH USLUŽBENCEV: Na Finskem imajo vsi sodelujoči pri aktivnostih karierne 

orientacije operativen opis svoj delavnih nalog, s pomočjo katere je izvajanje aktivnosti 

karierne orientacije zagotovljeno. Pri tem gre tudi za vzpodbujanje odgovornosti za karierno 

orientacijo na vseh ravneh šole.  

ZAGOTOVITEV IZVAJANJA AKTIVNOSTI KARIERNE ORIENTACIJE S STRANI 

STROKOVNJAKOV, KI POZNAJO SVET DELA: Veliko držav spodbuja šole, da bi 

razvijale partnerstva pri zagotavljanju karierne orientacije. Pogosto takšna partnerstva 

vključujejo sodelovanje s pomembnimi drugimi – kot npr. starši, študenti, predstavniki podjetij, 

sindikati in nevladnimi organizacijami. V nekaterih primerih šole prenesejo odgovornost za 

karierno orientacijo zunanjim agencijam, saj menijo, da veliko bolje poznajo svet dela in bodo 

tako koristnejše pri zagotavljanju storitev. Pri tem je potrebna previdnost, saj slednje ne sme 
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nadomestiti izvajanja karierne orientacije v šolskem prostoru, ampak se lahko izvaja kot 

dopolnilna dejavnost. V takih primerih pride do ustanovitve uradne pogodbe o sodelovanju med 

šolo in zunanjo agencijo (kot npr. v Nemčiji).  

INOVATIVNI PROGRAM KARIERNE ORIENTACIJE – PRAVA IGRA (THE REAL 

GAME) (OECD, 2004b): Program vsebuje inovativni pristop k področju karierne orientacije, 

ki se ga lahko uporablja za učence od četrtega razreda osnovnošolskega izobraževanja dalje. 

Program je zastavljen kot del učnega načrta in je trenutno v uporabi v desetih OECD državah 

(OECD, 2004b). Prava igra je tako karierno razvojni program, ki vključuje igro vlog in 

simulacije. Skozi interaktivne in izkustvene vaje v razredu omogoča učencem, da se seznanijo 

z odraslim življenjem in delovnimi nalogami, hkrati pa sodelujejo pri načrtovanju lastnega 

nadaljevanja izobraževanja in načrtovanja kariere. Program jim pomaga razumeti, kako lahko 

njihove izbire, vključno z odločitvami glede opravljanja šolskih nalog, vplivajo na njihovo 

življenje v odrasli dobi. Čeprav je vse skupaj osnovano na igri, ima opredeljene učne cilje in 

kazalnike uspešnosti. Čas trajanja je pretežno med 18 in 23 urami in se lahko izvaja v strnjeni 

obliki  (teden dni), lahko pa se tudi prilagodi izvajanju v daljšem časovnem obdobju. Ravno 

tako se v program lahko povezujejo tudi ostale aktivnosti karierne orientacije, lahko se 

vključujejo tudi starši, različni učitelji in skupnost. Program vključuje šest razvojno zaporednih 

iger, ki se lahko izvajajo v različnih razredih od četrtega razreda dalje. Na primer v četrtem 

razredu lahko učenec pripravi in poskuša poiskati odgovore na vprašanja o storitvah in podjetjih 

v lastnem okolju; v osmem in devetem razredu lahko preko igre kritično razmišljajo o odnosu 

do vloge moških in žensk v družbi, razmišljajo o tem, kako bi se odzvali na morebitno 

brezposelnost; v srednji šoli pa lahko posnemajo izkušnje, s katerimi se srečujejo po odhodu iz 

osnovnošolskega izobraževanja,  ali se med seboj pogovarjajo o izkušnjah in spretnostih, ki so 

potrebne za opravljanje določene vrste poklica.  

Program se je sprva pričel izvajati v Kanadi leta 1996. Razvijalo ga je več kot 5000 učencev, 

staršev, učiteljev in strokovnjakov karierne orientacije. Od takrat dalje so ga preko licence 

pričeli uporabljati tudi v drugih devetih državah: v Avstraliji, na Danskem, v Franciji, v 

Nemčiji, na Madžarskem, na Nizozemskem, v Novi Zelandiji, v Združenem Kraljestvu in v 

ZDA. Program se financira iz Oddelka za razvoj človeških virov Kanade (Human Resources 

Development Canada) ob predpostavki, da bodo po začetni pripravi države sposobne program 

samofinancirati (OECD, 2004b).  

Ne glede na različnost modelov in vsebin izvajanja poklicne orientacije pa je pred posamezne 

države postavljeno dejstvo, da morajo temu področju posvetiti več časa. Glede na trenutne 

razmere se morajo z vprašanji o kariernih odločitvah ukvarjati učenci že na začetku vstopa v 

primarno izobraževanje. Vsebine in pristopi pa se morajo prilagajati glede na starost učencev. 

Čeprav v našem prostoru strokovnjaki (Bijuklič 2015, Gril, 2015, Kelava, 2015, Lovšin, 2015, 

Štremfel, 2015) nasprotujejo vpeljavi koncepta VKO v osnovnošolski prostor, in sicer zaradi 

prej omenjenih dvomov glede vpliva in zmanjševanja pomembnosti šolstva zgolj na tržne 

interese, se zavedajo tudi, da se vodilni ideologiji ne morejo upreti. Na tem mestu predlagajo, 

da se pozornost preusmeri v karierno opolnomočenje posameznikov, kjer bodo v okviru 

aktivnosti karierne orientacije njene vsebine omogočale razvoj kritično mislečega 

posameznika. Tak posameznik bo sposoben reflektiranega razmišljanja o sebi in se ne bo 
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prilagajal zgolj potrebam trga dela. Posameznik se bo na ta način lahko razvil v avtonomno in 

odgovorno osebo, ki bo lahko suvereno in samozavestno sprejemala odločitve, in sicer tako 

glede izobraževanja kot tudi  različnih življenjskih situacijah. In kdo drug lahko posamezniku 

vrne moč in skupaj z njim soustvarja rešitve kot socialni pedagogi. 

1.9 DOPRINOS SOCIALNE PEDAGOGIKE  

»Temeljno izhodišče šolske svetovalne službe v Sloveniji je svetovalni odnos« (Vršnik Perše 

idr., 2008, str. 53), pri čemer gre za »posebni strokovni pristop, ki bistveno opredeljuje vse 

različne oblike metode svetovalnega dela (svetovanje, posvetovanje, koordiniranje, 

izobraževanje, analitično-razvojno delo ipd.)« (prav tam). Ravno socialni pedagogi27 se 

zavedamo pomembnosti odnosa, saj je odnos temelj našega dela (Razpotnik, 2004), pri čemer 

je na njegovi osnovi zasnovan pedagoški ukrep (Kranjčan, 2006). Ravno preko razumevanja 

področja odnosa in razumevanja sovplivanja med vsemi sistemi različnih okolij lahko 

posameznika pripeljemo do uvida. Pri tem razumemo, da so na posameznika vplivale 

življenjske okoliščine, pri čemer je tako njegovo vedenje odraz naučenega kot tudi njegove 

osebnosti, doživljanja in kognitivnih procesov. Zato smo usmerjeni v prepoznavanje njegovih 

močnih področij, na katerih gradimo temelje za izboljšanje njegovega življenjskega položaja. 

Dejstvo je, da ko posamezniku damo moč, da se sam prične spopadati z življenjskim 

situacijami, je slednje ključen doprinos našega dela. Pomembno je izpostaviti, da to ni edina 

rešitev, ki jo pri svojem delu uporabljamo. Socialni pedagogi se zavedamo tako pomena 

posameznikove aktivacije v družbi kot tudi pomena družbene odgovornosti za posameznike in 

tega, da sistem prepogosto prelaga odgovornost z ramen družbe oziroma sistema na 

posameznike. Iz tega razloga bo v nadaljevanju predstavljen tudi nacionalni program, ki 

vključuje vse posameznike v enaki meri. Ravno preko aktivnega sodelovanja in vključitve vseh 

skupin, in sicer tako manjšine kot večine, bi lahko znatno prispevali k zmanjševanju neenakosti. 

Dejstvo je, da se socialni pedagogi pri svojem delu osredotočamo tako na individualno kot tudi 

na skupinsko raven, saj se zavedamo pomembnosti medsebojnega sodelovanja, mreženja, 

krepitve odnosov in skupnosti. Iz tega razloga bi torej bilo smiselno, da bi socialni pedagogi 

prevzeli del izvajanja aktivnosti poklicne orientacije, saj bi slednjo lahko strokovno izpeljali.  

V času študija in ostalega strokovnega razvoja socialni pedagogi osvojimo ustrezne sposobnosti 

in veščine, ki se navezujejo na različna področja. Socialni pedagogi se zavedamo pomembnosti 

življenjskega prostora uporabnika in vpliva, ki ga ima okolje nanj. Pri tem želimo posameznike 

opolnomočiti, da se bodo lahko spoprijemali z različnimi življenjskimi situacijami, saj je ravno 

iskanje močnih področij posameznika tudi primarna naloga našega profila. Slednje lahko 

izvajamo tako na individualni kot skupinski ravni. Pri tem smo opremljeni s kompetenco 

razumevanja in obvladovanja »različnih oblik socialno-pedagoškega dela (preventivnega, 

vzgojnega, svetovalnega, kompenzacijskega, socialno integrativnega itd.)« (Kranjčan, 2007, 

str. 11).  

Ključni doprinos socialno pedagoške stroke je moč opaziti tudi pri nalogah šolske svetovalne 

službe, saj so socialni pedagogi tisti predstavniki šolske svetovalne službe, ki pokrivajo 

področja, »ki so izpostavljena kot primanjkljaji na vzgojnem in socializacijskem področju« 

                                                           
27 Uporabljeno za oba spola. 
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(Šmit, 1997, v Povše, 2016, str. 75). Dejstvo je, da je delo šolske svetovalne službe 

predstavljeno v obliki petih področij delovanja (Vršnik Perše idr., 2008), in sicer »učenje in 

poučevanje; telesni, osebni in socialni razvoj učencev in dijakov ter poklicna orientacija« (prav 

tam, str. 52). Pri tem pa gre izpostaviti, da je obseg delovanja šolskih svetovalnih delavcev 

precej širok, saj se nanaša tudi na delo z učitelji, starši in pomembnimi drugimi – kot npr. z  

Zavodom za zaposlovanje v okviru izvajanja določenih aktivnosti poklicne orientacije oziroma 

sodelovanja v različnih projektih, kot npr. »za preprečevanje osipa, pri projektih pomoči 

učencem z učnimi težavami, projektih integracije oseb s posebnimi potrebami ter pri 

uresničevanju zamisli, odkrivanja in dela z nadarjenimi« (Vršnik Perše idr., 2008, str. 52). 

Socialno pedagoško delo je usmerjeno ravno v sodelovanje »s starši, družinami in drugimi 

pomembnimi socialnimi skupinami« (Kranjčan, 2007, str. 11). Socialni pedagogi smo 

usposobljeni za timsko delo, saj se zavedamo pomembnosti interdisciplinarnega pristopa. Pri 

tem nam je v veliko pomoč spodobnost sodelovalnega dela »v večdisciplinarnih, strokovnih, 

projektnih, analitičnih in evalvacijskih skupinah« (Kranjčan, 2007, str. 11), saj je to tudi ena 

izmed sposobnosti in veščin socialno pedagoških diplomantov. V šolskem okolju se slednje 

nanaša predvsem na razred in učence, pri čemer ne smemo pozabiti tudi na učitelje, saj je v 

šolskem kontekstu pomembna tudi klima med strokovnjaki.  

Ravno tako šolski svetovalni delavci sodelujejo pri razvojno preventivnem delu (preprečevanje 

različnih odvisnosti, nasilja in zlorab). Ravno na tem področju se opazi ključen doprinos profila 

socialnega pedagoga, saj imamo socialno pedagoški diplomanti čut za preventivno delo 

(Kranjčan, 2007). Vse prepogosto svetovalna služba prevzema vlogo »kriznega servisa«, kjer 

se zahtevajo takojšnje in učinkovite rešitve. Žal pa radi pozabljamo, da lahko hitri ukrepi 

prinesejo zgolj trenutno olajšanje in v številnih primerih nimajo dolgoročnega učinka. Ravno 

zaradi navedenega  je potrebno več časa posvetiti preventivnemu delu. Na šolskem področju so 

teme, ki se jim je potrebno posvetiti na področju preventivnih dejavnostih, različne, le-te pa se 

raztezajo od konfliktov, izbire srednje šole pa vse do nasilja in veliko drugega. Pri slednjem je 

ključnega pomena socialno-pedagoška kompetenca (Kranjčan, 2007) razumevanja in 

prepoznavanja »različnih pojavnih oblik osebnega in socialnega nasilja ter njihovih vzrokov« 

(prav tam, str. 11).  

Tudi razlog za oblikovanje področja svetovalnega dela, ki izhaja iz tega, da so delavci šolske 

svetovalne službe pričeli prepoznavati otroke z učnimi in vedenjskimi težavami (Vršnik Perše 

idr., 2008), nakazuje na pomembnost profila socialnega pedagoga. Socialni pedagogi smo 

primarni izvajalci dodatne strokovne pomoči učencem, pri katerih se pojavljajo čustveno 

vedenjske težave. Velikokrat se lahko zgodi, da se pri težavah z učenjem skriva ravno čustvena 

obremenitev posameznika. Pri tem pridejo prav socialno pedagoška znanja (razumevanje 

čustveno vedenjskih težav, socialno pedagoška diagnostika, uvid, motivacija in soustvarjanje 

intervenc). Osnovno načelo, ki mu pri svojem delu sledimo, je prepoznavanje posameznikovih 

močnih in šibkih področij, pri čemer metode soustvarjamo skupaj s posamezniki. Intervence,  

ki jih oblikujemo in gradimo, izhajajo iz njemu lastnega socialnega konteksta, torej njegovega 

ožjega in širšega življenjskega okolja (Kobolt in Pavel, 2007). Slednje prenesemo 

posameznikom preko podpore in opolnomočenja, kar nakazuje na to, da socialni pedagog pri 

načrtovanju intervencij vedno celostno upošteva in sodeluje s posameznikom, poskuša razumeti 

njegov položaj v družbi in na tej osnovi gradi in oblikuje posege (prav tam). Pri tem je socialnim 
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pedagogom v pomoč ravno kompetenca ocene »kakovosti in možnosti v posameznikovih 

socialnih mrežah (sorodstvo, sosedstvo, mreža institucij itd.)« (Kranjčan, 2007, str. 11).  

Socialni pedagogi smo primerni kandidati za izvajanje poklicne orientacije tudi zaradi 

zavedanja institucionalnega diskurza, v katerem delujemo (Razpotnik, 2004). Ravno pri 

spreminjanju področja poklicne orientacije v karierno je temeljno, da strokovnjaki, ki se s tem 

ukvarjajo, razumejo vzroke, ki so pripeljali do teh sprememb. Zgolj preko poznavanja področja,  

s katerim imamo opravka, lahko razvijemo kritično mnenje. Pri tem socialni pedagogi s 

sposobnostjo razumevanja »institucionalnega delovanja, vpliva institucij na uporabnike« 

(Kranjčan, 2007, str. 11) in ozaveščanja lastne institucionalne vpetosti (prav tam) razumemo 

vodilne ideologije. Ravno preko tega pa lahko delujemo v njihovem nasprotju, če gredo v 

nasprotni smeri od posameznikove dobrobiti in interesa.  

2. EMPIRIČNI DEL  

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Pri odločanju glede nadaljevanja šolanja na sekundarni stopnji v slovenskem prostoru imajo 

največji vpliv želje in interesi učencev (Medič, 2015). Slednje nakazuje na pomembnost 

poznavanja samega sebe, lastnih interesov in nenazadnje tudi svojih sposobnosti, saj je to drugi 

najpomembnejši dejavnik, ki znatno vpliva na izbiro srednje šole (prav tam). Ravno tako več 

kot polovica osnovnošolcev ne pozna svojega poklicnega cilja in so neodločeni glede svoje 

poklicne odločitve (Drobnič, 2012). Glede na trenutne razmere zastavljeni poklicni cilj po 

koncu obveznega izobraževanja prav gotovo ne bo zadnji. Zatorej je pomembno, da se učenci 

že v času odvijanja primarnega izobraževanja pričnejo zavedati svojih močnih področij, želja 

in interesov, da se lahko samostojno in kritično odločajo čez celo življenje. To je moč doseči v 

okviru poklicne orientacije in ne vseživljenjskega kariernega učenja, saj je za mnoge avtorje 

(Bijuklič 2015, Gril, 2015, Kelava, 2015, Lovšin, 2015) govor o VKO v osnovni šoli prenagljen 

in nasprotujoč smotrom vzgoje in izobraževanja. Usvajanje pomembnih veščin za 

opolnomočeno delovanje lahko učenci dosežejo zgolj z neprestanim izvajanjem aktivnosti, ki 

stremijo k opolnomočenju že v osnovnošolskem prostoru. Pri raziskovanju zadovoljstva 

srednješolcev s poklicnimi izbirami je »42 % takih, ki ne želijo svojega poklica« (Rupar in 

Žvokelj, 2001, str. 7), kar nakazuje na to, da je trenutni model izvajanja poklicne orientacije 

neuspešen. Ravno iz tega razloga sem se odločila za oblikovanje predloga novega modela 

izvajanja poklicne orientacije v smeri opolnomočenja učencev, spoznavanja sebe, lastnih 

interesov, želja in ciljev, s pomočjo katerih bi jih poskušali pripraviti na prvi sprejem odločitve 

o samem nadaljevanju šolanja.   

2.2 CILJI RAZISKAVE 

Glavni cilj je bil raziskati razumevanje, mnenje in odnos do izvajanja poklicne orientacije v OŠ 

pri svetovalnih delavcih in na podlagi rezultatov sestaviti predlog programa za izboljšanje 

modela trenutnega izvajanja aktivnosti poklicne orientacije. Pri tem je ključno, da se program 

osredotoča na opolnomočenje učencev.  
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2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 Kaj svetovalni delavci razumejo pod pojmom poklicne orientacije in kaj pod pojmom 

karierne orientacije ter kako razumejo pojem opolnomočenje?  

 Kakšne metode svetovalni delavci uporabljajo pri izvajanju poklicne orientacije in katere 

so prevladujoče vsebine poklicne orientacije? 

 Ali z vidika svetovalnih delavcev aktivnosti poklicne orientacije pripomorejo k 

posameznikovemu samospoznavanju in stremijo v smeri opolnomočenosti učencev? 

 Ali se za izvajanje poklicne orientacije svetovalni delavci počutijo kompetentne?  

 Ali svetovalni delavci menijo, da učenci potrebujejo in se zavedajo pomembnosti poklicne 

orientacije? 

2.4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

Uporabljena je bila deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna raziskovalna metoda ter 

kvalitativen raziskovalni pristop, pri čemer deskriptivna metoda omogoča opis pojavov 

(Sagadin, 1993), z uporabo kavzalno neeksperimentalne metode pa lahko iščemo vzroke in 

posledice pojavov (prav tam).   

2.4.1 VZOREC 

Vzorec je namenski in predstavlja šest šolskih svetovalnih delavk28, zaposlenih v osnovnih 

šolah, kjer v okviru svojega dela pokrivajo področje poklicne orientacije. Pet ŠSD deluje na 

področju Obalno kraške regije, kjer sta dve zaposleni v primestnih osnovnih šolah, šesta ŠSD 

pa na področju Osrednjeslovenske regije. Tri ŠSD so po izobrazbi psihologinje, dve sta 

pedagoginji in ena je socialna pedagoginja. Od tega imajo štiri ŠSD več kot pet let izkušenj na 

delovnem mestu ŠSD, medtem, ko sta dve zaposleni manj kot eno leto, pri čemer je ena izmed 

njiju zaposlena zgolj za polovični delovni čas. Pri tem lahko opazimo, da se je fleksibilizacija 

delovnega časa polastila tudi polja izobraževanja.  

Štiri ŠSD so želele ostati anonimne, zato sem se odločila, da ne izpostavljam niti preostalih 

dveh. Zaradi navedenega sem jih poimenovala ŠSD in zraven pripisala številko (1-6), pri čemer 

številka predstavlja kronološki razpored opravljenih intervjujev (npr. pri intervjuju, ki sem ga 

prvega opravila, sem strokovnjakinjo poimenovala ŠSD 1, drugi intervju sem opravila s ŠSD 2 

itn.). 

2.4.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENT TER POSTOPEK ZBIRANJA 

PODATAKOV 

Tehnika zbiranja podatkov je bila intervjuvanje, raziskovalni pripomoček, ki sem ga uporabila, 

je bil delno strukturiran intervju, saj omogoča neposreden stik med raziskovalcem in 

intervjuvancem, pri čemer lahko raziskovalec, po potrebi, doda vprašanja za razjasnitev 

intervjuvančevih odgovorov (Mesec, 1998). Izhodiščna vprašanja intervjujev so bila 

oblikovana na podlagi raziskovalnih vprašanj in teoretičnih izhodišč, osnovanih na podlagi 

strokovne literature iz tega področja v skladu s samimi cilji raziskave. Odločila sem se za 

                                                           
28 V nadaljevanju ŠSD.  
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intervju, ker sem želela pridobiti pristne informacije in celostni vpogled v delo primarnih 

izvajalcev PO, torej ŠSD. 

Sprva sem na spletnih straneh osnovnih šol v Obalno-kraški regiji poiskala elektronske naslove 

ŠSD. Kjer nisem uspela pridobiti direktnega e-poštnega naslova ŠSD, sem svoje pisanje 

naslovila na elektronski naslov šole. Skupno število poslanih prošenj za izvedbo intervjuja v 

Obalno-kraški regiji je bilo devet, od treh osnovnih šol nisem dobila odgovora, medtem ko mi 

je ena ŠSD zaradi preobremenjenosti po prvotnem dogovoru srečanje odpovedala. Iz tega 

razloga sem se odločila, da se dogovorim še z osnovno šolo iz Notranje slovenske regije. 

Kontakt s ŠSD sem torej vzpostavila preko elektronske pošte, nadaljnje dogovarjanje pa je v 

večini primerov potekalo preko telefonskega pogovora (usklajevanje terminov). V prvotnem 

elektronskem sporočilu sem poskusila razložiti svoje področje raziskovanja in prosila tako za 

sodelovanje pri raziskavi kot tudi za možnost snemanja samega poteka intervjuja zaradi 

kasnejše lažje obdelave podatkov. Vse sodelujoče so se s predlaganim strinjale. Obenem sem 

jim ponudila možnost vpogleda v transkript po opravljenem intervjuju. Dve sogovornici sta 

želeli besedilo avtorizirati, zato sem jima poslala dobesedene prepise intervjujev, preostale pa 

so to možnost odklonile. Zgolj ena SŠD je želela, da ji vprašanja vnaprej pošljem. Je pa šlo za 

SŠD, ki je v nadaljevanju  sodelovanje odpovedala.  

Vsi intervjuji so potekali v marcu in bili opravljeni v pisarnah ŠSD na osnovnih šolah, v 

jutranjem času. Intervjuji so potekali od 30 do 60 minut. Kot že prej omenjeno, so bili intervjuji 

snemani s telefonskim snemalnikom zaradi dobesednega prepisa in lažje obdelave podatkov. 

Dobesedni zapisi intervjujev so obsegali od 5 do 9 strani.  

Veljavnost in zanesljivost je bila zagotovljena z ločitvijo raziskovalnega objekta in 

raziskovalnega subjekta, kjer je raziskovalec tisti, ki vodi raziskovalni proces, medtem ko je 

vloga raziskovanca omejena na postopek zbiranja podatkov (Vogrinc, 2013). Sogovornicam se 

pustila odprto pot in jih pri podajanju odgovorov nisem usmerjala ali jim svetovala.   

2.4.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATAKOV 

Intervjuji so bili snemani, nato pa je sledil dobesedni prepis s pomočjo programa za 

transkripcijo (Express Scribe). Nadaljnja obdelava podatkov je potekala po pravilih odprtega 

kodiranja, kjer sem določila kode prvega reda. V nadaljevanju sem jim določila kode drugega 

reda in le-te združila v kategorije, s pomočjo katerih sem analizirala intervjuje, nato pa sem v 

povezavi s teoretičnim delom napisala utemeljeno teorijo kot odgovor na raziskovalna 

vprašanja. Kategorije, ki sem jih oblikovala, so bile, kot sledi: razumevanje pojmov poklicna 

orientacija29, karierna orientacija30 in opolnomočenje; učenci deležni PO; potek in dejavnosti 

PO (vsebine in oblike izvajanja), metode dela, sodelovanje pri izvajanju aktivnosti PO, vpliv 

aktivnosti PO na samospoznavanje in opolnomočenje učencev; vloga ŠSD pri izvajanju PO, 

potrebna znanja za izvajanje PO, kompetentnost ŠSD, omejitve in predlogi izboljšav, 

razumevanje PO pri učencih in zavedanje pomembnosti PO.  

                                                           
29 V nadaljevanju PO.  
30 V nadaljevanju KO.  
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Spodnja tabela prikazuje primer kodiranja: 

BESEDILO KODE 1 REDA KODE 2 REDA  KATEGORIJE 

Amm mislim, da pri 

nih se zoži vse na 

izbiro srednje šole. 

Nekako ne, ne 

razmišlajo, nekateri, 

ne morem rečt ne. 

Ampak zdj tako, če 

gledam večino ne. Ne 

razmišlajo kaj bojo 

potem naprej ne, tako. 

Tako, da bol res tako 

na izbiro srednje šole, 

nekako tako. Neke 

dejavnosti, ki jih tukaj 

na šoli izvajamo 

skupaj tako, da bojo 

potem si lažje izbrali 

srednjo šolo recimo 

ne. 

Večina učencev 

gleda na aktivnosti 

poklicne orientacije 

predvsem glede 

izbire srednje šole. 

Ne razmišljajo kaj 

bodo potem naprej. 

Zoženo vse na izbiro 

srednje šole. 

Dejavnosti poklicne 

orientacije so 

razumljene kot 

aktivnosti za 

olajšanje pri izbiri 

srednje šole. 

Ozko gledanje na 

aktivnosti PO, 

predvsem za 

olajšano izbiro 

srednje šole. 

Razumevanje PO pri 

učencih. 

Tabela 3 Primer kodiranja. 

2.4.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

2.4.4.1 Kaj svetovalni delavci razumejo pod pojmom poklicne orientacije in kaj 

pod pojmom karierne orientacije ter kako razumejo pojem 

opolnomočenje?  

Razumevanje pojma PO in KO 

Tri ŠSD (3, 4 in 5) menijo, da je pojem PO zastarel glede na trenutne razmere, saj ne prihaja do 

usmerjanja v točno določen poklic. Zgolj ena izmed njih (SŠD5) pri svojem delu uporablja 

pojem KO, čeprav se ji poimenovanje ne zdi pomembno. Pomembno ji je, da ostane uporabna 

beseda orientacija: »V bistvu se imena neprestano se spreminjajo, sedaj imamo že karierno 

orientacijo… pomembno mi je, da beseda orientacija ostane orientacija, zato ker ni več tako, 

da usmerjamo v določen poklic, ampak pripravljamo na to, da otroci razumejo, da potrebuješ 

čim več veščin, čim več kompetenc, zato da lahko potem enkrat v bodočnosti, ko končaš šolanje, 

čeprav se moraš še naprej izobraževati, ampak ko nekako zaključiš neke, ko pridobiš vseeno 

neke dokumente, da si lahko izbereš službo, ki ti je pri srcu, ki ti najbolj paše, ki te najbolj 

zadovoljuje.« Tudi ŠSD4, ŠSD1 in ŠSD6 se jim poimenovanje ne zdi pomembno, ampak so 

jim veliko pomembnejše vsebine in dejavnosti, ki jih na tem področju izvajajo: »Ne vem sploh, 

kaj rečem…, da vidimo, aha celo usmerjanje sem dala v program, ampak se mi ne zdi 

pomembno, res.« (ŠSD4); »Praktično samo poimenovanje nekako ni pomembno, se mi zdijo 
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bolj pomembne dejavnosti, ki jih pripraviš za učence, ki jih izvajaš z učenci, in bom rekla, 

seveda, se spreminja neka vsebina, zaradi tega, ker se vse skupaj tudi spreminja, tako da samo 

poimenovanje, kako, se mi niti ne zdi toliko pomembno.« (ŠSD1);  »Ni pomembno, kako se mu 

reče, pomembne so vsebine …«(ŠSD6). Dejstvo je, da dosedanje PO ne moremo zgolj razumeti 

in prevesti v KO, saj je KO povsem drugače konceptualno zasnovana. Kariera v družbi znanja 

ni razložena kot kariera v enem poklicu in niti ni »zgolj kariera, sestavljena iz menjave različnih 

poklicev« (Bijuklič, 2015, str. 38). Pri PO pa gre za izbiro poklica, kjer se ob odločitvi 

posameznika vprašanje »Kaj bi bil po poklicu?« (prav tam, str. 40) tudi zaključi in »čeprav je 

lahko vnovič odprto, ga izbira ravno tako zaključi« (prav tam). Pri KO pa je zgodba popolnoma 

drugačna, pri čemer »ne gre za preprosto izbiro (npr. veterinar ali inženir), temveč« (prav tam) 

poleg navedene »še nekaj drugega, daljnosežnejšega« (prav tam), saj kariera narekuje 

specifičen način življenja. Kot že prej omenjeno, je osredotočena zgolj na posameznikovo 

uspevanje na enem področju – delu, pri čemer je v okviru KO pomembneje, da posamezniki 

pridobijo »veščine in drže, ki narekujejo, kako ravnati, se odzivati in upravljati s samim  seboj, 

skratka, kako živeti karierni način življenja, da bi to bilo produktivno, učinkovito, kompetitivno 

itd.« (Bijuklič, 2015, str. 40). Iz tega razloga je torej vmesna kritična analiza pojma KO pri 

njenem umeščanju v polje osnovnošolskega izobraževanja. Najprej velja spomniti na 

uporabljeno terminologijo v sklopu KO (učenje učenja, vseživljenjsko učenje …), ki je, kot že 

poprej omenjeno, nastala na popolnoma drugačnem področju, »na katerem vladajo drugačni 

nameni in cilji od izobraževalnih« (Bijuklič, 2015, str. 40).  

ŠSD razumejo PO kot pomoč posamezniku pri oblikovanju lastne poklicne poti preko iskanja 

zanj najboljših možnosti, pri čemer SŠD2 poudarja razumevanje PO tudi kot uradnega postopka 

vpisa.  »Jaz si razlagam to kot - poleg tega uradnega postopka vpisa v srednjo šolo - tudi kot 

iskanje najboljših izzivov za prihodnost in iskanje nekaterih potencialnih dobrih točk za njihovo 

prihodnost.«.  

Opazimo lahko, da SŠD5 razume orientacijo, kot je opredeljena v Resoluciji o krepitvi politik 

in sistemov VKO v Evropski uniji (2004).  »Orientacija se v kontekstu vseživljenjskega učenja 

nanaša na vrsto aktivnosti, ki državljanom v vseh starostnih obdobjih in v katerikoli točki 

njihovega življenja omogočajo identifikacijo njihovih sposobnosti, zmožnosti in interesov za 

sprejemanje odločitev na področju izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica. Poleg tega 

jim orientacija omogoča vodenje svojih življenjskih poti v učenju, delu in drugih okoljih, v 

katerih se teh zmožnosti in sposobnosti naučijo in/ali jih uporabljajo.« Lahko pa razlog za 

nestrinjanje uporabe pojma VKO, predvsem v strokovnih krogih, kot že poprej omenjeno, 

poiščemo v dejstvu, da je v ključnih dokumentih Evropske unije iz opredelitve VKO mogoče 

razbrati dva »(ne nujno komplementarna cilja) – prilagajanje posameznika trgu dela ter 

avtonomno in odgovorno delovanje v sodobni družbi« (Priporočila projekta CAREER za 

integracijo vsebin in dejavnosti vseživljenjske karierne orientacije v slovenskem 

izobraževalnem prostoru, 2015). Obenem se je pojavil tudi dvom o tem, »ali naj bo odločitev 

posledica želja posameznika ali naj upošteva potrebe okolja« (Watts, 1996, v Kohont idr., 2011, 

str. 13), pri čemer je bil ta dvom prisoten že, kadar je bilo govora o poklicnem usmerjanju, pri 

čemer je prevladovalo mnenje »k iskanju take poklicne in izobraževalne odločitve, ki bi bila po 

eni strani v skladu z željami posameznika, po drugi strani pa z možnostmi v okolju, tj. realna« 

(Kohont idr., 2011, str. 13-14). Ker se trg dela zelo hitro spreminja, ne more biti zgolj 
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povpraševanje »edina opora pri  poklicnem odločanju« (Žerovnik, 1997, v Markovčić in Brečič, 

2018, str. 32).  

Opazimo lahko, da ŠSD3 pri izražanju želje po uporabi pojma KO slednjega ne razume, kot ga 

opredeljujejo evropski strateški cilji (prilagajanje posameznika trgu dela), ampak kot 

»kontinuirano izvajanje aktivnosti, ki posameznikom omogočajo razvoj kompetenc in 

sposobnosti, da bi lahko sprejemali samostojne odločitve o izobraževanju in poklicni poti« 

(Grcić, 2011, str. 58). Vseeno pa obstaja potreba po konkretnem opredeljevanju in kritičnem 

prebiranju definicije VKO31, saj se v ozadju skriva »vprašanje neoliberalne zasnovanosti 

evropskega izobraževalnega prostora in njenega vpliva na oblikovanje ter izvajanje nacionalnih 

izobraževalnih politik« (Štremfel, 2016)32, kjer »navedena priporočila pogosto temeljijo na 

idejah neoliberalizma tako, da ukrepe za izboljšanje utemeljujejo na načelu učinkovitosti (angl. 

efficiency), ob strani pa puščajo druga pomembna načela izobraževanja, na primer načelo 

pravičnosti (angl. equity)« (prav tam). ŠSD3 je tudi edina, ki je izrazila potrebo po uporabi 

pojma KO, saj je PO po njenem mnenju sodeč zelo ozko usmerjen. »Se pravi zelo ta poklicna 

orientacija zelo osredotočena kot na poklic sam, ne na neko daljše časovno obdobje, v katerem 

se ti razvijaš in spreminjaš delovna mesta, ampak nek poklic, ki ga boš opravljal načeloma celo 

življenje,  in to se mi zdi malo bolj zastarel pojem«.  

Kljub ozki usmerjenosti PO pa ostaja dejstvo, da vse ŠSD razumejo in izvajajo (v okviru lastnih 

zmožnosti) aktivnosti PO v širšem smislu, in sicer se po razumevanju približujejo ravno 

opredelitvi KO. Slednja je po definiciji širše zasnovana, saj zajema poklicno, osebno in socialno 

usmeritev (Kohont idr, 2011). Na področju poklicne orientacije pa zajema »poklicno, 

izobraževalno in zaposlitveno orientacijo (informiranje, svetovanje in druge oblike 

orientacije)« (Niklanović, 2006, str. 40) Gre torej za pomoč pri širših izbirah posameznikovega 

življenja in ne zgolj pri poklicni odločitvi.  

Razlog za uporabljanje pojma PO kljub zavedanju njegove zastarelosti ŠSD3 utemeljuje 

predvsem na dejstvu, da je zaposlena šele pet mesecev in je prevzela področje aktivnosti PO 

pod vodstvom mentorice z desetletnimi izkušnjami, ki pri svojem delu uporablja PO.  »Ker 

sedaj sem prišla na šolo in imam mentorico in ona zdaj dela v bistvu že 10 let in uporablja 

vedno poklicna orientacija. In so otroci v bistvu vajeni tega pojma poklicna orientacija in potem 

v bistvu sem jaz kot neka na novo prišla. Ne morem sedaj neke velike revolucije tam delat.« Si 

pa želi, da bi se v prihodnosti pričel uporabljati pojem KO.  »In tako, zdej jaz bi si želela, da bi 

se v bistvu karierna orientacija več uporabljala …«, saj je kot pojem širše usmerjen in je 

povezan z družbenimi spremembami, saj je več kot očitno dejstvo, da posamezniki ne bodo 

opravljali poklica, za katerega se izobražujejo celo življenje. Izraz PO je nadomestil poklicno 

usmerjanje, saj ni imel »negativne konotacije,  povezane z usmerjenim izobraževanjem … ne 

implicira pasivne vloge tistemu, ki je usmerjan« (Kohont idr., 2011, str. 15), vendar je v 

trenutnem obdobju postal zastarel, saj je usmerjen zgolj na »izbiro poklica in šolanja« (prav 

                                                           
31 Glej poglavje 1.4, kjer je govora o diskurzu ekonomskega podrejanja šolskega polja preko nereflektirane uporabe 

predlagane nove terminologije.  
32 Ravno iz tega razloga so na Pedagoškem inštitutu pričeli izvajati triletni projekt z naslovom Neoliberalizem v 

evropskem izobraževalnem prostoru: med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks 

(več o projektu http://novice.pei.si/?page_id=1711).   
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tam). Kljub temu pa ŠSD razumejo PO v širšem smislu, na posameznika gledajo celostno in ga 

vzpodbujajo v razmišljanje o sebi, lastnih zmožnosti in želja preko aktivnosti PO, ki jih kljub 

neprožnosti šolskega sistema poskušajo izvajati v okviru najboljših možnosti. Na podlagi 

odgovorov vseh svetovalnih delavk lahko potrdim tudi ugotovitve raziskave v okviru projekta 

Career (Štremfel in Lovšin, 2015), ki pravijo »da je razumevanje pojma karierne orientacije 

neenotno« (Kelava, 2015, str. 51).   

Dejstvo je, da se je glede na trenutne gospodarske razmere, ki stremijo v smeri opremljanja 

učencev s pomembnimi sposobnostmi za preživetje na današnjem trgu dela, smiselno opreti na 

vidik širšega delovanja aktivnosti poklicne orientacije. Slednje predpostavljajo ravno koncepti 

karierne orientacije, kjer pa je potrebno prevprašati druge vidike te usmeritve, kot je bilo že 

mnogokrat omenjeno. Zatorej je pri uporabi koncepta  karierne orientacije potrebna in nadvse 

pomembna previdnost.  

Razumevanje pojma opolnomočenje  

Pri razumevanju pojma opolnomočenje gre velikokrat za prevajanje pojma (iz angleščine, in 

sicer empowerment) kot zgolj »krepitev moči«, kjer v ozadju začutimo pretirani poudarek na 

pravicah in možnostih posameznika (Kamin, 2006). Dimenzija, ki se pri tem velikokrat 

zapostavlja, pa je odgovornost posameznika, torej naj bi šlo za njegove dolžnosti in omejitve. 

Torej je prevod  »krepitev moči« sporen, saj dimenzijo odgovornosti ne izpostavlja. Hkrati pa 

se dolžnostim, v sodobnih programih za varovanje zdravja namenja res velik poudarek in se 

tako zanemarja vidik krepitve moči posameznikov. Posledično se preko koncepta 

opolnomočenja na področju zdravstva država in javno zdravstvo razbremenita odgovornosti za 

državljane (prav tam). S tem se na neopazen način vsa odgovornost za zdravje državljanov 

nevidno premakne na njihova ramena, torej na individualno odgovornost posameznika, kar pa 

že samo po sebi predstavlja težavo. Uporaba pojma opolnomočenje torej odpira dve dimenziji, 

in sicer pravice in dolžnosti posameznika, predpogoj katerega pa je seveda informiranost.  

Vse ŠSD razumejo pojem opolnomočenja v smislu posameznikovega poznavanja lastnih 

interesov, želja ter močnih in šibkih področij.  »Opolnomočenje, da recimo čim bolj raziščejo, 

kakšni so njihovi interesi, da čim bolj raziščejo, katera so njihova močna področja …« (ŠSD6),  

»…katera so njihova šibka področja in da nekako dobijo čim več informacij tako« (ŠSD1), pri 

čemer mu ob morebitnih primanjkljajih na določenih področjih ponudijo pomoč: »…tam, kjer 

čuti neko težavo, tam, kjer čuti nek manjko, da mu seveda skupaj z njim poiščem ustrezno 

metodo, sredstvo, nekaj, kar ga lahko opolnomočim, zato da bo potem spet deloval« (ŠSD5); » 

…, da polagamo podporo, da nudimo informacije” (ŠSD2), » …, da poskusimo v bistvu čim 

bolj izhajati iz posameznika in ga nekako opolnomočit v smislu poiskati tisto moč, ki jo pač 

sami ne zmorejo v tem obdobju« (ŠSD3). Cilj je, da je posameznik sposoben samostojnega 

razmišljanja in sprejemanja odločitev ter da je opremljen z zadostno samozavestjo in 

samopodobo. »… posameznik, opremljen z nekimi določenimi veščinami, ne samo veščinami, z 

neko zadostno samopodobo. Samozavestjo, da se zna lotit nekih novih korakou, da zna poiskati 

poti, kako priti do nekih informacij, da zna poiskati poti, da se okrepi v primeru, če na nekem 

področju ni dovolj močen in tam, kjer je najšibkejši, mu tudi mi lahko pomagamo.« (ŠSD4).  
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ŠSD5 razume opolnomočenje kot njeno poglavitno nalogo. »To je zame opolnomočenje, prav 

moje delo …«, pri čemer ŠSD3 poudarja pomembnost obstoja in uporabe tega koncepta. 

Namreč z njegovo uporabo se ŠSD zavedajo, da nimajo moči, da bi se lahko odločale namesto 

posameznika, ampak je njihova vloga predvsem podporna. »Se pravi svetovalna služba je pač 

zadolžena za poklicno karierno orientacijo, vsi to dojemajo kot eno zelo pomembno stvar, da ti 

zdej prideš tja in da ti svetovalni delavec odpre glavo in ti nekako, amm, poišče tisto smer, ki 

bi bila najboljša zate. Zato pa rabimo v bistvu to besedo opolnomočenje, s katero si v bistvu mi 

sami …, da se boljše počutimo, če to uporabljamo, ker nam to da vedeti, v bistvu, da nimamo 

mi te moči, da se bomo odločili namesto posameznika, ampak da je naša vloga preprosto to, da 

dajemo podporo, da nudimo informacije in da poskusimo v bistvu čim bolj izhajati iz 

posameznika in ga nekako opolnomočiti, v smislu najti tisto moč, ki jo pač sami ne zmorejo v 

tem obdobju.« (ŠSD3). ŠSD sledijo opredelitvi opolnomočenja kot proces » …, skozi katerega 

ljudje pridobijo večjo kontrolo nad odločitvami in dejanji, ki vplivajo na njihovo zdravje« 

(Jeriček Klanšček, 2015). Posledično proces, preko katerega z ustrezno podporo posameznika 

spodbudimo k tem, da prične sprejemati lastne odločitve, hkrati pa tudi odgovornosti za svoja 

dejanja. Posamezniku torej pomagamo oziroma ga pošljemo »po – moč«, mu torej omogočimo, 

da sam pridobi moč za sprejemanje odločitev. Predpostavka tega pa je seveda informiranost 

posameznika, saj je to prvi pogoj za samostojno delovanje (Kamin, 2006). Za navedeno je do 

določene mere odgovoren sam, hkrati pa ostaja velik del odgovornosti tudi na sistemu in družbi, 

da posamezniku preko različnih virov omogoča dostop do teh informacij. Na šolskem področju 

je omogočanje dostopa do informacij v okviru PO ravno odgovornost ŠSD, pri čemer je v 

nalogah ŠSD opredeljeni standard glede zagotavljanja informacij v gradivih, ki morajo 

vsebovati: informacije o programih in šolah na srednji stopnji izobraževanja, informacije o 

smereh in vzgojno-izobraževalnih ustanovah visokošolskega in univerzitetnega študija ter 

informacije o razpisih za vpis, štipendije, poklice in možnosti zaposlitve (Programske smernice, 

2008).  

Opolnomočenje mladih je potrebno razumeti drugače, kot to predpostavljajo koncepti karierne 

orientacije. Slednji obravnavajo ljudi kot zgolj prilegajoče se, pri čemer uporabijo pojem 

rezilientnosti. Kako lahko torej pričakujemo, da bodo posamezniki zapustili šolanje, da bodo 

spodobni kritičnega razmišljanja in opolnomočenega delovanja, če jim preko konceptov 

karierne orientacije prikazujemo njihovo vlogo v svetu dela »kot zgolj prilegajoče se, nikoli 

dovolj učinkovite, nikoli dovolj usposobljene« (Bijuklič, 2015, str. 45)? Zgolj tako, »da 

opolnomočenje napačno razumemo kot razvoj rezilientnih človeških virov« (prav tam).  

2.4.4.2 Kakšne metode svetovalni delavci uporabljajo pri izvajanju poklicne 

orientacije in katere so prevladujoče vsebine poklicne orientacije? 

Udeleženci poklicne orientacije 

Vse ŠSD pravijo, da so udeleženci poklicne orientacije predvsem devetošolci.  »Nekaj malega 

osmošolci, bom rekla, težišče potem vsega tega je pa pri devetošolcih ja, tako …« (SŠD1), 

»Učenci devetega razreda, sedaj nimamo še toliko šeste, sedme, osme, amm, zadj, če so kakšna 

nadomeščanja, imamo …« (SŠD2), »Predvsem deveti razred, ja« (SŠD6), pri čemer SŠD5 

pove, da se sicer PO izvaja tudi v nižjih razredih, saj je tako določeno v učnih načrtih. »Ja, tako 
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drugače tako ali tako delajo učitelji, ne oni imajo že v samih učnih načrtih, amm, imajo tako ali 

tako tudi poklicno ne, samo takrat je še tako.« Tudi SŠD4 poudarja, da je osredotočenost pri 

izvajanju PO prisotna predvsem v višjih razredih (v osmem in devetem razredu), vendar se ob 

nadomeščanjih in v okviru projektov PO izvaja po celotni vertikali. »Projekti so povsod bolj 

poudarjeni v višjih razredih, ne. Ampak prav gotovo obiski in pogovori z, ne vem, policajem, 

z vsemi temi, kjer grejo na dejavnosti, to pa ja tudi v nižjih … Osmi, deveti je večji poudarek, 

ostali pa tako posredno bomo rekli, ne, … Ob nadomeščanjih pa tako tudi se že dotikamo, ne.« 

Pri čemer poudarja, da bi se o tem moralo govoriti že veliko prej. »Pravim, moram biti 

samokritična. Tega ni tako strašno v nižjih razredih. Je po vseh teh nivojih, ampak jaz mislim, 

da bi moralo biti še več, če mene vprašate.« Tudi ŠSD3 ugotavlja, da se je začela pojavljati 

želja v nižjih razredih. » … se je pa začelo pojavljati, da so postali zainteresirani učenci nižjih 

razredov, in sicer ravno en mesec, mogoče malo manj nazaj, me je prosila učiteljica iz sedmega 

razreda, če bi lahko imela delavnico na temo poklicne orientacije oziroma izbire srednje šole.«  

Tudi v OECD državah se na KO osredotočajo predvsem v nižjem sekundarnem izobraževanju33  

(OECD, 2004b). Razlog za ta prevladujoči vzorec izvajanja aktivnosti KO, ki sovpada tudi z 

ugotovitvami analiziranih intervjujev, strokovnjaki povezujejo s splošno sprejeto predpostavko, 

da ključne karierne odločitve stečejo na koncu obveznega šolanja. Pri tem raziskovalci 

zagovarjajo, da bi takšna predpostavka imela smisel, če bi pri vseh učencih zaključnih razredov 

obveznega šolanja (pri nas je to devetletna osnovna šola, v evropskih državah pa sekundarna 

stopnja) prišlo do prehoda v poklic oziroma na trg dela ali prišlo do specifičnega poklicnega 

usmerjanja, kar pa je v državah OECD manj verjetno (prav tam). Glede na splošno sprejeti 

koncept vseživljenjskosti učenja je potreba po aktivnostih KO na pričetku OŠ izobraževanja 

močno izražena in zaželena. Seveda pa obstajajo tudi izjeme. V nekaterih provincah Kanade in 

na Češkem (OECD,2004b) se KO prične že ob samem  začetku osnovnošolskega izobraževanja, 

kar pomeni na razredni stopnji in se nato nadaljuje v srednješolsko izobraževanje. Ravno tako 

na Finskem in v Španiji podaljšajo izvajanje aktivnosti KO v čas srednješolskega izobraževanja, 

medtem ko se na Danskem KO prične izvajati že na razredni stopnji (prav tam). 

Potek in dejavnosti poklicne orientacije (vsebine in oblike izvajanja) 

SŠD5 je edina izmed svetovalnih delavk, sodelujočih v raziskavi, ki ima omogočeno 

sistematično izvajanje aktivnosti PO oziroma KO (saj sama uporablja ta pojem). Dejstvo je, da 

si je izborila tedenske ure z devetošolci, kjer gre za izvajanje delavnic in aktivnosti v okviru 

KO, pri čemer poudarja, da se morajo ŠSD odločiti, kateri delovni nalogi bodo namenili več 

časa, saj imajo preveč obveznosti, da bi vsemu lahko namenili enako količino časa. »Žal je tako, 

da svetovalna služba, sploh jaz, ki lahko primerjam, ker sem že dolgo časa na tem delovnem 

mestu. Vedno več nalog nam dajejo, vedno več stvari imamo za počet … , se je moje delo veliko 

bolj razširilo in si mora zato v bistvu vsak svetovalni delavec naredit neke prioritete, ker ne 

moremo vsega narditi, čisto tako dejstvo je. Sedaj meni se zdi sicer ravno karierna orientacija 

                                                           
33 Prvi razred primarne stopnje programa evropskih šol sovpada z drugim razredom javnoveljavnega slovenskega 

izobraževalnega programa osnovne šole. Primarno izobraževanje tako traja do našega šestega razreda osnovne 

šole in se nato nadaljuje na sekundarni stopnji. Prvi razred sekundarne stopnje sovpada z našim sedmim razredom, 

drugi razred sekundarne stopnje z našim osmim razredom in tretji razred sekundarne stopnje z devetim razredom 

(Pravilnik o vključevanju iz izobraževalnega programa evropskih šol v slovenski izobraževalni sistem, 2017).  
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zelo pomembna, zato si vzamem zelo veliko časa, zato pa trpijo, recimo, nadarjeni, tako, če sem 

iskrena. Sem pač dala na tehtnico, kaj mi je bolj pomembno in mi je to bolj pomembno. Tudi 

tukaj na šoli so se kar navadili na to, da je meni to zelo pomembno, tako da sem si zborila, da 

imam v bistvu z devetošolci vsak teden uro, prav šolsko uro, so mi jo dali. Tisti dan oziroma 

uro, ko imajo dežurstvo, oziroma prosto uro ali pa razredno uro, tista je moja ura za 

devetošolce.« Ostale ŠSD nimajo te možnosti in se morajo prilagajati šolskemu sistemu, pri 

čemer SŠD1 pove, da aktivnosti PO v učnem načrtu niso sistematizirane, zato se mora znajti. 

»Recimo, pri nas je tako, da nimamo to nikjer v nekem urniku ali kaj takega, tako da v bistvu 

potem bolj lovim neke proste ure ali neka nadomeščanja ali kaj takega, ne.« Aktivnosti PO se 

sicer izvajajo tudi pri ostalih SŠD, vendar ne v okviru tedenskih ur, kjer vsebine niso namenjene 

učenčevemu samospoznavanju, ampak gre predvsem za podajanje informacij o poteku 

dejavnosti PO. Vse SŠD imajo izoblikovan lastni pristop pri izvajanju PO, vendar je moč 

zaznati skupne značilnosti, saj na to vpliva predvideni standard, opredeljen v njihovih delovnih 

nalogah. Vse ŠSD, razen SŠD5, ki ima tedenske ure z devetošolci, se z devetošolci sestanejo v 

razredu, predvsem pa za namene predstavitve procesa PO. Pri tem gre predvsem za 

posredovanje informacij glede vpisa in organiziranih obiskov izven šole in ne toliko o 

delavnicah v smeri učenčevega samospoznavanja, kot to sistematično počne ŠSD5. ŠSD 1, 2, 

6 in 4 organizirajo roditeljske sestanke za starše, kjer jim predstavijo potek PO, kasneje pa 

izpeljejo predstavitev rokovnika PO tudi v razredu devetošolcev. To se dogaja predvsem v 

okviru prostih oziroma razrednih ur. »Ja, jaz pač predstavim ta rokovnik in proces dela 

devetošolcem, ko se dogovorim z njihovo razredničarko, da lahko pridem na razredno uro ..., 

nato pa sledi roditeljski za starše.« (ŠSD6). SŠD1 in SŠD4 organizirata najprej roditeljske 

sestanke za starše, kasneje pa informacije posredujeta  tudi učencem. »Drugače pa je tako, da 

organiziramo roditeljske sestanke za starše, ne, kjer se jim pač predstavi, ne vem, pove, kakšne 

dejavnosti bodo potekale, in seveda se tudi učencem predstavi. kaj bo …/…/… In najprej, da 

pač ne dobivam stokrat staršev, starše nagovorim na prvem roditeljskem, jim povem, kaj se bo 

približno dogajalo in jih malo tudi motiviram, da motivirajo učence.« SŠD2 in SŠD3 pa najprej 

izpeljeta uro z devetošolci in kasneje roditeljski sestanek za starše. »… mi dobimo rokovnik od 

Ministrstva, datumsko, kako poteka, in potem se jaz pripravim, najprej je večinoma ena ali dve 

uri v razredu, da sploh predstavimo rokovnik, kako grejo datumi vpisa, da povemo, na kaj naj 

bodo pozorni, potem je roditeljski samo za starše, to je enkrat v novembru kjer jim ponovno 

razložimo podobne informacije.«.  

Proces dela je pri vseh SŠD kronološko različen, vendar vsebuje enake aktivnosti. Vse ŠSD 

peljejo devetošolce na obisk CIPSA oziroma Kariernega središča, kot se po novem imenuje, 

kjer jim tamkajšnje svetovalke predstavijo trg dela, spletno stran in deficitarne poklice. Nato 

učenci tu izpolnjujejo Hollandov test poklicnih interesov34. Ravno tako vse ŠSD z učenci na 

šoli izpolnjujejo vprašalnik Kam in kako35 ter ponudijo možnost individualnih razgovorov, ki 

se jih lahko udeležijo tudi starši oziroma starši in učenci skupaj. Poleg teh dveh psiholoških 

vprašalnikov ŠSD 1, 3, 4 in 6 z devetošolci  izpolnjujejo tudi Evpp. To je Vprašalnik o poklicni 

                                                           
34 Rezultati testiranja pokažejo tako interese posameznikov kot tudi poklice, ki ustrezajo pridobljenim interesom  

(Kateri je vaš interesni tip, 2018).  
35 To je računalniški program, »ki je v pomoč uporabnikom, ko se odločajo o izbiri poklica” (Kam in kako, 2014). 

Vprašalnik pomaga pri tem, da uporabnik prične razmišljati o poklicih, ki ga zanimajo, in mu pomaga opredeliti  

področja zanimanja (prav tam).  
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poti, kjer rezultati učencu pomagajo osvetliti naslednja področja, in sicer »sposobnosti, 

značajske lastnosti, delovne navade, interese, učni uspeh in namere o nadaljevanju 

izobraževanja« (Karierna orientacija, 2015). Vse SŠD obenem podajajo tudi informacije o 

informativnih dnevih srednjih šol in spodbujajo učence, da se jih udeležijo. Ravno tako vse 

ŠSD pomagajo učencem pri izpolnjevanju prijavnic za nadaljevanje izobraževanja. 

Pet ŠSD ne izvaja več psihološkega MFBT36 testiranja, saj je Zavod RS za zaposlovanje leta 

2013 to možnost zaradi okrnjenim finančnih sredstev ukinil. Analizo testa so tedaj opravljali 

tamkajšnji psihologi in rezultate predstavili za celotno generacijo. SŠD 1 ugotavlja, da odkar ni 

več psihološkega testiranja MFBT, se je zanimanje staršev za individualne razgovore 

zmanjšalo. »Zdaj moram reči, da ti individualni razgovori, odkar se ne izvaja več psihološko 

testiranje MFBT na šoli, niso več toliko, bom rekla, starši zainteresirani, ne. Prej so nekako s 

tem MFBT-jem, je bila nekako zelo konkretna informacija, recimo, kje imajo njihovi otroci 

visoke ali mogoče malo slabše sposobnosti in iz tega smo potem tudi marsikaj navezali, tudi na 

iskanje srednje šole.« Slednje nakazuje na tradicionalno izvajanje PO kot osebno storitev, ki se 

je zagotavljala  učencem na ključnih področjih odločanja, in kot podporno dejavnost in  ne kot 

del šolskega kurikuluma. PO se je v glavnem izvajala v obliki osebnega intervjuja, kjer je bilo 

izvedeno tudi do psihometrično testiranje, kar pa je postalo prevelik finančni zalogaj, zatorej se 

njegovo izvajanje omejuje (OECD, 2004b). Sicer pa je ŠSD3 izvedla MFBT testiranje z 

devetošolci,  ampak meni, da bi bilo potrebno vprašalnik nekoliko predelati. »… to je sicer test, 

ki jaz mislim, če bi bil malo predelan, posodobljen, bi bil dober. Dejstvo je, da imamo stare 

norme in da je v bistvu zelo težko, kar koli iz tega izpeljati.« Hkrati je samostojna obdelava 

testiranja preveč obsežna in vzame veliko časa, saj vprašalnik ni dostopen v elektronski obliki, 

zato se je ŠSD3 odločila, da ga naslednje leto ne bodo izvedli.  »Letos smo si trgale glavo s 

tem, ker smo morale vrednotit vse teste in smo rekle, pač dejansko, se ne izplača, no, tako bom 

rekla. Zelo je velik strošek in da ne govorim o času, tako da, ne, tega ne delamo več in tudi jaz 

mislim, da ni smiselno, ker nimamo pač norm posodobljenih in če imaš ti norme od 10 let nazaj, 

otroci tako ne delujejo več in nima smisla.« 

Skupne značilnosti pri izvajanju PO, ki so predhodno tudi predstavljene, in sicer izpolnjevanje 

vprašalnikov, obisk kariernega središča, posredovanje informacij o informativnih dnevih in 

prijavnic za vpis na srednje šole, organizacija roditeljskih sestankov in individualnih 

razgovorov, so tudi standardi, opredeljeni v Rokovniku o poklicni orientaciji, ki ga ŠSD 

prejmejo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Nadaljnje aktivnosti PO pa se 

razlikujejo od šole do šole, saj se ŠSD prilagajajo organizaciji institucije, v kateri so zaposlene. 

Sicer se ŠSD - poleg posredovanja informacij o informativnih dnevih -  povezujejo s srednjimi 

šolami tudi na drugačne načine, in sicer sodelujejo pri organizaciji tehniških dni in projektnega 

dela (izdelovanje izdelkov), pri čemer ŠSD3 spremlja devetošolce tudi na Informativo37. 

Slednje lahko povežemo z dejstvom, da ŠSD3 deluje na področju osrednje Slovenije in je zato 

organizacija obiska enostavnejša. Sicer naj bi bili poskusi organiziranja tržnic srednjih šol tudi 

v Obalno-kraški regiji, vendar slednje, po mnenju ŠSD1, niso bile deležne večje 

                                                           
36 Multifaktorska testna baterija. Gre za testiranje sposobnosti učencev, pri čemer je MFBT testiranje »pomagalo 

pri oceni, na katerih področjih bi bil lahko učenec uspešen” (Karierna orientacija, b. d.) 
37 Informativa je sejem izobraževanja in poklicev, ki se vsako leto izvaja v Ljubljani in predstavlja »največji 

predinformativni dan za vse generacije« (Informativa, 2017).  
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prepoznavnosti. »So, recimo, organizirali tržnice poklicev in tako naprej, ki so, recimo, nekje 

po Sloveniji dobro zaživele, tukaj pri nas, na Obali, pa nekako ne. Nekako ni … so se 

organizirala ena dva dogodka, pa so zadeve zamrle, ne, recimo.« Iz tega razloga se je SŠD4 

odločila, da sama organizira tržnico srednjih šol. Slednja se odvija enega popoldneva na 

osnovni šoli, kjer je zaposlena, pri čemer se povabi k sodelovanju predstavnike vseh obalnih 

srednjih šol. Najprej predstavniki srednjih šol predstavijo svoje programe, nato pa se razdelijo 

po učilnicah, kjer skupaj s svojimi učenci pripravijo določene aktivnosti in devetošolcem ter 

njihovim staršem ponudijo konkretne informacije. To omogoča, da se devetošolci seznanijo s 

svojim področjem zanimanja, hkrati pa se ŠSD4 na ta način razbremeni, saj ne more poznati 

vseh odgovorov na vprašanja o programih srednjih šol, ki devetošolce dejansko zanimajo. »… 

meni se zdi vredno vložit energijo v to, ker sem prepričana, da predstavniki srednjih šol lahko 

veliko boljše, suvereno, tekoče in tudi aktualno predstavijo svoje smeri in znajo bolje odgovorit 

na vprašanje, kot jaz o njihovi smeri šolanja.« Težavo nepoznavanja vseh srednješolskih 

programov ugotavljajo tudi ŠSD2, ŠSD3 in ŠSD6 in to je le eden izmed razlogov, zaradi katerih 

spodbujajo devetošolce k obisku informativnega dne tistih srednjih šol, ki jih zanimajo, saj je 

poznavanje vseh srednješolskih programov nerealno pričakovati. »Veliko pričakujejo, da bomo 

mi jim dali veliko informacij o različnih srednjih šolah in to je zelo nerealno … mislim, 

svetovalni delavec ne more imeti informacij, ne vem, od 15 srednjih šol, ki obstajajo v okolju, 

ne more imeti vseh informacij o programih, ne more vsega vedeti, kašni so, ne vem, učitelji, 

kakšne imajo zahteve, kakšna je praksa, mislim, to je nerealno. Tako, da potem mi njih 

spodbujamo, da grejo na informativne dneve in se poskusijo čim bolj pozanimati.« (ŠSD3).  

Poleg povezovanja s srednjimi šolami obstaja poskus povezovanja tudi z različnimi 

organizacijami ter ustanovami, kjer imajo devetošolci možnost seznaniti se z različnimi poklici 

preko pogovora z zaposlenimi, ki v teh institucijah delujejo. ŠSD6, ŠSD5 in ŠSD2 tako 

organizirajo obiske institucij v okviru razno raznih ekskurzij, kjer pride do stika med 

devetošolci in zaposlenimi. »… oni gredo potem v določena podjetja ali pa zdravstvene 

domove, recimo, grejo pogledati različna dela, po manjših skupinah, tako da pol vidijo in se 

direktno pogovarjajo z ljudmi…/…/… ena skupina pa je šla v gledališče s tem, da je spoznavala 

poklice v gledališču. Kateri poklici so vse tam, ker to je ena taka institucija, kjer lahko marsikdo 

dela… /…/…Recimo, grejo v vrtec, pa govorijo s pomočnico vzgojiteljice, ki jim pove, katero 

šolo je končala, tako da imajo točno vpogled, kaj prinaša postopek, da se seznanijo s poklici.« 

Sicer pa ŠSD4 izpostavlja, da učenci tudi iz nižjih razredov spoznavajo poklice preko različnih 

ekskurzij in kulturnih dni. »Poskušamo poklicno orientacijo vključevati tudi v nižje razrede v 

tem smislu, ko grejo, ne vem, na ogled kmetije, da opiše kmet, kaj tam počne in kako to zgleda, 

da ob dnevih dejavnosti ravno tako razložijo tudi poklice. Od tega, seveda, ko so majhni, gredo 

do gasilcev, policije, pa ne vem, kaj vse. Potem pa se gre tudi določenim, ne vem, poštarski 

muzej, pa razložijo, kaj je poštar počel in tako naprej.«  

ŠSD5 izpostavlja pomembnost seznanjanja učencev tudi z alternativnimi oblikami 

izobraževanja, če kakšen učenec med šolskim letom zapusti šolanje, na primer, in tako 

organizira tako obisk Kulturno izobraževalnega društva PINA kot tudi obisk Podjetniškega 

inkubatorja, kjer pride do povezovanja s študenti. »Potem jih peljem tudi v Pino, tako da vidijo, 

če se slučajno zgodi, da se vmes kaj zalomi, da to ni nič kaj takega … letos sem jih peljala, je 
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bila tudi dobra izkušnja … potem jih peljem rada tudi na Podjetniški inkubator, čisto tako, da 

malo vidijo, kakšna je povezava s študenti.«  

Prevladujoče vsebine PO se nanašajo predvsem na seznanjanje s srednjimi šolami in 

samospoznavanje učencev, vendar zgolj preko reševanja psiholoških vprašalnikov. Samo ŠSD5 

lahko načrtno vodi aktivnosti PO, ki pripomorejo k temu, da posameznik prične razmišljati o 

sebi, o svojih močnih in šibkih področjih ter nenazadnje tudi o svojih ciljih. Primanjkljaji, ki se 

kažejo kot nezmožnost izvajanja dejavnosti PO v okviru tedenskih šolskih obveznosti, 

dolgoročno zapostavljajo možnost posameznikovega samospoznavanja in krepitev njegovega 

razmišljanja o sebi. Želja po sistemski ureditvi področja PO oziroma KO se pojavlja tako v 

strokovnih krogih (Bezić, 2012, Štremfel in Lovšin, 2015, Niklanović, 2006) kot tudi med 

primarnimi izvajalci PO, torej ŠSD. Glede na širše delovanje, usmerjeno v krepitev moči 

učencev in njihovega samospoznavanja, so se aktivnosti KO izkazale za primerne in je zatorej 

preimenovanje iz PO v KO smiselno, vendar je pri tem potrebna previdnost. Prevprašati je 

potrebno cilje, ki jih KO na evropski ravni zasleduje, in sicer predvsem v smislu prilagajanja 

izobraževanja zahtevam delodajalcev in trga dela. Potrebno je prezreti cilje KO glede 

prilagajanja trgu dela in se osredotočiti na opolnomočenje učencev, saj se bodo zgolj na ta način 

lahko spopadli z negotovostjo tako na osnovnošolskem nivoju kot tudi na ravni srednje šole in 

terciarnega izobraževanja. Tudi ŠSD se zavedajo negotovosti današnjega časa. Zaradi 

navedenega poskušajo učence širše usmerjati, in sicer ne samo v poklic. »Želim jim prikazati v 

bistvu, da čim širše gledajo, no, da se ne usmerjajo, ker seveda starši so iz te generacije kot jaz, 

se usmeriš samo na en poklic.« (ŠSD5). »Glede na današnje razmere je potrebno otroke širše 

usmerjati, na več področij.« (ŠSD6). »Čas je tak, da je zelo, zelo negotov, ne. Mislim, pač, 

enkrat je bila srednja šola že skoraj zagotovilo zaposlitve, recimo, zaključena srednja šola, ne 

… zdj, recimo, niti zaključena fakulteta ni več zagotovilo, da boš dobil zaposlitev, ne, trg dela 

se tako zelo spreminja in tako naprej, ne, …« (ŠSD1). 

Na izbiro poklica oziroma posameznikove karierne poti ne sme vplivati zgolj trg dela, na kar 

evropski strateški cilji sicer ciljajo, saj izbira poklica ne sme biti zgolj enodimenzionalni proces 

– v smislu posameznikovega prispevka h konkurenčnosti in skrbi za lastno socialno varnost. 

Posameznik se mora odločiti za poklic, ki ga bo veselil, in četudi slednjega ne bo opravljal vse 

življenje, bo vsaj notranje zadovoljen. Nenazadnje lahko posameznik ubere tudi samostojno 

pot, kar ŠSD5 preko podjetniških delavnic poskuša razložiti tudi učencem. »Zato mi je 

pomembno, da imam te podjetniške delavnice, da vidijo, da lahko tudi sami kaj nardijo. Ni 

nujno, da sem zaposlen v tej instituciji, v tisti instituciji, ne. Pri starših še ni tega premika … 

bom pa delau sam.« Sicer samostojna pot prinaša tako prednosti kot slabosti, vendar je v 

popolnem nasprotju z delavskim bojem za boljše pogoje življenja in dela, saj se država tako 

razbremeni odgovornosti. Pri tem je potrebno učencem razložiti, da jim preko samostojne 

podjetniške poti določene »ugodnosti« ne pripadajo – pri tem je mišljen npr. plačani dopust ali 

bolniška odsotnost. Spodbujanje tovrstnih oblik zaposlitev je posledica fleksibilizacije dela, 

kjer je v interesu zgolj zagotavljanje visokih stopenj dobička. V ozadju se tako ponovno skriva 

neoliberalistična ideologija prenašanja vsake sleherne odgovornosti na posameznike. 

Premajhen vpliv na področju spodbujanja samozaposlitve preko aktivnosti KO je ravno kritika 

državam, ki so bile izpostavljene analizi nacionalnih politik KO (OECD, 2004a). Slednjim se 

tako očita, da imajo premajhno število strukturiranih pristopov, kjer bi bil cilj pomagati 
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učencem pri razvoju podjetniškega duha in s tem povezanih spretnosti ter veščin. Iz tega razloga 

se aktivnosti tako osredotočajo na usmerjanje v plačane zaposlitve namesto v samozaposlitev 

(prav tam).  

Sicer pa je vsaka odločitev stvar posameznika in vsak posameznik se odloča po lastni presoji. 

Pomembno je zgolj to, da je posameznik seznanjen z vsemi pomembnimi informacijami. 

Poznati mora zunanje in notranje, njemu lastne vplive na odločitve. Z osvetlitvijo nezavednih 

teženj in želja se lahko spoznava in prične kritično razmišljati ter vrednotiti dogajanje okoli 

sebe. Četudi je posledično pripravljen sprejeti odločitev na podlagi zagotovila zaposlitve, mora 

biti v to prepričan in se zavedati posledic svojih dejanj. Dejstvo pa je, da če želimo, da je 

posameznik sposoben opolnomočenega ravnanja in sprejemanja odločitev, mora poznati 

najprej sebe in šele nato prevprašati lastne želje in interese, o katerih bi lahko sistematično 

razmišljal že v okviru aktivnosti KO, in sicer na osnovnošolskem nivoju. Vse prepogosto se 

zgodi, da se s sprejemanjem odločitev odlaša, še prav posebno pa glede nadaljevanja 

izobraževanja na kasnejša leta in prav gotovo ni nič zamujeno, vendar bi lahko preprečili 

marsikatero stisko učencev, če bi  temu posvetili nekoliko več časa.  

Motivacija je ključna pri tem, da posameznik sploh prične razmišljati o sebi. Dejstvo je, da bi 

lahko ŠSD ravno preko interaktivnih dejavnosti v okviru KO skupaj z učenci razmišljali o 

njihovi prihodnosti, pa čeprav nedvomno ne gre za njihove končne odločitve v danem obdobju, 

ki jih bodo sprejeli. Aktivnosti KO znotraj šolskega področja ne bi smele biti osredotočene zgolj 

na sprejemanje takojšne odločitve, razen morda pri izbiri srednje šole, ampak biti usmerjene 

bolj na dolgoročnejše cilje, čigar dokazi njihovega vpliva so sicer pomanjkljivi, ker ocene 

učinka KO temeljijo zgolj na vmesnem učinku, in sicer na izobraževalni motivaciji in 

akademskih dosežkih (OECD, 2004b) – torej pri izbiri poklicne poti. Aktivnosti KO ne morejo 

potekati zgolj v obliki prenosa informacij učencem in staršem ter osebnega razgovora, kjer je 

poudarek v glavnem postavljen na odločanju o nadaljnjem izobraževanju, ampak bi moral 

temeljiti bolj na izkustvenem modelu, ki bi moral biti vključen v šolski sistem (prav tam).  

Metode dela 

Roditeljski sestanki sicer potekajo v frontalni obliki, vendar ŠSD5 na roditeljske sestanke, ki 

so namenjeni predvsem staršem, povabi tudi učence. S tem želi spodbuditi komunikacijo med 

starši in otroci, kar lahko pripomore tudi k uspešnejšemu skupnemu reševanju nalog. »… 

drugače pa zelo malo frontalnega … tudi roditeljski so zelo zanimivi, ker povabim tako otroke 

kot starše skupaj in jih tam učim v bistvu ravno tega, kako spoznavati svojega otroka, ne. Jim 

postavljam različna vprašanja, najprej pač predavanje, v redu, potem se pa mora vsesti s svojim 

staršem in reševat tiste naloge, ne. Tisto je v bistvu neka podlaga, o čem se bova pa midva sedaj 

pogovarjala, ne …« Ravno tako imajo devetošolci svojo mapo, kamor shranjujejo vse, kar 

počnejo v okviru tedenskih aktivnosti KO. ŠSD5 učenčevo mapo dojema kot pomembno 

orodje, ki lahko pripomore k boljšemu razumevanju staršev in otrok, še posebno če se zgodi, 

da imajo različna pričakovanja glede otrokove prihodnosti. »Skozi celo leto vsak ima svojo 

mapico in skozi celo leto zbiramo vse tisto, kar smo počeli in potem ko imamo individualne 

razgovore skupaj s starši, potem pregledamo… to mi pomaga predvsem tam, kjer si, recimo, 

otrok nekaj želi, starš pa kej drugega, ne, in sedaj, kaj, kako bomo pršli na to, kam se bo vpisal, 
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ker konec koncev je starš tisi, ki na koncu se podpiše, ne. In potem jim ta mapica lahko … Vse 

to, kar smo počeli, lahko pokažem staršem, ne, poglejte mogoče ima pa vaš otrok prav ali pa 

ne, ker, glejte, tu se je pokazalo to, to, to, naredili smo to, tukaj je najbolj močen na tem, pa 

tako, ne. Tako da je en tak pripomoček in za njih je pa tudi v redu, ne.« 

PO se večinoma izvaja v obliki skupinskega dela in individualnih pogovorov z učenci in starši, 

kjer ŠSD2 in ŠSD6 pravita, da se individualnega razgovora udeležijo predvsem učenci, ki so 

neodločeni. »…ker oni lahko potem tudi individualno pridejo k meni … če je še kdo zmeden, 

pride še k meni …/…/… imamo razgovore s posamezniki, ki so zmedeni …« Tudi pri ŠSD1 je 

individualni razgovor z učenci in ali starši izpeljan po potrebi, torej, če se pojavi želja za to. 

»Potem seveda tudi individualni razgovori, če so tako učenci kot starši zainteresirani. Lahko 

samostojno učenci, lahko samostojno starši oziroma tudi oboji.« ŠSD4 in ŠSD5 izvajata 

individualne razgovore, kjer ŠSD5 na individualni razgovor povabi učence in njihove starše. 

»Potem imam individualne razgovore s starši in učenci in na koncu se šele vpišemo.« ŠSD3 

izpostavi, da morajo starši podpisati soglasje, da lahko pridejo njihovi otroci na individualni 

razgovor s svetovalno delavko v ta namen predvideni čas, ki se razlikuje od učenca do učenca, 

in sicer lahko poteka  »od 15 minut do ene ure«, saj redko vključujejo starše. »Starši ne 

sodelujejo, mi izvajamo individualno, brez staršev, nekateri se najavijo, da bi radi prišli in pol 

pridejo, eni bi prišli sami, eni pač z otrokom.« Slednje bi lahko sicer razumeli kot 

pomanjkljivost, saj bi želela sodelovati tudi z njimi. »Pač meni se zdi, da bi bilo dobro, da bi 

meli razgovore tudi starši in otroki skupaj in pa ločeno tudi otroki.« Sicer je vloga staršev pri 

procesu odločanja pomembna in ena izmed raziskav procesov kariernega odločanja poudarja, 

da lahko starši v sodelovanju z učitelji pripomorejo k temu, da otroci razvijejo zanimanje za 

svojo kariero (Sidiropoulou-Dimakakou, Mylonas, Argyropoulou in Drosos, 2013). Potrebno 

pa je izpostaviti, da je vprašljiva ideja glede prispevka staršev pri oblikovanju KO (prav tam), 

saj slednje nakazuje na neoliberalno ideologijo podrejanja šolskega sistema gospodarstvu, pri 

čemer »šola postaja vse manj avtonomni kraj širjenja vednosti, socialne integracije, moralnega 

oblikovanja in formiranja razsvetljenega državljana ter vse bolj kraj vzgoje potrošnika« 

(Kodelja, 2016, str. 18). Pri tem pride do spremenjenega pogleda na vlogo šole in 

spremenjenega pogleda staršev na vlogo šole, saj imajo tako starši kot posredni potrošniki 

»pravico izbrati šolo in vrsto izobrazbe za svoje otroke« (prav tam). Zaradi navedenega  prihaja 

do idej, ki poskušajo vključevati starše v procese odločanja o šolskem sistemu, saj »zagovorniki 

neoliberalne koncepcije izobraževalnega trga zahtevajo poleg financiranja zasebnih šol, ki naj 

bi povečale ponudbo na trgu šol in obenem omogočile staršem dejansko izbiro šole v skladu z 

lastnimi preferencami tudi večji vpliv staršev na določanje šolskega kurikuluma in ciljev vzgoje 

ter izobraževanja« (Kodelja, 2016, str. 18). In ker je »določanje kurikuluma in ciljev običajno 

v pristojnosti države s tem pravzaprav zahtevajo dvoje: večjo vlogo trga in minimalno vlogo 

države« (prav tam). Ravno to omogoča dojemanje »šolskega sistema kot še eno vrsto produkta 

(s starši kot izbirajočimi potrošniki)« (Vendramin in Šimec, 2016, str. 203) in ravno to 

približuje šolski sistem v duhu neoliberalne ideologije, diktatom trga (Laval, 2005, Adam, 

2014).   

Standard o nudenju individualnih razgovorov opredeljuje, da morajo ŠSD učencem zagotoviti 

vsaj en svetovalni razgovor pred zaključkom osnovne šole (Programske smernice, 2008). Glede 

na ugotovitve analize intervjujev se pojavlja vprašanje, ali se pogovori izvajajo konsistentno in 
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v enaki meri pri vseh ŠSD in kakšnih vsebin se v tistem času dotikajo. Glede na rezultate analize 

intervjujev lahko sklepamo, da se vsebine dotikajo predvsem vprašanja glede nadaljevanja 

šolanja in dvomov, povezanih s tem, kot to opiše ŠSD3. »Pride učenec in potem mi najprej 

pogledamo, najprej ga malo vprašamo, kako je bilo s tem. Kam in kako, katere rezultate je 

dobil, malo se poskusimo pogovorit o tem, potem gremo čez ta evpb uprašalnik, da vidimo, kje 

je, potem pa računamo točke za vpis, se pravi, da računamo nek seštevek,  pač točke iz 7., 8. 

+9. razreda, da malo vidimo, učenec si nekako sam poskusi preračunati, kolko bo imel 

zaključen 9. razred, tako približno, da vidimo, koliko točk bo imel in potem ga povprašamo še 

o tem, pač, na katere šole razmišlja, da bi šel.« Sicer učenci avstralskih šol38 (Rothman in 

Hillman, 2008), kot že omenjeno v teoretičnem delu, pojmujejo kot najbolj koristno in uporabno 

aktivnost poklicne orientacije ravno v individualnem pogovoru s šolskim svetovalnim 

delavcem, vendar predvsem kar zadeva  njihovih interesov, želja in zmožnosti. Seveda so lahko 

te vsebine zajete tudi pri ŠSD v našem prostoru, ampak se pojavlja dvom, v kolikšni meri so 

slednje zagotovljene glede na poprej omenjeni standard enega pogovora. Ravno tako imam 

občutek, da so pogovori osredotočeni na učenčevo sprejemanje odločitve o njegovem 

nadaljevanju šolanja, saj se PO razume kot svetovanje pri odločanju (Sidiropoulou-Dimakakou, 

Mylonas, Argyropoulou in Drosos, 2013), pri čemer bi mogli ŠSD voditi otroke skozi proces, 

ki vodi k boljšim kariernim odločitvam (prav tam). Torej bi morali večjo pozornost nameniti 

ozadju teženj in želja posameznikov, skupaj z njimi pa ugotavljati, kaj jih dejansko pri 

sprejemanju odločitev vodi, torej ozavestiti proces, saj danes, za razliko od prepričanja, ki je 

veljalo v preteklosti, in sicer, da »posameznik kariero izbira, zaradi česar je bilo karierno 

svetovanje bolj dogodek kot proces« (Sentočnik, b. d., str. 2), »na kariero gledamo razvojno« 

(prav tam). ŠSD3 sicer omenja ozaveščanje ozadja posameznikovih interesov, saj navaja primer 

ene izmed učenk, ki je prišla na individualni razgovor z dvomi glede nadaljevanja šolanja: 

»Tudi to, na primer, zelo se mi zdi pomembno tudi to, da ti vplivaš na to, da učenec začne 

razmišljati na to, od kje sploh izhaja ta njegova izbira, da bi šel nekam. Je prišla ena učenka, 

na primer je super odličnjakinja in je rekla, da ne ve, ali bi šla na gimnazijo Vič ali na Bežigrad. 

In toliko enega stresa ji je povzročala ta odločitev in potem sem rekla: »Ok, sedaj pa napiši si 

Vič in Bežigrad, pa poskusi čisto tako razmisliti, kaj so prednosti in kaj so slabosti, tako enega 

in drugega, ne. In ona je potem v bistvu navedla za Gimnazijo Bežigrad več negativnih kot za 

Vič, ampak še zmeraj je rekla, da ona bi pa mogoče šla na bežigrajsko. Ker so v bistvu vsi v 

družini šli tam. In potem vidiš, da v bistvu ne glede na to, kako lahko ti razdelaš zelo racionalno, 

še vedno te bo nekam bolj vleklo, ampak smo prišli do tega, da so vsi šli na bežigrajsko, ne. In 

potem smo začeli spraševati, če se ji zdi, da bi bili starši razočarani, če bi šla ti na Vič. Je rekla 

'ne', sej ne, ampak bi jim bilo malo bolj čudno, kot če grem na bežigrajsko. In pol vidiš tako, 

ne, in pol pride, recimo, v svetovalno službo s hoodijem Gimnazije Bežigrad in sprašuje, ali naj 

grem na Vič ali Bežigrad, sej zelo banalen primer, ampak v bistvu realen in točno vidiš, pač, 

da je zelo pomembno, da jim to, samo, da jim preslikaš. Se pravi, da jim poveš, od kod izhaja 

ta tvoja ideja zdej, zakaj hočeš it prav na Vič ali nekam, tako, da začne razmišljat.« Sicer je 

smiselno verjeti, da lahko do takšnih uvidov pride tudi pri ostalih ŠSD v času izvedbe 

aktivnosti, ki jih izvajajo v okviru PO, vendar do slednjih lažje pride v času poteka individualnih 

                                                           
38 Avstralija velja kot »zgled dobre prakse« (Watts, 2011 v Sentočnik, b. d., str. 2), saj naj bi razvila kurikularni 

okvir, ki velja za »eno najvplivnejših reform na prelomu tisočletja« (prav tam), kar zadeva vpeljave KO v šolski 

sistem.  
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pogovorov in skupinskih razprav. Dela v skupinah in parih se poslužujejo ŠSD1, ŠSD2, SŠD4 

in SŠD5, pri čemer slednja poudarja pomen razprav med učenci, saj lahko slednje sprožijo uvid 

pri posamezniku.  »Tako, recimo, letos mi je bilo zanimivo, kako so enega videli kot pisatelja 

in je bil čisto šokiran. Pol je pa rekel, pa sej res, jaz res znam dobro pisati, ampak ni nikoli 

razmišljal v tej smeri, ne.« Pri ŠSD3 in SŠD6 pa se razprava sploh ne razvije, ampak se 

skupinsko delo razume predvsem v smislu podajanja informacij devetošolcem, skupinskega 

obiska zunanjih institucij.  »Drugače pa po manjših skupinah gredo na te institucije, ne, ne 

gredo vsi k zdravniku, ne …« in reševanja določenih vprašalnikov, kar sicer poteka skupinsko, 

vendar v individualni obliki. »Diskusije, ne, tega ni večinoma. Tudi ko je skupinsko, ni diskusije, 

ampak je večinoma individualno reševanje.«  

ŠSD1 poudarja pomen prilagajanja metod različnim situacijam, saj gre za starostno skupino, ki 

je »že tako v puberteti in tako naprej, moreš si vzeti čas za pogovor takrat, ko si oni želijo 

pogovora, ne pa ko si se ti pripravljen pogovarjati, ne …« zatorej se sproti prilagaja. »Tako da, 

bom rekla, prav strogo določeno … imaš neke okvirne priprave, ne. Ampak da bi sedaj ti strogo 

določil, to bo potekalo tako tako tako, ne.« Tudi ŠSD4 uporablja različne metode dela z učenci: 

»Ja, metode … zelo različno. Kot rečeno, od čisto frontalne razlage in predstavitve določenih 

zadev, ne vem, ko predstavim rokovnik, ki ga tudi fizično dobijo učenci, do pač dela v skupinah, 

dela v dvojicah, ko gre za te ali kartice ali kašno drugo, potem individualno.« Pri svojem delu 

uporablja tudi različne pripomočke: »Metodično imamo tudi te kartice o poklicih, podobno kot 

tisti sanjski stroj, metodično to tako zgleda, da recimo, pridem in potem vzamejo po tri karte in 

morejo iz treh poklicev sestaviti enega v bodočnosti.« Ravno pravkar omenjene interaktivne 

dejavnosti z učenci so učenci avstralskih šol poudarili in obenem opredelili kot najbolj koristne 

(Rothman in Hillman, 2008). Opazimo lahko, da do slednjih sicer prihaja pri štirih ŠSD (1, 2, 

4 in 5), medtem ko pri ŠSD3 in SŠD6 ne pride do skupinskih diskusij, pogovorov in 

medsebojnega sodelovanja med učenci kot tudi ne do uporabe alternativnih pripomočkov pri 

aktivnostih PO. Tako metode dela kot tudi vsebine so odvisne od zmožnosti ŠSD v okviru 

institucij, kjer delujejo.  

Sodelovanje pri izvajanju poklicne orientacije  

Vse ŠSD pri izvajanju aktivnosti PO sodelujejo predvsem z razredniki devetošolcev in 

zunanjimi izvajalci, pri čemer je v ospredju tesno sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije 

za zaposlovanje. Med zunanje izvajalce spada tudi sodelovanje s srednjimi šolami in drugimi 

institucijami, kjer za devetošolce organizirajo oglede, da bi se le-ti lahko bolje spoznali s svetom 

poklicev. Tovrstno sodelovanje, ki je usmerjeno na boljše spoznavanje s poklici, ki so na voljo, 

sicer poteka tudi v času odvijanja različnih dogodkov, ki se jih učenci udeležujejo, in sicer v 

času poteka kulturnih in naravoslovnih dni, znotraj šole v naravi, ekskurzij in dni dejavnosti. 

Kar pa zadeva področje PO, lahko povzamemo, da so ravno ŠSD, v vlogi primarnih izvajalcev, 

tisti, ki so dejansko najbolj vpeti v vse zgoraj navedene aktivnosti in ki si najbolj prizadevajo 

za njihovo izvedbo. Slednji si obenem tudi želijo dodatnega sodelovanja tako znotraj šole kot 

tudi z zunanjimi institucijami. ŠSD1, ŠSD2 in ŠSD6 pri organizaciji različnih dogodkov 

pomagajo sodelavci, ki prevzamejo izvedbo enega dela aktivnosti PO. Pri ŠSD1 in ŠSD6 

prevzamejo vlogo usklajevanja, kar zadeva organiziranje tehničnega dneva s srednjimi šolami. 

»Učiteljici tehnike sta pač prevzeli organizacijo tehničnega dneva, ena na Srednji tehniški šoli 
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v Kopru, oziroma koordinirata, saj dejavnosti pripravijo tam, na šolah, ena pa s Srednjo 

pomorsko šolo v Piranu.«, »Mi pomagajo, so prevzeli organizacijo tehničnih dni.«,  medtem 

ko ima ŠSD2 sodelavko, ki učence pelje na ogled različnih institucij, kjer pride do stika med 

učenci in zaposlenimi. »Imamo drugo strokovno delavko, s katero oni gredo, ker je ona 

zaposlena preko projekta, potem v določene, recimo, ustanove ali pa zdravstvene domove, 

recimo, različna dela pogledat po manjših skupinah, tako da vidijo in se direktno pogovarjajo 

z ljudmi.« Pri sodelovanju z razredniki se sicer pri ŠSD2 in ŠSD3 pojavlja dvom, saj imata 

občutek, da so kdaj preveč subjektivni pri podajanju informacij o učencih. »Razrednik, ki ga 

boljše pozna,  vseeno, da je dovolj senzibilen, da ne gre samo na ocene in tako na neko 

demoraliziranje.«, »Sedaj tako, meni osebno, ko ne vem, ko sem se pogovarjala z razredniki, se 

mi zdi, da so tudi zelo pristranski, mogoče bi blo učasih tudi boljše, da jih ne sprašujemo, ker 

imajo eni tudi predsodke na podlagi, ne vem, so mogoče kakšni tudi malo bolj vedenjsko 

problematični, v smislu 'on itak ni za nikamor', 'on naj gre na neko strokovno', ne vem kaj, ne, 

tako mogoče malo nepravično ocenjujejo, ne, no, tako. Tako da jaz bi rekla, da jaz bi ta del 

spustila, ko se učitelje vpraša.« Sicer tovrstno sodelovanje z učitelji poteka bolj v smeri zbiranja 

informacij glede učencev in ne toliko v smeri skupnega izvajanja aktivnosti PO, kjer bi bil izid 

lahko drugačen. Dejstvo je, da so učitelji pod pritiskom, saj morajo izpolniti obveznosti iz 

učnega načrta in so po mnenju ŠSD 5: »Skozi v krču, sploh ne vedo, ali se lahko malo sprostijo 

pa delajo z učenci tudi kaj drugega, ali so skozi pod kontrolo, ne.« Ravno iz tega razloga je 

sodelovanje med ŠSD in učitelji oteženo, zaradi česar so ŠSD velikokrat primorane »prositi 

razrednike«, da jim dovolijo priti na razredno uro. »Pač je tako, oni se počutijo, da jim je to 

naporno, da ni njihova naloga, hkrati so super tej razredniki, ki jih imamo … Mogoče, če bi 

skupaj, bi bilo lažje.« (ŠSD2). Ta manko v sodelovanju bi lahko rešili tako, da bi na sistemskem 

nivoju v okvir učnega načrta vključili aktivnosti, ki bi potekale v sodelovanju med ŠSD in 

učitelji, saj morajo odgovornost za »poklicno ali karierno pot« (Kelava, 2015, str. 57) sprejeti 

vsi. Ugotovitve iz analize intervjujev se skladajo z ugotovitvami raziskave (Drobnič, 2014), ki 

kažejo na to, da ŠSD opravljajo večji del aktivnosti PO (prav tam). Pri tem bi bilo potrebno 

boljše in intenzivnejše sodelovanje z učitelji in razredniki, kot slednje izpostavljajo tudi 

sodelujoče ŠSD, saj področju PO razredniki in učitelji posvečajo premalo pozornosti in se 

»relativno malo ukvarjajo s temi vprašanji« (Drobnič, 2014, str. 224).  

ŠSD3 in ŠSD6 izpostavljata potrebo po vključevanju staršev v PO. »Včasih je problem to, da 

otroka premalo poznamo. Načeloma je to lahko tudi prednost, ker si bolj nepristranski, ampak 

včasih se mi zdi, da ti kakšne informacije manjkajo, pač da … ne glede na to mi poskušamo 

neodvisno od staršev izvajati poklicno orientacijo, se mi zdi mogoče, da bi blo vseeno na nek 

način dobro dobit tudi nek vpogled staršev.« Starši imajo »v obdobju adolescence ključni vpliv 

na intelektualno, socialno in emocionalno komponento osebnostnega razvoja« (Kogovšek in 

Pavlin, 2007, str. 675). Po mnenju ŠSD1 imajo starši najpomembnejši vpliv na posameznikovo 

sprejemanje odločitev o nadaljevanju njihovega izobraževanja in kariere. »Drugače pa bom 

rekla, še zmeraj najbolj vplivajo starši, mislim, da si nimamo kaj za zatiskat oči, ne.« Ravno 

tako ima velik vpliv izobrazba staršev, saj »je izobrazba, ki jo dosežejo otroci, odvisna od 

izobrazbe, ki so jo dosegli starši« (Medveš in Muršak, 2010, str. 8).  Pri tem se starši ne 

zavedajo, da lahko pogosto »na otroke projicirajo svoje lastne želje, imajo v zvezi z otroki 

(pre)visoke ambicije, omejujejo otroke s svojim lastnim (omejenim) poznavanjem možnosti 
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izobraževanja in zaposlovanja, saj se težko sprijaznijo, da bi otroci delovali zunaj družinske 

tradicije (…)« (Pregelj-Arčon in Skrt-Leban, 1998, v Kogovšek in Pavlin 2007, str. 675). 

Slednje se je pokazalo tudi v prej omenjenem primeru, ko je učenka prišla na razgovor k ŠSD3 

in je bila neodločena glede izbire srednje šole: »… ampak še zmeraj je rekla, da ona bi mogoče 

na bežigrajsko šla. Ker so v bistvu vsi v družini šli na bežigrajsko«,  pri čemer ŠSD3 ugotavlja, 

da so nekateri starši »preveč pač pristranski, kar se teh stvari tiče, res, eni nimajo realne 

predstave, eni pa že takoj rečejo, 'ja, sej moj je neki govoril, da bi mogoče gimnazijo, sam jaz 

tako malo vidim, kako se je pripravljen učiti, ne preveč, ne, zato sem mu rekel, dej, pojdi raje 

na strokovno'.« Glede na trenutne razmere na trgu dela starši izražajo tudi strah glede 

bodočnosti svojih otrok in tako po mnenju ŠSD5 vzpodbujajo vpis v programe srednjega 

poklicnega izobraževanja. »Je pa še vedno tudi ta trend, se že pojavlja, sploh v zadnjih letih, 

da, dobro, to je sicer strah staršev, se opazi to, 'pojdi na poklicno, da imaš vsaj nek poklic, ko 

končaš srednjo šolo', ne, to je še vedno. Ker ni blo na začetku, tega ni blo, sedaj se mi zdi, da 

se spet to pojavila, ne, pojdi raje na poklicno, da imaš poklic, potem pa greš kamorkoli, zato 

da smo sigurni, da boš lahko poskrbel zase.« 

Otroci naj bi že zgodaj na svoji razvojni poti pričeli izključevati možnosti izbire določenih 

poklicnih poti na podlagi nezavednih vplivov, ki jih imajo starši, pomembni drugi in stereotipna 

prepričanja glede določenih poklicev (Miles Morgan Australia, 2012). Ne glede na to, ali si 

prizadevamo, da bi v okvir PO vključili starše ali ne, le-ti ostajajo aktivni in pomembni 

udeleženci pri poklicnem razvoju svojih otrok. Starši nedvomno vplivajo na učenje in rast 

svojega otroka, predvsem zaradi ljubezni do svojih otrok, spodbudo in disciplino. Prav tako 

vplivajo na njihove predpostavke in vrednote, z dvigovanjem teženj, prizadevanj za dosego 

nečesa, z lastnimi izkušnjami učenja in dela (prav tam). Starši tako predstavljajo pomemben del 

sistema kompleksnih medsebojnih razmerij, ki vplivajo na razvoj kariere vseh posameznikov 

(Patton in McMahon, 1999, v prav tam). »Kakovostno pripravljen in izveden program 

ozaveščanja staršev o pomenu razvoja kariere, o vplivu družinskih odnosov na otrokov razvoj 

kariere in o možnih oblikah podpore otrokovemu razvoju kariere znotraj družine bi na ravni 

celotne družbe prispeval k bolj ozaveščenemu kariernemu razvoju mladostnikov in mladih 

odraslih.« (Rutar Leban, 2015, str. 111).  

Pri večini ŠSD (1, 3, 4 in 6) se pojavlja želja po vključevanju zunanjih strokovnjakov oziroma 

organizacije, ki bi prevzela določene naloge PO – predvsem o organiziranju dodatnih 

dogodkov, kot npr. tržnic poklicev, tržnic srednjih šol in povezovanja z delodajalci.  »Torej 

poleg predstavitve srednjih šol … mogoče pa še vsa ta podjetja … (ŠSD4). »… se mi zdi dobro, 

da bi se delalo na tej tržnici izkušenj, da bi se mogoče več šol povezalo, več osnovnih šol, pa 

da bi blo kot predstavitev poklicev, pač, da bi mogoče kakšen zunanji izvajalec delal … ne vem, 

Zavod za zaposlovanje, organiziraš tržnico izkušenj, pokličeš pač ljudi, ki opravljajo različne 

poklice, imajo predstavitev in učenci so informirani, takrat pa takrat je predstavitev. Potem v 

bistvu ti pride konkreten človek tam in ti pove, jaz delam v tistem in tistem podjetju in delam 

to.« (ŠSD3). »Meni se zdi, da je to prevelik zalogaj za eno svetovalno službo, to bi blo dobro, 

da bi se jih več povezalo, da bi delali kot nekakšen lokalni, v bistvu lokalni dogodek, ne vem 

…« (ŠSD6). »Sedaj mogoče je tudi res, da bi se mogoče morala najti ena organizacija, ki bi 

povezala vse te, bom rekla sodelujoče, ne.« (ŠSD1).  
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Predlagano rešitev s strani ŠSD o sodelovanju z zunanjimi agencijami že uporabljajo v 

nekaterih državah, in sicer med drugim v Nemčiji, na Češkem, v Luksemburgu in drugod, kot 

je bilo predhodno v teoretičnem delu že omenjeno. Pri tem strokovnjaki opozarjajo, da slednje 

ne sme nadomestiti izvajanja KO (OECD, 2004a) znotraj šolskega prostora, česar se glede na 

analizo intervjujev zavedajo tudi vse ŠSD. Pri tem je opaziti, da si slednje želijo zgolj dodatne 

podpore pri organizaciji tako velikih dogodkov, saj imajo poleg izvajanja PO tudi druge delovne 

zadolžitve. Pri oblikovanju in sodelovanju z določeno povsem novo institucijo pa ne moremo 

mimo finančnega vprašanja. Glede na rezultate raziskave o stanju karierne orientacije v OECD 

državah je v preteklih letih moč opaziti zmanjšanje tovrstnih sodelovanj (OECD, 2004b). 

Dejstvo je da, na primer v Avstriji, Kanadi, na Danskem in Norveškem je osebje v določenem 

zavodu za zaposlovanje dokaj redno obiskovalo šole, sedaj pa se je njihovo sodelovanje skrčilo 

na zgolj občasne dogodke, kot npr. karierni sejmi. Tudi na Nizozemskem je prišlo do 

postopnega zmanjševanja državne pomoči. Zaradi navedenega so morale šole same poskrbeti 

za financiranje vseh oblik sodelovanja z drugimi organizacijami, pri čemer je bila zaradi 

finančne nezmožnosti plačevanja tovrstnih dogodkov večina šol primorana tovrstne oblike 

opustiti in pričeti sama zagotavljati dane storitve, ki so bile ponujene v nekoliko bolj okrnjeni 

obliki. Povsem podobno se je zgodilo tudi v Novi Zelandiji, kjer so vladne agencije postopoma 

pričele opuščati financiranje tovrstnih sodelovanj, ki so potekala med šolo in zunanjimi 

institucijami (prav tam). O podobnem sodelovanju, ki se je pred nekaj leti prav tako ukinilo, je 

spregovorila tudi ŠSD4, ko je omenila sodelovanje v projektu A Help.  »V preteklosti mi je bilo 

bolj všeč, ko je bil A Help, ko je prihajal in predstavljal tudi poklice, včasih tudi na šoli, 

večinoma so se pa učenci prijavili in so potem odšli pogledati in se pogovoriti s strokovnjaki, 

ki so opravljali določen poklic. To je bilo še pred enimi petimi leti, meni je bilo to zelo všeč, 

ampak verjetno se je končal ta projekt, gospa se je upokojila in te akcije ni več.«  

Ne glede na finančne obremenitve številne države še vedno razmišljajo o vzpostavitvi novih 

oblik sodelovanja z zunanjimi agencijami. V Avstraliji država načrtuje pilotske programe, kjer 

bo trideset kariernih svetovalcev sodelovalo s šolami, lokalnimi skupnostmi, mladimi in 

njihovimi družinami, medtem ko na Danskem država raziskuje možnost vzpostavitve 50 

medresorskih centrov za različne oblike izobraževanja mladine (OECD, 2004b).   

Šolska svetovalna služba tako kontinuirano sodeluje zgolj »z Zavodom RS za zaposlovanje, ki 

svetovalnim službam v šolah pomaga, da se v vsaki osnovni šoli - ne glede na njene posebnosti 

- zagotavlja (minimalni) standard in tem bolj enakovredna ponudba poklicnega svetovanja 

učencem v vseh osnovnih šolah …« (Programske smernice, 2008, str. 18). Ostala področja dela 

in naloge svetovalne službe se prilagajajo aktualnim potrebam šole in njenih udeležencev v 

skladu s »temeljnim načelom aktualnosti« (prav tam). Torej pomeni, da prihaja do različne 

kakovosti izvajanja poklicne orientacije v različnih regijah po Sloveniji, vse pa je odvisno od 

tega, kako šolska svetovalna služba deluje. Slednje je moč potrditi tudi na podlagi analize 

intervjujev. 
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2.4.4.3 Ali z vidika svetovalnih delavcev aktivnosti poklicne orientacije 

pripomorejo pri posameznikovem samospoznavanju in stremijo v smer 

opolnomočenosti učencev? 

Vpliv aktivnosti PO na samospoznavanje in opolnomočenje učencev 

Kot že predhodno omenjeno, ima ŠSD5 na razpolago eno uro na teden, ki jo lahko preživi z 

učenci devetega razreda. Aktivnosti, ki se z njimi odvijajo, pa so osredotočene predvsem na 

učenčevo samospoznavanje. »Začnem s tem, da gremo vase, pa potem gremo, kako me vidijo 

drugi, potem gremo, na katerem področju sem dober, kaj bi lahko, česa sem sposoben, kaj bi 

lahko naredil … jim dam kašne take naloge, da čimbolj sebe spoznajo.« ŠSD4 tudi omenja 

delavnice za namene krepitve samopodobe, saj je tudi »inštruktor za krepitev samopodobe in 

delam tudi na tem področju …«, pri čemer se pri aktivnostih PO poslužuje različnih metod dela. 

»… ker pri spoznavanju samega sebe pač razmišljajo tudi, se vživljajo, kaj bi bili, če bi bili 

avto, katere vrste avto, katere vrste obleka, katere vrste poklic in tako naprej. Pri 

prepoznavanju sebe je največ na individualni ravni.« Sicer tudi ŠSD1, ŠSD3 in ŠSD6 menijo, 

da aktivnosti, ki jih izvajajo, delujejo v smeri posameznikovega samospoznavanja in 

opolnomočenja, vendar v manjši meri. »Ker bom rekla, jih prisili, če ne drugo, ti vprašalniki 

in potem razgovori, ki jih izpelješ, jih malo prisilijo v to, da razmišljajo o tem, v čem so dobri, 

v čem niso …« (ŠSD1); »Na nek način pripomorejo, da se bolj spoznajo, ja.« (ŠSD6); »Drugače 

bi pa rekla, da ja, da vpliva na to, kako sami sebe zaznavajo, mogoče bi se dalo še kej razvijat 

v tej smeri … še kakšno drugo aktivnost narediti, ampak zaenkrat to kar je, se mi zdi kar dobro.« 

(ŠSD3). Zgolj ŠSD2 ocenjuje, da so aktivnosti, ki jih izvajajo na njihovi šoli, preveč ozko 

usmerjene, predvsem pa na sam postopek vpisa.  »Pripomorejo, ampak mogoče še vedno 

premalo, ker so usmerjene bolj v ta postopek. Pa tudi, kako bi rekli, oni gredo spoznavati poklic 

zdravnika, ne, ampak koliko takrat zvejo o sebi, ni to toliko, ne. Mogoče zvejo nekaj, ko gremo 

na Zavod za zaposlovanje s tistim testom, tudi s tistim kar je kdaj po skupinah dela, ampak še 

vedno je to premalo, to je par ur, ne, to ni veliko.« Poudarja tudi, da dejavnosti PO stremijo k 

opogumljanju učencev k sprejemu tistih odločitev, ki so sprejete na podlagi trenutnih 

sposobnosti, želja in osebnih interesov učencev.  »Ne stremijo v smer, da tisto, kar menimo, da 

je na podlagi sedanjih lastnosti, spretnosti v redu za njih, da tam jih usmerimo, ne toliko, da bi 

jih opolnomočli s tem tako.« Pri tem je mogoče opaziti tradicionalno razumevanje in izvajanje 

PO kot vrsto osebne storitve, ki deluje kot podpora pri sprejemu trenutne odločitve.  

Iz ugotovitev lahko sklepamo, da zgolj ŠSD5 govori o pravem opolnomočenju, saj učenci preko 

skupnih tedenskih ur dejansko spoznavajo sebe, krepijo svoja močna področja in osvetljujejo 

svoje cilje glede prihodnosti. Ravno tako se lahko preko slednjih dokopljejo do določenih 

spoznanj kot poprej omenjeni primer učenca. Njegovi vrstniki so bili tisti, ki so ga označili za 

pisatelja, česar se sam, pred tem, tega sploh ni zavedal. Sicer tudi ostale ŠSD poskušajo delovati 

v tej smeri, vendar jim trenutni sistem to onemogoča. ŠSD2 meni, da lahko o opolnomočenju 

govorimo pri posameznikih, ki so pripravljeni razmišljati o sebi, slednjemu nameniti čas in so 

za to tudi motivirani. »Tako da ... to pride ven samo pri zelo motiviranih, da jih potem 

opolnomočimo.« Pri tem ŠSD1 poudarja, da bi bilo potrebno aktivnostim, ki so usmerjene k 

samospoznavanju in opolnomočenju posameznikov, izvajati v času izvedbe vseh učnih vsebin 
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in ne zgolj preko PO.  »Nekako se mi zdi, da smo preveč usmerjeni samo v učne načrte, pač,  

česa se mora otrok naučit v smislu nekega pridobivanja ocen, nekega znanja iz knjig, medtem 

ko jih za življenje, res za življenje, ne opremimo dovolj. Ja ravno preko določenih aktivnosti že 

veliko prej.«  

Različne države razumejo aktivnosti PO nekoliko drugače. Pri nekaterih je poudarek predvsem 

na vsebinah, povezanih s svetom dela, pri čemer se jim zdi najpomembnejše, da učenci 

razumejo svet dela in zahteve trga dela (npr. v Nemčiji), medtem ko večina sodelujočih držav 

(med drugim Avstralija, Avstrija in Finska) nameni velik del pozornosti razvoju različnih 

veščin (OECD, 2004b). Pri tem je izrednega pomena, da se učenci spoznajo in razvijejo veščine 

odločanja in sprejemanja odločitev, vendar ne zgolj na prehodnih obdobjih. V kontekstu 

vseživljenjskega učenja je ravno slednji, recimo temu širši pristop, zelo zaželen (prav tam). Res 

je, da se tudi v sodelujočih državah pojavljajo razlike, kar zadeva samega izvajanja KO. 

Kontinuiteta in sistematičnost izvajanja sta v soodvisnem razmerju glede na vpliv, ki jih imajo 

aktivnosti KO na samospoznavanje in opolnomočenje učencev (OECD, 2004b). Kjer je 

zagotovljeno kontinuirano in obvezno izvajanje vsebin KO (npr. v Avstriji in Avstraliji, na 

Finskem in  Danskem, na primer), je moč govoriti o razvoju pomembnih veščin za 

opolnomočeno delovanje, kjer pa so vsebine neobvezne (npr. na Irskem ali v  Luksemburgu) 

oziroma niso namenjene vsem učencem (npr. v Nemčiji), je vpliv slednjih vprašljiv (prav tam). 

2.4.4.4 Ali se za izvajanje poklicne orientacije svetovalni delavci počutijo 

kompetentne?  

Vloga ŠSD pri izvajanju PO 

ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3 in ŠSD 6 opredeljujejo, da imajo predvsem podporno vlogo.  »Jaz vidim 

res mojo vlogo, da otroke nekako usmerjam v to, da začnejo vsaj razmišljati o sebi, ne, in bom 

rekla, da jim posredujem informacije, da sem jim tudi na voljo pri iskanju informacij, da jim 

pomagam, da se znajdejo, kje lahko do določenih informacij pridejo in da sem jim pač na voljo 

za neke svetovalne razgovore, ko se znajdejo v dilemah tako, ne. Ko ne vedo …« (ŠSD1); »Jaz 

vidim predvsem vlogo pač v nudenju podpore, nudenje informacij in odpiranje mogoče enih 

tem. Tudi to na primer, zelo se mi zdi pomembno tudi to, da ti vplivaš na to, da učenec začne 

razmišljati o tem, od kod sploh izhaja ta njegova izbira, da bi šel nekam.« (ŠSD3); »Vloga … 

kot neka podporna vloga, nudenje informacij in tako naprej …« (ŠSD6). Torej se podporno 

vlogo razume predvsem v smislu nudenja in posredovanja informacij, usmerjanja učencev v 

razmišljanje vase in nudenja pomoči v obliki svetovalnih pogovorov (kjer je pri vseh naštetih, 

razen ŠSD3 – ki sistematično izvaja pogovore z devetošolci – udeležba s strani učencev 

prostovoljna). Pri tem ŠSD2 poudarja, da vidi svojo vlogo predvsem v smislu razlage in 

spremljanja postopka vpisa, saj je zaposlena za polovični delovni čas in se zato pri izvajanju 

PO usmerja predvsem v postopek razlage vpisnih pravil in pogojev.  »Predvsem postopkovno 

in to, da jim probam svetovati v čim boljši meri, kar jih poznam.«  

Medtem pa ŠSD4 in ŠSD5 poleg nudenja podpore in pomoči učencem poudarjata pomen 

koordinatorstva.  »Kot rečeno, jaz se počutim v neki koordinatorski vlogi« (ŠSD4), »Torej kot 

nek pobudnik in organizator in koordinator, vse. « (ŠSD5). Pri tem poudarjata pomembnost 
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svoje vloge v obliki povezovalnega člena med vsemi udeleženci in izvajalci aktivnosti PO.  

»Drugo, kot rečeno, z vsemi zunanjimi institucijami nekdo more pač biti tudi povezovalni člen 

in s starši in učenci, zunanjimi inštitucijami, jaz bi rekla neke vrste koordinatorstvo …« (ŠSD4).  

Potrebna znanja za izvajanje PO 

Tri ŠSD (1, 4 in 5) so pri tem vprašanju poudarile pomen dodatnega izobraževanja, in sicer kar 

zadeva angažiranega dodatnega usposabljanja ali organiziranega obiskovanja izobraževanj na 

temo PO oziroma KO. »Ponudba, bom rekla, raznoraznih izobraževanj je kar velika tudi 

kvalitetna. Ne vsa, ampak se najde, bolj je pa samo angažiranost moja, da spremljaš zadeve. 

Tako, vsekakor moraš imeti, ne vem, afiniteto do tega, da spremljaš novosti, da se tudi 

izobražuješ na tem področju, ne, tako bom rekla, da greš v korak s časom …« (ŠSD1); »Znanja 

sigurno, pravim jaz, kljub temu da že toliko let delam na temu, še vedno se mi ne zdi, da vem 

vse, sploh ne, niti približno, tako da, če se le da, se vključujem vsako leto na kakšno 

izobraževanje, ne …« (ŠSD5); »Vsaka znanja pridejo prav, tako da sama sem se tudi sproti 

izobraževala, kar so ponujali tako na ZZZS, mogoče tudi pogled na to, kar zdej govorim, so vsa 

izobraževanja pripomogla na moj pogled, da na stvar gledam širše, mogoče so me celo na to 

opozorili, če tako pogledam.« (ŠSD4). Pri tem ŠSD4 izpostavlja pomembnost poznavanja 

področja PO tudi za ostale delavce na šolskem področju.  »Ja, lahko bi bilo mogoče tudi kot 

ideja, da ne hodimo samo mi, svetovalni delavci, na taka izobraževanja, ampak da je to lahko 

tudi ena tema za kolektiv.«. Naj kot zanimivost dodam, da se je ŠSD4 ravno v času odvijanja 

najinega pogovora porodila zamisel, da bi izvedla kratko predavanje na temo PO, tokrat za 

učiteljski zbor. Ravno učitelji imajo največ možnosti, da povežejo učno snov (npr. svet dela, 

poklicne izbire in drugo) (Glaze, 2016) s temami poklicne orientacije in bi zatorej vsak učitelj 

moral biti v določeni meri tudi izvajalec poklicne orientacije. Pri tem se morajo učitelji zavedati, 

da gre v nižjih razredih za poudarek na kariernem zavedanju in raziskovanju in ne v izbiri 

poklica (prav tam). Na tem mestu se pokaže pomembnost sodelovanja vseh izvajalcev PO, saj 

je medsebojno povezovanje ključnega pomena za uspešno izvajanje aktivnosti PO.  

»Navsezadnje sem tudi jaz tista, ki šoli tudi večkrat predlagam izobraževanja in sem ta trenutek 

v najinem pogovoru dobila idejo, da bi ena od tem bila lahko tudi o kariernem svetovanju, 

poklicnem, za učiteljski zbor. To se mi je sedaj takole utrnilo.« Tudi ŠSD5 poudarja pomen 

seznanjanja učiteljskega zbora z informacijami, ki jih pridobi na izobraževanjih. »Ko pridem s 

tega usposabljanja, seveda, grem jaz najprej v zbornico in vse to povem ali pa napišem zato, 

ker se mi zdi pomembno, da vedo tudi oni.« 

Preostale ŠSD (2, 3 in 6) pa so poudarile pomen znanja, še prav posebno kar zadeva  sposobnosti 

postavljanja dobrih vprašanj. Morda velja razlog za navedeno iskati v njihovi izobrazbi, saj so 

slednje psihologinje, vendar pravkar izpostavljeno omenjajo tudi izsledki raziskav (OECD; 

2004b), kjer poudarjajo pomen usposobljenosti izvajalca kariernih aktivnosti s področja  

poznavanja veščin za namen postavljanja dobrih vprašanj (prav tam). Odločila sem se, da 

namenoma ne bom  ponujala dodatnih razlag ali vprašanj o tem, v čem je bil smisel  postavljanja 

točno določenih vprašanj o potrebnih znanjih za izvajanje PO, saj nisem želela vplivati na 

njihove odgovore. ŠSD2 poudarja, da učencev ne pozna dovolj dobro in bi se jim lahko bolj 

približala in obenem prilagodila aktivnosti PO, pri čemer bi bil vpliv na samospoznavanje in 

njihovo opolnomočenje veliko večji, če bi jih bolje poznala in hkrati imela na razpolago več 
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časa znotraj svojega delovnika. »Bi mogla biti tako kot učitelji v razredu, ampak za to niso 

namenjene ure v mojem delovnem času,  da jih dobro spoznam, in potem bi stokrat boljše 

izvajala poklicno orientacijo, ker bi poznala vse, karakterje, kako jih vidim,  in še sem psiholog 

in še dodatno, bi mogoče imela en vpogled pri tem in bi zelo bila, po mojem, lahko bolj 

učinkovita poklicna orientacija.« Pri tem razmišlja, da četudi bi del izvajanja aktivnosti PO 

prevzeli razredniki, bi jim »prišlo prav« poznavanje psihologije. »Am … če bi razrednik, 

recimo, izvajal, ki ga boljše pozna, vseeno, da je dovolj senzibilen, da ne gre samo na ocene in 

tako demoralizira. Vseeno pride prav nekaj znanj kot psiholog.« Tudi ŠSD3 poudarja pomen 

sposobnosti postavljanja dobrih vprašanj.  »Ja, jaz mislim, da znanje, predvsem to, da znaš 

postavljati dobra vprašanja, da mogoče nisi toliko skoncentriran na to, kam se boš vpisal, si že 

kej razmišljal, dobro, to pa to, ne… ampak, da si pač res usposobljen, da postavljaš vprašanje 

in predvsem to  da nisi sugestiven … mislim, hočem reči, da nisi tako pristranski, se mi zdi, da 

hitro lahko zapadeš v to.«  

Analiza raziskave o nacionalnih politikah karierne orientacije (OECD, 2004a) je pokazala, da 

večina izvajalcev karierne orientacije na tem področju ni strokovno podkovanih. Zaradi 

navedenega izvajalci KO kombinirajo njeno izvajanje z drugimi nalogami, pri čemer obstoji 

nevarnost, da namenijo več časa in pozornosti individualnemu svetovanju in težavam na 

področjih učenja (prav tam). Ne glede na to, da je tudi v našem slovenskem modelu izvajanja 

PO v domeni ŠSD, se slednje zavedajo njene pomembnosti in se tudi sproti izobražujejo.  

Kompetentnost ŠSD 

Vse ŠSD menijo, da so najbolj primerni strokovnjaki za izvajanje PO ravno svetovalni delavci. 

»Meni se zdi, da smo v svetovalni službi sicer usposobljeni za to oziroma vsaj izobrazbo imamo 

ustrezno za to glede na sistem …« (ŠSD3); »Tu, na OŠ,  se mi zdi, da smo vseeno svetovalne 

delavke tiste, ki smo nekako ustrezni profili za to.« (ŠSD1). Pri tem pa, kot že omenjeno, pri 

drugem raziskovalnem vprašanju poudarjajo potrebo po večjem sodelovanju z učitelji, 

razredniki oziroma starši. Na vprašanje »Kdo bi moral po njihovem mnenju izvajati poklicno 

orientacijo?« menijo, da so ŠSD najbolj primerni, ampak obenem poudarjajo, da bi 

odgovornost za to morali prevzeti vsi.  »To bi morali izvajat vsi učitelji, vsi učitelji na šoli in 

potem, kar se tiče, pa ne vem, čistega usmerjanja v srednje šole in to kasneje, pa seveda, bolj 

svetovalna delavka, svetovalna služba, ker lahko koordinira več teh dejavnikov in tudi že otroka 

v vseh teh letih verjetno pozna …« (ŠSD4); »…mogoče bolj, amm, v sodelovanju tudi z ostalimi 

učitelji …« (ŠSD1); »Svetovalni delavec z razredniki ... brez razrednikov je težko ...« (ŠSD2); 

»Mislim, še najboljše bi bilo, idealno, za moje pojme, bi bilo ravno to med predmetno …« 

(ŠSD5); »Razredniki bi lahko več naredili …« (ŠSD6). ŠSD3 pa poudarja pomembnost večjega 

sodelovanja s starši, saj bi lahko preko razgovora z njimi pridobili boljši vpogled v posameznika 

in ga na ta način bolje spoznali.  

Ne glede na dejstvo, da se vse ŠSD strinjajo, da so same najbolj primeren profil za izvajanje 

PO, je zgolj ŠSD4 suvereno pritrdila, da se pri tem počuti kompetentno. »Ja, glede na to, da se 

ves čas tudi sproti izobražujem, mislim, tudi te teme. Tudi tem temam sledim, se počutim 

kompetentno, seveda. Navsezadnje se tudi neformalno izobražujem.« Sicer se tudi ostale ŠSD, 

z izjemo ŠSD2, počutijo sposobne za izvajanje aktivnosti PO, vendar izpostavljajo potrebo po 
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dodatnem usposabljanju in izobraževanju.  »Jaz se počutim kompetentno, bi lahko rekla, ampak 

se mi zdi, da mi manjka še kaj, jaz bi rada še bila v bistvu usposobljena na tem področju, bi 

rada še šla na kakšno izobraževanje, če bi bilo, bi se mi zdelo dobro.« (ŠSD3); »Ja, ne še dovolj, 

ampak ja. Pravim, še vedno se izobražujem, ampak mislim, da, ja, …« (ŠSD5); »Mah, ja, no, 

se počutim kompetentna, ampak ne glih stoprocentno.« (ŠSD6). ŠSD2 se ne počuti dovolj 

sposobno zaradi nepoznavanja učencev in poudarja, da bi morali razredniki pri izvajanju PO 

sodelovati.  »… kompetentno, če bi jih poznala boljše … tako pa ne ... tako ni toliko učinkovito, 

tako da ne. V tem sistemu, ne, … mislim, jaz jim lahko vse super predstavim, povem, na kaj naj 

bodo bolj pozorni, na njihove lastnosti, vse to, ne, ampak, če jih ne poznam, ne morem dobro 

svetovati. Tud, če pride sem na razgovor, jaz ga ne poznam, je težko to izpeljati brez 

razrednikov, ker jaz jih ne poznam in tukaj je potem neka slepa pega …« 

Medtem ko imajo v nekaterih državah za namene izvajanja aktivnosti PO zaposlene različne 

strokovnjake (npr. Avstrija ima v ta namen oblikovane posebne oddelke šolske psihologije, 

Avstralija ima prav tako posebne karierne svetovalce (OECD, 2004a)), je v našem sistemu 

slednje v domeni ŠSD. Sicer po izobrazbi niso karierne svetovalke, vendar se vseeno zavedajo 

pomembnosti učenja na tem področju, zaradi česar se tudi dodatno izobražujejo. Zatorej se v 

veliki večini počutijo kompetentne (sposobne, vešče opravljanja) za izvajanje aktivnosti PO.  

2.4.4.5 Ali svetovalni delavci menijo, da učenci potrebujejo in se zavedajo 

pomembnosti poklicne orientacije? 

Razumevanje PO pri učencih 

Pet ŠSD (1, 2, 3, 4 in 6) meni, da učenci razumejo PO kot vodilo za izbiro srednje šole. Učenci 

si tako predstavljajo PO, kot sledi: »Neke dejavnosti, ki jih tukaj na šoli izvajamo skupaj tako, 

da bodo potem si lažje izbrali srednjo šolo.« (ŠSD1). Ravno tako med istimi ŠSD prevladuje 

prepričanje, da učenci ne razmišljajo dovolj dolgoročno in so osredotočeni zgolj na vpis naprej. 

»Oni si po mojem razlagajo kot neko meglo, da bodo mogli te prijavnice izpolnjevati … Ne 

vedo pa točno, kaj bodo s tem delali in kaj prinaša potem neka izbira šole za naprej.« (ŠSD2); 

»V redu, sedaj si bom moral nekaj izbrati, da se vpišem naprej na srednjo.« (ŠSD6); »Se mi 

zdi, da oni gledajo večkrat, marsikdo, samo prvi korak naprej, namesto da bi to gledali na dolgi 

rok, kaj bi oni počeli. Večkrat se oni kar vprašajo, kam bi šel, v katero srednjo šolo. Bolj tako 

se mi zdi, da večkrat ne razmišljajo dovolj dolgoročno. In jih je treba pol usmerjati, ja, v redu, 

ti bi šel na ekonomsko, tako da kaj to pomeni, zaradi česa, kam boš pol prišel? Tako se mi zdi, 

da se večkrat, so preveč usmerjeni samo, kaj bom naredil na naslednjem koraku do srednje 

šole,  ne pa,  kaj bom točno v življenju počel.« (ŠSD4). Pri tem ŠSD3 poudarja, da pri učencih 

velja prepričanje, da bodo od nje dobili odgovor na vprašanje o tem, katero srednjo šolo gre ali 

velja izbrati. »Jaz mislim, da še vedno velja to prepričanje, da ti prideš v svetovalno službo in 

da ti oni tam neki pogledajo tiste vprašalnike in da ti interpretirajo in povedo, na katero šolo 

naj greš, da boš v življenju uspešen in da boš zadovoljen. In se mi zdi, da zato še vedno ta zelo, 

zelo velik razkorak med tem, kakšna so pričakovanja in kakšno je realno stanje.« Sicer se vse 

ŠSD zavedajo, da je odločitev težka, vendar tako ŠSD3 kot ŠSD2 menita, da učenci prepogosto 

želijo prenesti odgovornost za izbiro nadaljevanja šolanja na nekoga drugega.  »Oni bi se boljše 
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počutili, če bi jih še več usmerjali, mi pa čutimo, da mogoče, ker gredo v neko samostojnost, 

morajo malo več sami.« (ŠSD2).  

Zgolj ŠSD5 meni, da učenci razumejo PO v pravem pomenu besede, torej v smislu sodelovanja 

v dejavnostih in aktivnostih, preko katerih bodo raziskali svoje želje in interese ter se tako bolje 

spoznali. »Mah, ne, v bistvu jemljejo, kar dokaj resno, no. Na začetku mogoče se res malo 

igrajo, pa malo jim je smešno, ker morejo začeti razmišljati o sebi, pa kako vidim drugega, ne, 

pa kako me vidijo drugi, seveda, jim je malo nerodno, ne, ampak potem jim postaja pa vedno 

bolj zanimivo, ja.« Verjetno velja razlog za to iskati v tem, ker ima ŠSD5 z učenci na voljo 

tedenska srečanja, kjer lahko učenci dojamejo bistvo aktivnosti PO in na slednje gledajo 

nekoliko širše, torej ne samo iz vidika izbire srednje šole, ampak dejanskega zavedanja o tem, 

kaj za njihovo prihodnost dejansko pomeni. Pri tem ŠSD5 ugotavlja, da učenci »ne vedo 

razmišljati o sebi« in se jim na začetku predstavljene aktivnosti zdijo smešne. »Ampak, ja, no, 

zanimivo je pa to, ja, da v bistvu na začetku reagirajo tako zelo sramežljivo, s smehom 

prikrivajo to svojo zadrego … Pojma nimam, kaj jaz vem, kakšen sem, kašen sem, imam odlično 

pri matematiki. Ja, ma ne govorimo o tem, ne. In pol jih morem usmerjati v bistvu vase, ne. Kaj 

počneš v prostem času, zakaj to počneš, kaj je tista stvar, ki te najbolj veseli pri tej zadevi in 

pol iz tistega gradiš, ne, tako ...«  

Kot ugotavlja tudi sama ŠSD5, učenci ne vedo razmišljati o sebi, ravno tako se ne poznajo in 

se ne vedo predstaviti. Kot je do spoznanj prišla tudi raziskava v okviru projekta Career 

(Štremfel in Lovšin, 2015), pri čemer so sodelujoči šolski svetovalni delavci zaznali, da 

učencem » … v zadnjem triletju primanjkuje veščin in izrazja na tem področju …« (Štremfel 

in Lovšin, 2015, str. 120). Ravno iz tega razloga je smiselno razmišljati o vsebinah 

osebnostnega in socialnega razvoja ter jih implementirati v sedanjo PO oziroma KO. Da bi pa 

lahko dosegli rezultate, je potrebno sistematizirati področje PO, kot je slednje uspela doseči 

ŠSD5, saj ima na voljo tedenska srečanja z devetošolci, kjer jih nauči misliti o sebi. To je 

ključna predstopnja za opolnomočeno delovanje.  

Zavedanje pomembnosti PO 

Tri ŠSD (1, 2 in 6) menijo, da se učenci ne zavedajo pomembnosti poklicne orientacije. »Mah,  

cenijo sigurno, pomembnosti pa ne še. V devetem ne. Mogoče kasneje …« (ŠSD2) pravi: »Mah, 

mislim, da ne, no, tako …« (ŠSD1); »Ah, kje pa, njim je tako vseeno za vse …« (ŠSD6). Dve 

ŠSD (3 in 4) menita, da se zavedanje pomembnosti PO razlikuje od posameznika do 

posameznika.  »Je neka posplošitev, imamo tiste, ki imajo zelo izdelano, ne, …« (ŠSD4); »Eni 

zelo, drugi sploh ne. Tako zelo so ekstremi, no. Ja v bistvu odvisno, kako ambiciozni so, enim 

se ne ljubi ukvarjati s tem in si reče, ok,  bom že neki, enim pa v bistvu se zdi to tako zelo 

pomembna odločitev, življenjska, in so zelo v bistvu zaskrbljeni. Različno, no, …« Pri tem 

poudarjata, da so nekateri že zgodaj odločeni in imajo jasno izoblikovano poklicno pot, spet 

drugi pa še ne vedo, kaj bi, ampak se tudi s tem ne ukvarjajo, temveč »preložijo na kasnejši 

čas, ampak včasih je pa tudi res, da se jim kar še ne ljubi razmišljati toliko daleč …« (ŠSD4).  

Ponovno je zgolj ŠSD5 tista, ki meni, da se učenci zavedajo pomembnosti PO in slednje opaža 

predvsem pri izpolnjevanju prijavnic.  »Mah, ja, v bistvu se, ja, v bistvu se in to se vidi takrat, 

ravno pri vpisu, ko še razmišljajo, ne. Čeprav so že odločeni, ne, ampak kaj pa če ne bo prav, 
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ne, na ta način.« Predvsem pri analizi tega raziskovalnega vprašanja se je pokazalo, kako 

pomembne so tedenske aktivnosti z devetošolci, da lahko pri učencih govorimo o 

opolnomočenju. ŠSD5 zaradi navedenega na svoje učence gleda nekoliko drugače, kot to 

počnejo ostale intervjuvanke. Učence vidi kot aktivne subjekte, ki so zmožni sprejeti 

odgovornost za lastno življenje kljub njihovi starosti. V času izvedbe aktivnosti jih je vsaj 

nekoliko pripravila na življenje po osnovni šoli, saj jih je opremila z veščinami in mehanizmi, 

ki jim bodo koristili tudi pri nadaljnjih odločitvah. Učenci se naučijo komunikacije, 

zagovarjanja svojih stališč, dajanja povratnih informacij in sposobnosti timskega dela, 

medsebojnega sodelovanja in sposobnosti kritičnega razmišljanja. ŠSD5 učence vidi kot 

odgovorne posameznike, ki so  v času izvajanja aktivnosti KO spoznali in se opolnomočili, in  

so do neke mere pripravljeni na življenje po končani osnovni šoli. Preko tedenskih aktivnosti 

je ŠSD5 dosegla, da so se učenci naučili razmišljati o sebi in pričeli dojemati pomembnost 

premišljenega in odgovornega sprejemanja odločitev. In ravno v tem je smisel aktivnosti KO.  

Preko odgovorov ostalih ŠSD na vprašanje, ali menijo, da učenci potrebujejo aktivnosti PO, se 

vse ŠSD strinjajo, da je to nujno potrebno. »Vse potrebujejo, od tega širšega poznavanja sebe, 

in imeti neko vizijo, neka pričakovanja, pogled naprej. Imeti neke cilje in tako. Morajo pa tudi 

poznati vse to, kar obstaja, kam se lahko umestijo. Vse je pomembno, ja. Na nek način, je, …« 

(ŠSD4); »Absolutno. Pravim, bi si želela, da bi imeli več možnosti se vključevati, ne, ne pa tako, 

kot sem prej rekla, lovim neke ure proste in prosim razrednike, če mi dovolijo priti na razredne 

ure, da lahko otrokom posredujem neke informacije.« (ŠSD1). Poudarjajo pa, da določene 

aktivnosti in delavnice ne bi smele biti omejene zgolj na PO, ampak bi se morale izvajati že 

veliko prej, in sicer po celotni vertikali. Pomembno je izpostaviti, da je lahko ravno odločitev 

za izbiro srednje šole dober poskusni korak za sprejemanje »velikih odločitev«. In ravno z 

izvedbo aktivnosti PO bi učence morali na to pripraviti. Slednje pomeni, da bi morale biti 

aktivnosti PO namenjene učenčevemu samospoznavanju s ciljem njegovega opolnomočenja za 

uspešno spoprijemanje z življenjskimi situacijami. Pomembno je, da učence pripravimo na 

življenje po zaključku osnovnošolskega izobraževanja in čeprav se lahko nekateri res ne 

zavedajo pomembnosti PO, jim bodo določene smernice lahko ostale v spominu in jim bile v 

pomoč kasneje v življenju. PO lahko služi kot uspešna priprava na življenje in kot vrsta 

»treninga« za prihodnost, saj obstaja možnost, da bi se ravno v tem času učenci sistematizirano 

spoznavali in se naučili tehnik, metod in načinov, kako ravnati v določenih okoliščina, rezultat 

bi pa prav gotovo bil njihova lastna odgovornost. Predvsem pomembno pa je, da se v času 

izvedbe aktivnosti naučijo tudi kritično razmišljati in se obenem zavedati posledic svojih dejanj.  

Kljub temu da evropski strateški cilji ciljajo na prilagajanje trgu dela in četudi se učenci 

prilagodijo pričakovanemu, je najpomembneje to, da so bili s tem seznanjeni in so imeli tako 

možnost kot tudi moč odločanja o tem, kaj storiti. Na koncu je pomembno, da učenci 

razpolagajo z dovolj velikim naborom informacij o tem, da so sposobni samostojnega in 

kritičnega razmišljanja ter nenazadnje sprejeti odločitev, ki je zanje pravilna. Lahko 

povzamemo, da ne glede na to, ali se na koncu učenec prilagodi trgu dela in izbere družbeno 

zaželeno poklicno pot ali ubere temu nasprotno smer, je pomembno zgolj dejstvo, da je imel 

izbiro, priložnost in moč odločiti se.  
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V nadaljevanju so predstavljene omejitve in predlogi izboljšav pri izvajanju PO, saj je v času 

poteka samega intervjuja prišlo do poglobljenega razmišljanja tudi o teh temah. Sicer slednje 

nisem oblikovala kot vrsto raziskovalnega vprašanja, ampak se mi zdi smiselno vključiti tudi 

te rezultate. Nenazadnje je v zaključku predstavljen tudi program PO, ki sem ga oblikovala na 

podlagi teoretičnega dela in rezultatov analize intervjujev. Na tem mestu sem upoštevala tudi 

predloge in rešitve, ki so bile podane s strani vseh ŠSD. 

Omejitve in predlogi izboljšav 

Poglavitna ovira, ki jo omenjajo vse ŠSD, je prav gotovo čas, in sicer pomanjkanje časa, saj v 

učnem načrtu ni predvidenih ur za izvajanje aktivnosti PO.  »Ja, seveda, pač, učni načrti so 

sprejeti, vsak predmet ima točno določeno število ur, določene cilje oziroma standarde, ki jih 

mora otrok doseči in smo usmerjeni v to, ne,  in zmanjka čas za drugo …« (ŠSD1); »Premalo 

ur je namenjeno temu oziroma, če bi bilo v devetem razredu nekaj več ur,  mogoče za poklicno, 

skupaj z mano, to bi bilo super ... da bi bilo prav v delovnih nalogah. Da bi imeli nečesa oni 

manj in bi imeli par ur za poklicno več …« (ŠSD2); »Ovire, samo ta čas, kot sm rekla, ne. Edino 

ta čas, kdaj, sedaj jaz sem si pač izborila, ampak marsikdo si ne more, jaz imam vseeno manjšo 

šolo, ne, in si lahko izborim, da imam na teden uro, dve … na kakšni večji, dvomim, al pa ja, 

ne vem …« (ŠSD5). PO je – skladno z mnenjem sodelujočih ŠSD - premalo vključena v učni 

načrt. Do povsem enakih ugotovitev so prišli tudi strokovnjaki: »Najšibkejši člen karierne 

orientacije v slovenskih šolah pa je ravno poklica vzgoja, ki ima v šolskem kurikulumu obrobno 

mesto.« (Kopač in Niklanovič, 2006, v Kogovšek in Pavlin, 2007, str. 685).  

Sicer gre zaznati, da prevladuje prepričanje, da bi bilo potrebno več ur PO nameniti predvsem 

v zadnjem razredu.  »V bistvu res bi moralo biti to skoncentrirano, mogoče v drugem polletju 

osmega razreda in prvem polletju devetega in potem praktično se zaključiti, ne, …« (ŠSD1); 

»Mogoče v devetem več…« (ŠSD6). Kar je seveda smiselno, saj so takrat učenci vseeno starejši 

in lažje razmišljajo o sebi. Čeprav naj bi se razvoj veščin odločanja, samozavedanja in 

samozavesti, ki nedvomno sodijo med veščine samoupravljanja kariere, pričele razvijati že 

zgodaj v otroštvu (OECD, 2004a), bi bilo prav gotovo smiselno, da bi se nekatere aktivnosti 

izvajale že prej, kar pomeni že na razredni stopnji, seveda, prilagojene starosti učencev. Sicer 

nekaj takih aktivnosti že obstaja, in sicer kot predhodno omenjeni kulturni dnevi, dnevi 

dejavnosti, obiski različnih institucij in podobno, vendar pa je težava v tem, ker so osredotočene 

zgolj na predstavitev in posredovanje informacij, premalo pa je dejanskega dela na sebi, kar  

pomeni, da bi učenci razmišljali o sebi, tako o svojih močnih točkah kot tudi o šibkih področjih, 

o svojih željah, ciljih in interesih, oziroma je raziskovanje sveta dela slabše predvideno (OECD, 

2004a). Kot to omenja tudi ŠSD2, gre iz njenih besed razumeti: »Pa tudi kako bi rekli, oni 

gredo spoznavati poklic zdravnika, ne, ampak koliko pa takrat izvejo o sami sebi, ni to toliko, 

ne, …«. 

ŠSD1 in ŠSD6 poudarjata, da je zaradi nestrukturiranosti področja PO veliko več časa 

namenjenega iskanju lukenj in prostih ur, da bi učencem predstavili določene vsebine PO, 

namesto da bi lahko ta čas porabili za dejansko izvajanje aktivnosti.  »Tako in bom rekla, ti gre 

potem veliko več časa za neko usklajevanje, neko koordiniranje ne, ko iščeš tisto luknjo, kam, 

ne, ... In potem tudi bom rekla, nekih delavnic, na ta način, ti ne moreš izvajati zaradi tega, ker 
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to mora biti vseeno neka kontinuirana zadeva, ne pa da ti prideš v razred, da narediš neko 

delavnico, pa potem čez dva meseca imaš komaj spet možnost, da greš spet notri …« (ŠSD1); 

»Enostavno ne gre, še ko komaj najdem tisto luknjo v urniku, lahko spet pride so spremembe.« 

(ŠSD6).  

Torej gre predvsem za sistemske omejitve, saj so učni načrti standardizirani in osnovne šole se 

jih morajo strogo držati. Nekatere ŠSD menijo, da bi se aktivnosti PO lahko izvajale tudi v 

okviru razrednih ur, vendar so slednje skrajšane in nimajo več tako velikega pomena, kot so ga 

včasih imele. »Mislim, da bi morali še veliko več delati na karierni orientaciji, ampak so te 

razredne ure sedaj vsak drugi teden, to je ena od ovir, ne gre samo za to, ampak imajo tudi vse 

druge tematike na razrednih urah, morajo obdelati tudi pravilnik na začetku, do tega, da imamo 

druge gostujoče delavnice do tega, vse aktualne in tako naprej in samo, koliko je na razpolago 

teh ur, da jih ni toliko, tudi če bi bile na razpolago, je tudi en svetovalni delavec za 

najrazličnejša področja dela.« (ŠSD4); »Razredne ure imajo pol ure na teden, to je brez veze. 

To je na dva tedna ena šolska ura. Tu nič ne uspeš, pogledaš pač malo, kdo je manjkal, kdo ni, 

kakšne so ocene in to je to. Nima več nobene vloge razredna ura, tako kot je bila takrat, ko sem 

jaz bila v šoli. Kjer smo delali vse možne vsebine, ne, …« (ŠSD5). Zaradi vsega navedenega gre 

sklepati, da na razrednih urah tako ne ostane veliko časa za vsebine PO, saj se morajo razredniki 

z učenci pomeniti tudi o veliko drugih zadevah. Kljub vsemu pa ŠSD1 predlaga, da bi lahko 

bila rešitev za strnjeno izvajanje aktivnosti PO prilagojeni čas, ki bi bil temu namenjen, torej 

pol ure na teden, kot je danes predvideno za razredne ure. »Sej pravim, če imajo učenci pol ure 

razredne ure, da bi imeli tudi, ne vem, tedensko določeno, da se pač te zadeve izvajajo, ne vem, 

čisto v urniku, ne pa, da – pravim–  moram prositi ... Sej ti učitelji dovolijo, ampak je tudi veliko 

slabe volje na ta račun, ker ne vem, jim ukradeš uro, ne, in so sami obremenjeni s tem, ali bodo 

imeli realizacijo.« (ŠSD1).  

ŠSD3 poudarja, da je sicer z razvojnega vidika gledano prezgodaj, da bi se morali učenci 

odločati o tem, kaj bodo počeli v življenju pri 14 letih. »Jaz mislim, da je problem tudi starost, 

pač, posameznik pri 14 letih ne more vedeti čisto vseh stvari … starost ni ustrezna, da bi se oni 

kompetentno odločali, kaj bodo počeli v življenju … bi rabili še nek določen čas ... Jaz mislim 

par let ... ampak mislim, da je stvar razvoja, no… tako, da je prehitro, kar se tiče otrokovega 

razvoja, pač kakor vidim 14-letnika, na primer,  se mi zdi, da je prehitro, ampak kar se tiče 

zahtev družbe in kar se tiče potreb po osamosvajanju, ne, tako državljanov, se mi pa v bistvu 

zdi, da je ključno v bistvu oziroma da pride enkrat do tega ... pač posameznik mora razmišljati,  

kam bo šel naprej.« Enakega mnenja je tudi ŠSD1, saj pravi, da je nerealno pričakovati, da se 

bodo 15-letniki kompetentno  odločali o tem, kaj bodo počeli vse življenje. Pri tem poudarja 

tudi vpliv negotovosti današnjega časa.  »Čas je tak, da je zelo, zelo negotov, ne. Ne vidijo neke 

trdnosti. Potem zaradi tega mogoče tako resno ne vzamejo, ne. Je pa tudi to, da dejansko od 

15-letnikov pričakovati, da bodo znali videti, ne vem,  5 let vnaprej, mislim, da čisto razvojno, 

ne, nekdo, ki pozna vsaj malo razvojne psihologije, bo razumel, da je to nekako nerealno, ne, 

tako.« Ne glede na vse do sedaj povedano, se moramo strinjati s tem, da je naš sistem tako 

naravnan. »Ker v bistvu sistem od tebe to zahteva, ne, bi pa rekla tako, če se osredotočim na to, 

kako jaz dojemam posameznike, se mi zdi na splošno, pač, da ja, da je prezgodaj.«(ŠSD3). Pri 

tem ŠSD3 pravi, da bi se morda moral spremeniti šolski sistem. »Da je mogoče v bistvu potreba 

po spremembi šolskega sistema … Bi se dalo najti kakšno boljšo rešitev, ampak to potegne s 
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sabo en kup enih stvari, ne. Pač, če bi se posameznikom pustilo dalj časa, da bi se odločali za 

izobraževanje, bi to pomenilo, da so dalj časa na grbi staršev, bi to pomenilo, da se kasneje 

zaposlujejo in to pač za celoten sistem verjetno je problem, ne. Zato se pač sili posameznike, 

da se čimprej usmerjajo, no.« Je pa slednje prav gotovo malo verjetno, zato bi bile potrebne 

spremembe v načinu izvajanja delavnic v smeri spoznavanja in opolnomočenja učencev. Tudi 

ŠSD1 poudarja pomen različnih aktivnosti v smeri spoznavanja samega sebe. »Pravim, nekako 

bi ene dejavnosti morale biti vključene že veliko prej, ne, da je prezgodaj, ampak je pa tudi 

tako, no, čas je tak, da je zelo, zelo negotov, ne.« Iz tega razloga tudi ŠSD3 predlaga, da bi se 

uvedle neke dejavnosti (ne nujno v okviru PO), ki bi bile naravnane na učenčevo 

samospoznavanje. »Če tega ne moremo spremenit, lahko vsaj spremenimo, kaj se dogaja prej, 

se pravi, razmišljajo več o sebi, se bolj osredotočajo na to. Meni se zdi, da mogoče poklicna 

orientacija kot taka, ne, da bi bilo pa potrebno delati na tem, da sami učenci razmišljajo o sebi. 

O tem, da razmišljajo, kaj radi počnejo, zakaj jim je to všeč, se pravi, da se spodbuja, da 

razmišljajo, kaj bi ti rad počel enkrat v življenju ... Sej to so te preventivne, recimo, ne vem, 

mladinske delaunice in te zadeve, ne. Tako da res je osredotočeno na to, kakšen sem, kaj me 

zanima, kaj me ne zanima, pač tudi v tej negativni smeri, ne, kaj me ne zanima, kaj ne bi, s čim 

se ne ukvarjam, v čem se ne vidim.« Slednje bi se morale izvajati že od razredne stopnje dalje, 

seveda,  prilagojeno učenčevi starosti, da bi lahko nato učenci v devetem razredu  bili »malo 

bol reflektirani« (ŠSD3) in posledično lažje razmišljali o sebi pri sprejemu odločitev za 

nadaljevanje šolanja v okviru PO. Sicer pa ŠSD5 izkoristi ravno čas, ki je namenjen izvajanju 

aktivnosti KO, da učencem ponuja različne aktivnosti in delavnice, preko katerih se spoznajo 

in naučijo razmišljati o sebi. Zaradi navedenega so torej učenci bolj reflektirani pa čeprav se 

dejavnosti izvajajo v okviru PO.  

ŠSD4 omenja tudi oviro glede odgovornosti za izvajanje PO, ki je preložena samo na ramena 

šole oziroma ŠSD. Pri tem pravi, kot to poudarjajo tudi različni strokovnjaki, da bi morali 

odgovornost za to prevzeti vsi. »Ovire so to, da so vse žogice vržene na šolo in kot rečeno, jaz 

jih potem vržem nazaj, ampak v sodelovanju smo na koncu spet vsi zadovoljni … Zato ker 

mislim, da pa more Zavod za zaposlovanje, Obrtna zbornica, ta podjetja, ali preko Obrtne 

zbornice ali pa, kako drugače, se pa oni tudi malo organizirat in ponudit to učencem. Tako da 

ne more šola čisto vsega delati.« Tudi po opravljeni analizi raziskav o nacionalnih politikah 

karierne orientacije (OECD, 2004a) je prišla do podobnih ugotovitev. Razume se, da prevladuje 

prepričanje o tem, da je odgovornost za karierno orientacijo izključna odgovornost 

strokovnjakov, ki se ukvarjajo s tem področjem, ne pa skupna odgovornost vseh članov 

učiteljskega osebja (prav tam). Pomembnost sodelovanja tako šolskih akterjev kot tudi staršev, 

delodajalcev, nekdanjih študentov in drugih predstavnikov skupnosti je želja in potreba, ki jo 

omenjajo analize raziskav o stanju KO v 14 OECD državah (OECD, 2004b). O vprašljivosti 

prispevka staršev glede oblikovanja KO je bilo govora pri drugem raziskovalnem vprašanju39. 

V tem primeru gre razlog za sodelovanje s starši poiskati predvsem v tem, da razumejo 

preslikavo lastnih želja in vpliva na karierne odločitve svojih otrok, ki jih nezavedno 

posredujejo. Gre za to, da so starši obveščeni o otrokovi izbiri in slednje sprejmejo in ne pa da 

poskušajo nadzirati ter tako vplivati na njegovo odločitev. 

                                                           
39 Glej kategorijo Metode dela.  
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ŠSD4 se sicer strinja s povečanjem aktivnosti karierne orientacije, saj je potrebno zagotoviti 

čas za izvajanje teh dejavnosti, vendar jo je obenem strah, da bi prišlo do znatnega povečanja 

birokracije, ki je že sedaj obsežna.  »Se pa nečesa bojim, da bo ponovno prišlo do povečanja 

tudi kakšne birokracije. Ker tako kot pri nadarjenih tako kot pri vsaki od predlogov, ki so dobri 

za neko določeno področje, nam prinese največkrat povečano birokracijo. Mi to tako ali tako 

počnemo, potem pa moremo to nekomu dokazovati.« Pri tem se izkaže vpletanje neoliberalne 

ideologije v šolsko polje, saj se pripisuje čedalje večji pomen evalvacijam, kjer je njihova 

bistvena značilnosti »usmerjenost na učinkovitost« (Kodelja, 2016, str. 19). Pri slednjem 

moramo upoštevati, da »s samo evalvacijo upravlja imperativ ekonomske učinkovitosti« 

(Laval, 2005, str. 216). »Vse povsod moramo dajati neke statistike, to ovira naše osnovno delo. 

To lajša delo nekim raziskovalcem,  zunanjim, ne vem, kaj.« Evalvacije tako niso »le nekakšen 

nevtralen postopek preverjanja in vrednotenja šolstva« (Kodelja, 2016, str. 20) v smislu 

preverjanja »kakovosti, učinkovitosti ali inovativnosti nekega dejanja, prakse, raziskave, 

poučevanja itd.« (Zarka, 2009, v Kodelja, 2016, str. 20), vendar gre tu za povsem drugačno 

zgodbo. Pod krinko nevtralnega postopka preverjanja je evalvacija postala »način, kako neka 

oblast – politična ali administrativna – izvaja gospostvo nad vednostjo« (prav tam), saj se 

»izvajanje oblasti kaže kot objektivno in kvantificirano merjenje tistega, kar je predmet 

evalvacije« (prav tam). Evalvacija je tako postala »najbolj uveljavljen način zagotavljanja 

dominacije politične ali administrativne oblasti nad vednostjo« (Kodelja, 2016, str. 20-21), saj 

je v ozadju interes kontrole vednosti. Slednja je v družbi znanja seveda najpomembnejša, saj 

mora priti do spremembe šolskega sistema, ker ni več pomembno znanje kot splošna izobrazba 

in razgledanost posameznika, ampak je znanje podrejeno ekonomskemu diskurzu.  

Tudi ŠSD5 omenja, da se je vloga tako njena kot tudi vloga učiteljev spremenila v vlogo 

»navadnih birokratov«, pri čemer poudarja, da bi morale šole imeti »malo bolj proste roke«, 

saj bi lahko določene snovi lahko obdelali na drugačne načine. Preko slednjega bi tako lahko 

zadovoljili uspešno uresničitev  začrtanih standardov v učnih načrtih, hkrati pa bi lahko del časa 

namenili izvajanju drugih aktivnosti. »Da imaš lahko mogoče kakšne ure narejene tako, da jih 

imaš skupaj, pa ti potem ostane čas še za kakšne druge dejavnosti, ne. Ne da imaš recimo, ne 

vem, sedaj si izmišljujem sicer, ampak da imaš geografijo eno uro na teden, imaš, ne vem, v 

treh mesecih izpelješ tisto snov, ki jo imaš, pa imaš potem en mesec čas za kašne druge 

dejavnosti, ne, ki spet lahko je tudi geografija, konec koncev, turizem, ne, lahko tudi poklicna 

orientacija ampak da bi bila v drugačni obliki, ne.« Poudarja pomen medpredmetnega 

povezovanja, pri čemer bi učenci lahko razumeli pomembnost vseh predmetov in katera so tista 

znanja, ki so pomembna za različna področja. Pravi, da sedaj učenci ne razumejo, zakaj se 

morajo učiti določenih stvari, medtem ko bi lahko v okviru medpredmetnega povezovanja 

slednje prav gotovo razumeli. Tak način dela je bil možen v osemletki, in sicer preko tednov 

dejavnosti, pri čemer je: »…tisti teden imel sicer en naslov, ampak z vseh predmetov. In tam so 

res videli, kaj to pomeni šola, ne. V bistvu vsak predmet ima smisel, ne pa sedaj, jim ni jasno, 

zakaj se moram to učiti, če je brez veze, sploh ne bom potreboval in res ne razume, ker je vse 

na teoretični bazi, ne.« Zamisel o medpredmetnem povezovanju ni samo želja ŠSD5, ampak 

tudi učencev, saj so do teh ugotovitev prišli skupno preko razprave na šolskem parlamentu. 

»Ravno sedaj jaz vodim tudi ta šolski parlament in tema je Šolstvo in izobraževanje in v bistvu 

to jim je glavna stvar, zato si želijo, da bi imeli nek smisel, da vsak predmet, da se učijo tako, 
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da jim je konkretno, da razumejo,  zakaj to potrebujejo, zakaj … in da bi bilo na njihovem nivoju 

razloženo, da oni razumejo, ne. In čim več v bistvu prakse, tega si želijo, šole v naravi izven 

institucije. Tega si želijo.« Medpredmetno povezovanje pa predstavlja tudi primer dobre prakse 

za izvajanje KO.  

Pomembnost tedna dejavnosti izpostavlja tudi ŠSD4, ki pravi, da »…mora biti vsaj en dan 

dejavnosti poklicni, v 7.,8.,9. razredu.« Pri tednih dejavnosti tako učenci spoznajo namen 

učenja in imajo hkrati možnost sodelovanja pri različnih aktivnostih, pri čemer se zahteva 

aktivno sodelovanje in ne zgolj pasivno sprejemanje informacij. Sicer se nekaj podobnega že 

izvaja, vendar je slednjega premalo, zato obstaja želja po ponovni vzpostavitvi tednov 

dejavnosti, kot je nekoč že bilo.  

ŠSD4 tako poleg predstavitve srednjih šol, kar tudi organizira sama vsako leto, predlaga uvedbo 

različnih tržnic poklicev in povezovanja z delodajalci.  »Da bi vsemu temu dodali še neke širše 

tržnice in tako, ja. Nekdo zunanjo mora  ponovno zagrabiti, da bi predstavljal poklice, ker tiste 

predstavitve poklicev so tako zgledale, najprej teoretično in nato so odšli k delodajalcu. To je 

pa veliko boljše, kot če nekdo na neki stojnici samo reklamira svojo ustanovo. Tako.« Sicer naj 

bi se povezovanja z delodajalci enkrat že lotili različni strokovnjaki »znotraj naših vrst« 

(ŠSD4), vendar se slednje ni obneslo. Razlog za to ŠSD4 vidi predvsem v času izvajanja.  »Kot 

rečeno, poskus je bil, ampak ker je bilo v dopoldanskem času obiska, kot vem, ni bilo tako 

velikega.« Tudi ŠSD1 omenja, da se je nekaj podobnega že organiziralo. »Sedaj recimo,  so bili 

poskusi vključevanja tudi prav delodajalcev in tako naprej, ne, pa se to nekako ni preveč prijelo, 

ne. Tako bom rekla, ne. So recimo organizirali tržnice poklicev in tako naprej, ki so recimo 

nekje po Sloveniji dobro zaživele, tukaj pri nas, na Obali , pa nekako ni, ne.« In enako kot ŠSD4 

tudi sama predlaga, da bi za to morala poskrbeti kakšna druga institucija, saj so ŠSD 

preobremenjene. »Mogoče je tudi res, da bi se morala najti ena organizacija, ki bi povezala vse 

te, bom rekla, sodelujoče, ne, ker velikokrat se zgodi, da se, mislim, da nekako se to naloži 

šolam, ampak vsekakor, ne vem, ne more biti šola sama organizator, recimo za take velike 

dogodke, ne. Se mi zdi, da je, le-to, nekako druga institucija mogoče bolj primerna, da, se pravi, 

poveže vse sodelujoče, ne vem, kot srednje šole, kot delodajalce, ne vem, na Obali, kot Zavod 

za zaposlovanje in, seveda, tudi osnovne šole, ne.« Enako meni tudi ŠSD4, saj pravi, da je 

nemogoče predpostavljati, da bo šola organizirala vse. Dejstvo je, da bi se za dobro svojih 

učencev šola nedvomno potrudila, ampak meni, da morajo odgovornost za to prevzeti tudi 

zunanji sodelujoči.  »Sedaj pa tako, se lahko vprašamo, ob vseh teh naših nalogah, ali bomo še 

sami prostovoljno izvajali še tržnice, še za vsa ta podjetja in vse skupaj, ja. V imenu tega, da bi 

dobili učenci štipendije in to, ja, ampak rečem, ne. Zato ker mislim, da pa more Zavod za 

zaposlovanje, Obrtna zbornica, ta podjetja, ali preko Obrtne zbornice ali pa kako drugače, tudi 

malo organizirati in ponuditi to učencem. Tako da ne more šola čisto vsega delati. Lahko je 

koordinator za predstavitve poklicev, lahko je to, lahko je ... ne bo pa še vseh tržnic počel in 

mislim, da tu, v naši regiji, pa tako velika regija smo, bi lahko nekdo drugi to prevzel in 

organiziral.« 

ŠSD1 se je zaradi nezmožnosti izvedbe PO v obliki tedenskih srečanj odločila, da bo naslednje 

leto organizirala interesno dejavnost. Načelo izvajanja PO v obliki izbirnih predmetov imajo 

tudi na Irskem, v Koreji in v Luksemburgu (OECD, 2004b). V okviru interesne dejavnosti se 
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bodo zainteresirani učenci podrobneje dotikali pomembnih vsebin in področij v smeri 

samospoznavanja, iskanja močnih področij, razvijanja motivacije ipd.  »Tako da jaz sem pač 

razmišljala, da bom za naslednje leto organizirala interesno dejavnost. Torej, za vse učence 

neke dejavnosti, da dobijo vsi tiste informacije, ki so potrebne, in v bistvu izvajanje dodatnih 

delavnic in tako pa kot interesna dejavnost, ne. Sicer bo prišlo pet, šest tistih, ki jih to zanima, 

ki si bojo to želeli , ampak vsaj bom rekla, so imeli možnost, si jim to možnost ponudil. Vsaj 

tisti, ki si bodo tega želeli, vsaj, da nekaj dodatnega ponudiš, ne, tako.«  

Poglavitni predlogi sprememb so torej naslednji: povečanje števila ur za izvajanje aktivnosti 

PO, širše delovanje aktivnosti PO, usmerjeno na posameznikovo samospoznavanje in 

posledično opolnomočenje, ter želja po oblikovanju institucije, ki bi prevzela del odgovornosti 

pri organizaciji aktivnosti izven šol (povezovanje s podjetji, tržnice poklicev, predstavitev 

srednjih šol …).  

3. PREDLOG PROGRAMA POKLICNE ORIENTACIJE – KARIERNO 

OPOLNOMOČENJE 
V nadaljevanju predstavljam predlog programa poklicne orientacije, ki temelji na kritični 

analizi in ugotovitvah intervjujev, dobrih praksah in teoriji. Ugotavljam, da imajo vse 

sodelujoče svetovalne delavke pripravljene predloge sprememb in rešitev, ki jih je moč vključiti 

v šolski sistem. Pomembno je, da so tovrstni programi oblikovani od najnižjih do najvišjih 

členov v verigi, saj so primarni izvajalci poklicne orientacije ravno šolski svetovalni delavci40 

oziroma izvajalci pokline orientacije, ki dobro vedo, kaj učenci potrebujejo in na kakšen način 

bi pri ciljni skupini lahko vzpodbudili motivacijo. Predlog programa je tako oblikovan na 

podlagi predlogov izboljšav s strani svetovalnih delavk, sodelujočih v raziskavi, in na teoretični 

podlagi, ki je osredotočena na kritično obravnavo karierne orientacije. Strinjam se z uporabo 

pojma karierno opolnomočenje, kot to predlagajo strokovnjaki projekta Career (Kelava, 2015, 

Štremfel in Lovšin, 2015) po obsežno opravljeni kritični analizi koncepta karierne orientacije. 

Pri tem gre za premik od razumevanja poklicne orientacije kot osebne storitve in usmerjanja v 

točno določen poklic v posameznikovo spoznavanje, ki stremi v smeri njegovega 

opolnomočenja. Posledično pride do upoštevanja evropskih strateških ciljev za namene širšega 

vpogleda na tradicionalno poklicno orientacijo. In nenazadnje  pa je v okviru aktivnosti karierne 

orientacije mogoče doseči, da se posameznike opolnomoči in spodbudi k razvijanju kritičnega 

mišljenja.  

Predlog programa tako zajema širšo perspektivo karierne orientacije, in sicer osredotočenost na 

posameznikovo osebno, poklicno in karierno orientacijo. S tem lahko  povežemo tudi eno izmed 

nalog šolske svetovalne službe, in sicer skrb za posameznikov telesni, osebni (spoznavni in 

čustveni) (Štremfel in Lovšin, 2015) ter socialni razvoj (Programske smernice, 2008). Združitev 

teh dveh delov predlagajo tudi avtorji raziskave Career (Štremfel in Lovšin, 2015), saj bi lahko 

ravno preko njune združitve »podprli uspešno izvajanje vseživljenjske karierne orientacije v 

slovenskih osnovnih in srednjih šolah« (Štremfel in Lovšin, 2015, str. 18).  

                                                           
40 Uporabljeno za oba spola. Kadar je govora o sodelujočih v raziskavi, pa je uporabljen pojem šolske svetovalne 

delavka, saj so bile vse sodelujoče ženske.   
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Predlagani model programa načrtuje umestitev in izvedbo poklicne orientacije v naš šolski 

sistem. Predpogoj sprejemanja odločitve glede nadaljevanja šolanja je zavedanje lastnih želja, 

interesov, sposobnosti in ciljev. Da pa lahko govorimo o sprejemu prave odločitve, se mora 

posameznik raziskati in poznati. Ravno raziskovanje samega sebe je ključnega pomena. Pri tem 

so v dotičnem predlogu programa predstavljene delavnice v smeri osebnostnega razvoja, saj je 

učence potrebno vzpodbuditi pri razmišljanju o sebi. Prav tako jih je potrebno tudi čustveno 

opismeniti, jih naučiti besed pri opisovanju samega sebe, saj jim na tem področju primanjkuje 

izrazoslovja (Štremfel in Lovšin, 2015). In navsezadnje z odpiranjem možnosti za razpravo o 

temah o osebnostnem razvoju, željah, interesih, strahovih in ciljih glede prihodnosti 

omogočamo povezovanje in mreženje med učenci tako v razredu kot v skupnosti.   

Predlog programa je oblikovan po modelu oblikovanja promocijskih in preventivnih programov 

(Bajt in Jeriček Klanšček, 2017). Slednji obsegajo različne faze. V  nalogi se bom osredotočila 

na naslednje faze, in sicer na opredelitev problema, iskanje rešitev, načrtovanje programa, 

mobilizacijo resursov, implementacijo programa, oceno vpliva, oceno vmesnih/kratkoročnih 

učinkov, oceno dolgoročnih učinkov in prilagajanje programa/zagotavljanje kontinuiranosti 

(prav tam). To obliko sem izbrala, ker omogoča celovit vpogled na sestavo programa in hkrati 

prikazuje način, kako naj se poklicna orientacija vključi v šolski sistem – učni načrt, s tem pa 

poveže, vse učence,  prispeva k večji enakosti ter razbremeni posameznika oziroma mu pomaga 

pri razvijanju njegovih potencialov in želja ne glede na trg.  

3.1 PODLAGA ZA PROGRAM 

Poglavitno težavo predstavlja ozko razumevanje in usmerjenost poklicne orientacije ter njuno 

nesistematično izvajanje v slovenskih šolah. Šolski svetovalni delavci, ki so tudi primarni 

izvajalci poklicne orientacije, se sicer zavedajo pomembnosti le–te, vendar se srečujejo s 

težavami pri njeni uvedbi, saj ni v učnem načrtu predvidenega nobenega časa (Bezić, 2012). 

Edina stalnica, ki zagotavlja nek minimum pri izvajanju poklicne orientacije in je tudi zakonsko 

uveljavljena (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 2007), je 

sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje (prav tam). Slednje omogoča, da je določen minimalni 

standard zagotovljen in enak za vse šoloobvezne posameznike. Sicer je poklicna orientacija 

opredeljena tudi v Programskih smernicah za delo svetovalne službe v OŠ (2008), vendar imajo 

šole skladno z načelom aktualnosti (prav tam) možnost prilagoditi njeno izvajanje. Sicer pa 

veljajo bolj kot priporočilo kot pa strogo določeno pravilo. Ravno iz tega razloga se načini in 

oblike izvajanja poklicne orientacije razlikujejo med različnimi OŠ, pri čemer pa ostaja osnovna 

usmeritev poklicne orientacije na prehodna obdobja (vpis v srednje šole). Poklicna orientacija 

je tako namenjena predvsem učencem zadnjih razredov (Zupančič, 2006) kjer je - ne glede na 

njeno vsebino - »poklicno informiranje, diagnosticiranje, poklicno svetovanje, poklicna vzgoja, 

namestitev, zastopanje, povratna informiranje in spremljanje svetovancev (Programske 

smernice, 2008, str. 23) moč opaziti, da so aktivnosti predvsem informacijske narave41.  Trditev 

utemeljuje tudi analiza raziskave o stanju poklicne orientacije v OŠ (Zavod republike Slovenije 

za zaposlovanje, 2008), kjer so ključne ugotovitve pokazale, da je več kot 90 % anketiranih 

svetovalnih delavcev izvajalo naslednje aktivnosti »»individualni pogovor staršev s šolskim 

                                                           
41 Glej poglavje 1.5 Šolska svetovalna služba.  
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svetovalnim delavcem, timski pogovor (s kolegi učitelji), eksterno preverjanje znanja v 

devetem razredu, testiranje z Multifaktorsko baterijo testov (MFBT), poklicni kažipot, 

vprašalnik o poklicni poti (eVPP), predavanja o izbiri poklica in »posebne šolske ure poklicne 

vzgoje« (Gabor idr., 2008 v Lovšin, 2015, str. 33), ki pa so omejene na nekaj ur letno (prav 

tam). Do podobnih ugotovitev je prišla tudi raziskava o analizi svetovalnega dela v osnovnih in 

srednjih šolah, ki je bila opravljena v obliki skupinskega pogovora s šolskimi svetovalnimi 

delavci (Štremfel idr, 2015 v Lovšin, 2015). Ker pa imajo v našem prostoru pri odločanju glede 

nadaljevanja šolanja na sekundarni ravni največji vpliv želje in interesi učencev (Medič, 2015), 

bi bilo dobro poklicni orientaciji nameniti več časa in preusmeriti pozornost na učence in 

interaktivne dejavnosti z njimi. V okviru le–teh bi bilo učencem omogočeno, da se vase 

poglobijo in pričnejo razmišljati o sebi in o svojem položaju tako v svetu dela kot v življenju 

nasploh. Dejstvo ostaja, da je v Sloveniji model poklicne orientacije tradicionalno usmerjen in 

se tako izvaja predvsem v obliki individualnega pogovora z učenci (OECD, 2004b), kot to 

predvidevajo Programske smernice (2008), kjer je zapisano, da mora šolska svetovalna služba 

vsakemu učencu ponuditi vsaj en svetovalni razgovor pred zaključkom OŠ (Programske 

smernice, 2008).  

Tradicionalni model poklicne orientacije je v osnovi usmerjen v načrtovanje posameznikove 

izobraževalne poti oziroma v izbiro točno določenega poklica. Ker v današnji družbi 

tradicionalni poklici izginjajo, se na evropski ravni predlaga uvedba pojma karierne orientacije. 

Slednja se razume zelo različno, a za nas je pomembnejše širše razumevanje, ki naj bi vsebovalo 

tako komponento poklicne orientacije (načrtovanje izobraževalne poti) kot tudi karierno 

orientacijo (načrtovanje kariere, usvajanje pomembnih veščin in kompetenc) in osebno 

(samospoznavanje posameznikov) (Štremfel in Lovšin, 2015). Ravno preko tako interpretirane 

karierne orientacije je moč doseči vplivanje na kognitivni, čustveni in socialni razvoj 

posameznika, kar je tudi eno izmed področij delovanja šolske svetovalne službe (Programske 

smernice, 2008). Kot že prej omenjeno, spada poklicna orientacija med delovne naloge šolskih 

svetovalnih delavcev, vendar je šolski sistem do slednje - zaradi njene neumeščenosti v učni 

načrt- odklonilno naravnan. Smernice, ki predstavljajo okvir za izvajanje aktivnosti poklicne 

orientacije, so kot prej omenjeno bolj informacijske narave in zavzemajo predvsem 

tradicionalno usmeritev poklicne orientacije. Kljub temu pa udeleženke v naši raziskavi 

oziroma sodelujoče šolske svetovalne delavke razumejo izvajanje poklicne orientacije nekoliko 

širše, in sicer na način kot to predvideva sam pojem karierne orientacije. Dejstvo pa je, da zaradi 

zgolj delnega upoštevanja smernic šolski svetovalni delavci oziroma izvajalci poklicne 

orientacije ne zmorejo ravnati v skladu s svojimi predpostavkami, saj nimajo za to predvidenega 

časa. Minimalni standard, ki ga morajo doseči, je predstavljen v naslednjih nalogah poklicne 

orientacije, in sicer svetovalni delavec mora zagotoviti dostop do informacij o nadaljnjem 

izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanja; učencu mora omogočiti vsaj en svetovalni 

razgovor pred zaključkom osnovne šole; izvesti mora vsaj dve predavanji za starše o postopkih 

nadaljevanja izobraževanja, izvedbo ankete o izobraževalnih in poklicnih namerah učencev 

zaključnega razreda in vsaj dve uri na letni ravni z vsebinami poklicne vzgoje (Programske 

smernice, 2008). Opaziti gre, da so predvidene aktivnosti bolj informacijske narave, poklicna 

vzgoja pa je omejena zgolj na dve uri letno (prav tam). Zaključiti gre, da četudi je želja po 

ureditvi področja poklicne orientacije s strani svetovalnih delavcev na osnovnih šolah že 
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prisotna (Bezić, 2012), v trenutnem modelu strokovni delavci nimajo možnosti njenega 

izvajanja v širšem smislu, kot to predpostavljajo koncepti karierne orientacije.   

Po drugi strani je potrebno tudi izpostaviti, da na strokovnem nivoju karierna orientacija 

dejansko odpira različne dvome. Pri tem strokovnjake najbolj obremenjuje predpostavka 

usmerjanja učencev v družbeno zaželene poklice, preko katerih bo Evropa postala gospodarsko 

konkurenčnejša. Karierna orientacija predpostavlja, da bo posameznik sprejel odločitve o lastni 

karieri, »upoštevaje potreb sicer spremenljivega trga dela (kot to opredeljujejo ekonomsko 

politične strategije)« (Gril, 2015, str. 80), kar je »prenagljeno glede na razvojne naloge in 

zakonitosti psihološkega razvoja otrok in mladostnikov« (prav tam). Evropski strateški cilji 

sicer vsebujejo širšo perspektivo karierne orientacije (poklicne, osebne in karierne), vendar v 

določenih dokumentih preveč poudarjajo pomen posameznikovega prilagajanja trgu dela in 

obenem premalo razvoju ter spoznavanju lastnih talentov, močnih točk, lastnega razmišljanja, 

sposobnosti, zanimanj, želja itd. Ravno tako se v strokovnih krogih pojavlja strah, da se bo šoli 

spremenila družbena vloga (Adam, 2016), ker se bo raven znanja zmanjšala zgolj na osvajanje 

pomembnih veščin in spretnosti za uspešno prilagajanje trgu dela, ne pa šla v smer razvoja vseh 

posameznikovih potencialov, zdravega in kakovostnega življenja. Ne glede na vse zgoraj 

podano lahko povzamemo, da je preko načel karierne orientacije brez upoštevanja težnje po 

manipuliranju posameznikov, da se prilagajajo trgu dela, moč nasloviti pomembne vsebine, ki 

bodo pozitivno pripomogle k posameznikovemu razvoju na poti odraščanja v samostojno, zrelo, 

zdravo in zadovoljno osebo. Pomembno je, da učenci po končanem osnovnošolskem 

izobraževanju opolnomočeno zakorakajo v svet. Prav tako je izrednega pomena, da se učenci 

naučijo razmišljati o sebi, svojih interesih, željah, da prepoznajo svoje močne točke, talente, 

vrline, sposobnosti, da se naučijo tudi predstaviti samega sebe (saj naj bi jim na tem področju 

primanjkovalo izrazoslovja (Štremfel in Lovšin, 2015)) in nenazadnje, da so sposobni 

kritičnega razmišljanja, refleksije družbenega dogajanja in osebnega doživljanja. Glede na to, 

da je pri nas še vedno v veljavi pojem poklicne orientacije, v strokovnih krogih pa – skladno s 

sedanjimi usmeritvami - predlagajo uvedbo pojma karierno opolnomočenje (Štremfel in 

Lovšin, 2015, Kelava, 2015), predlagani program uporablja ravno to poimenovanje. Slednji je 

usmerjen ravno v opolnomočenje učencev preko izvajanja aktivnosti, ki bodo načrtovane s 

ciljem oblikovanja odgovornih odraslih oseb. Glavni cilj vzgoje in izobraževanja je oblikovati 

avtonomne in odgovorne posameznike, pri čemer je viden primanjkljaj v jasno opredeljenih in 

sistematičnih načinih doseganja tega cilja. Poglavitni razlog za to predstavlja nedorečena 

vsebina in čas, saj v učnem načrtu ni predviden ne čas ali obdobje izvajanja aktivnosti niti način 

dela za doseganje poprej omenjenega cilja. Pri tem bo oblikovani predlog programa omogočal 

izvajanje različnih delavnic za namene krepitve posameznikovega osebnostnega razvoja preko 

različnih metod, kar lahko posledično privede do njegovega opolnomočenja..  

3.2 ISKANJE REŠITEV 

Kako torej upoštevati evropske usmeritve in obenem prilagoditi širši koncept karierne 

orientacije in opolnomočenja na nacionalnem nivoju? Zgolj na način, da v šolski sistem 

uvedemo program kariernega opolnomočenja42, preko katerega bi učenci spoznavali sebe, 

                                                           
42 Pojem karierno opolnomočenje je predlagan s strani strokovnjakov projekta Career (Štremfel in Lovšin, 2015).  
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lastne interese in želje, poiskali svoja močna in šibka področja ter se nenazadnje naučili izražati 

svoje občutke, čustva in misli na konstruktiven način. Ravno tako bi lahko preko načrtovanih 

aktivnosti karierne orientacije učenci razvili sposobnost kritičnega mišljenja in se zavedali 

pomena dobre komunikacije, saj je slednja osnova tako za zdrav medsebojni odnos kot tudi za 

odnos do samega sebe. Posledično bi se pri posameznikih lahko okrepili tako samopodoba kot 

tudi samozavest, hkrati pa bi jih spodbudili v razmišljanje o sebi, saj bi temu lahko namenili 

prostor in čas za sistematično izvajanje aktivnosti v tej smeri. 

Glede na to, da ni prišlo do nobenih konkretnih sprememb v načinu izvajanja poklicne 

orientacije vse do sedaj, kljub pobudi Evrope in s strani šolskih svetovalnih delavcev, lahko 

trdim, da naš sistem verjetno še ni zmožen sprejeti implementacije novega programa. Iz tega 

razloga predlagam, da se predlog programa projektno izvede in ovrednoti, ugotovijo njegove 

prednosti in slabosti, predlagajo spremembe ter nenazadnje v kolikor bi bilo možno, zaslediti 

morebitne pozitivne vplive in učinke, sčasoma vključiti tudi v učni načrt.   

Vsebine predlaganega programa bi torej delovale v smeri opolnomočenja posameznikov pri 

sprejemanju lastnih odločitev in odgovornosti, in sicer ne samo o izbiri nadaljevanja 

izobraževanja, ampak bi se znanja in izkušnje,  pridobljene na delavnicah, lahko prenesle tudi 

na preostala področja življenja.  

V nadaljevanju je predstavljen načrt predloga programa, pri čemer je - kot že prej omenjeno -  

predviden potek dela po fazah, značilnih za promocijske in preventivne programe, v okviru 

katerih je s simulacijo predvideno »vse«.  

 FORMATIVNA EVALVACIJA 

Na začetku izvajanja programa bo potekala tako analiza kot tudi priprava gradiva za namene 

organizacije in samega poteka izobraževanja svetovalnih delavcev. Na tem mestu bodo v sklopu 

začetne oziroma formativne evalvacije k sodelovanju povabljeni ravno svetovalni delavci 

osnovnih šol, in sicer z namenom iskanja najprimernejših rešitev, ki jih lahko prva faza 

izvajanja programa ponudi. Cilj formativne evalvacije je torej raziskati mnenja in ideje 

svetovalnih delavcev glede vsebine in izvajanja programa kariernega opolnomočenja med 

devetošolci. Sočasno s tem bo potekala tudi kvalitativna in kvantitativna raziskava za drugo 

ciljno populacijo programa, torej za devetošolce, kjer bo sprva prišlo do razdelitve anketnih 

vprašalnikov. Namen slednjih je ugotoviti, katere dileme, povezane z nadaljevanjem 

izobraževanja, se učencem najpogosteje pojavljajo, in v kolikšni meri se učenci poznajo 

(močna/šibka področja, interesi, kaj jih motivira …). Raziskovanje teh tem bo zajel tudi 

kvalitativni del, in sicer izvedba fokusne skupine devetošolcev na dveh izmed sodelujočih šol. 

Rezultati skupinskih intervjujev in anketnih vprašalnikov bodo pripomogli k oblikovanju in 

prilagajanju vnaprej pripravljenih osnutkov delavnic s ciljem izboljšave vsebin, ki bodo 

učencem devetih razredov osnovnih šol ponudile ravno to,  kar dejansko potrebujejo. Namen 

obeh faz formativne evalvacije je ravno v zadovoljitvi trenutnih potreb udeležencev programa, 

saj lahko le s takim načinom pričakujemo uspeh in zadovoljstvo s programom. Tako v tujini 

kot tudi v našem prostoru še nismo zasledili izvajanja podobnih programov, kot ga v 

nadaljevanju predstavljamo. Res je, da naj bi v preteklosti OŠ sodelovale z zunanjimi izvajalci 

v okviru projekta A Help (Šolska svetovalna delavka, sodelujoča v raziskavi, osebna 

komunikacija 21. 3. 2018), kjer se je šlo predvsem za seznanjanje učencev s poklici, ki jih 
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zanimajo. Omenjeno je potekalo v obliki predavanj na šolah oziroma v obliki organiziranih 

obiskov ter pogovorov z delodajalci, kjer je bilo moč opaziti zanimanje pri učencih. O 

podobnem sodelovanju z zunanjimi izvajalci (OECD, 2004a) nam pričajo tudi podatki iz 

Nemčije, kjer se je projekt imenoval Grajenje mostov svetom dela, kjer učenci obiščejo različne 

organizacije in sodelujejo pri delovnih nalogah (prav tam). V Kanadi, na primer, izvajajo 

projekt, poimenovan Prava igra (OECD, 2004b), kjer gre za inovativni karierni razvojni 

program, ki vključuje igro vlog in simulacije, vendar je slednje ponovno povezano zgolj s 

poklicno izbiro posameznika. Lahko opazimo, da gre pri omenjenih primerih zgolj za 

seznanjanje učencev s svetom dela. Aktivnosti ne gredo v smeri posameznikovega 

samospoznavanja in razvijanja osebnosti za opolnomočeno delovanje. Naš predlog programa 

pa se usmerja v posameznike in omogoča tako prostor kot čas za temeljito razmišljanje o sebi, 

o svojih interesih in željah, v smeri prepoznavanja tako močnih področij, talentov in vrlin kot 

tudi sposobnosti, da bi se posamezniki naučili predstaviti samega sebe in bili sposobni 

kritičnega razmišljanja, refleksije družbenega dogajanja in osebnega doživljanja. V Sloveniji 

so se sicer začeli oblikovati karierni centri, ki pripravljajo določene delavnice v smeri 

posameznikovega razmišljanja o lastni karieri, vendar so slednje namenjene predvsem 

terciarnemu nivoju izobraževanja (Šolska svetovalna delavka, sodelujoča v raziskavi, osebna 

komunikacija 21. 3. 2018).   

3.3 NAČRTOVANJE PROGRAMA 

Namen programa je neposreden vpliv na olajšanje dvomov in stisk, ki se pojavljajo pri učencih 

devetih razredov na prehodu v sekundarne oblike izobraževanja (da je izbira težka, se zavedajo 

tako šolski svetovalni delavci kot tudi učenci in njihovi starši), in spodbujanje procesa 

opolnomočenja. Pri navedenem gre tudi za omogočanje prostora in časa za učenčevo 

samospoznavanje in krepitev izrazoslovja na področju osebnega razvoja. Hkrati pa je namen 

programa možen tudi v posrednem vplivanju za lažje soočanje na ostalih področjih življenja, 

saj lahko posamezniki metode in mehanizme, ki se jih bodo na delavnicah naučili in ki 

predstavljajo izvedbeni del programa, prenesejo na ostala življenjska področja. 

Ciljna skupina: 

Predlog programa je, kot že omenjeno v opredelitvi problema, nastal na podlagi kritične analize 

in rezultatov raziskave, dobrih praks in teorij zaradi zaznane potrebe po ureditvi poklicne 

orientacije v OŠ in s ciljem implementacije v šolski sistem oziroma učni načrt. Iz tega razloga 

predstavljajo primarno populacijo ravno strokovni delavci v svetovalni službi osnovnih šol, kjer 

je motivacija že prisotna (Bezić, 2012). Dejstvo je, da bo v program zajetih po 5 šol iz vsake 

sledeče pokrajine: Štajerska-Koroška-Prekmurje, Dolenjska-Bela Krajina, Gorenjska, 

Notranjska, Primorska in Osrednjeslovenska, torej bo v skupnem številu 30 sodelujočih 

svetovalnih delavcev. Le-ti bodo preko izobraževanja seznanjeni s teoretskim ozadjem 

koncepta karierne orientacije, s pomembnostjo samopoznavanja učencev za opolnomočeno 

delovanje, in opremljeni z didaktičnimi ter metodičnimi kompetencami za samostojno izvajanje 

delavnic. Pri tem so delavnice,  del izvedbenega dela programa, namenjene drugi ciljni skupini, 

natančneje v nadaljevanju opisani. Torej bodo svetovalne delavce opolnomočili in opremili z 

veščinami priprave in vodenja delavnic, znanje pa bi jim bo na izobraževanju posredovano s 
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strani socialnega pedagoga43 in kariernega svetovalca44. Gre povzeti, da smo socialni pedagogi 

s svojim teoretskim znanjem, z razumevanjem področja odnosa ter vplivov življenjskega polja 

posameznika in z veščinami za opremljanje posameznikov za uspešno življenje nepogrešljivi 

profili pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti programa. Naravnani smo k opolnomočenju 

posameznikov z upoštevanjem in zavedanjem vplivov vseh sistemov v življenjskem polju 

posameznika, zatorej je naš doprinos ključnega pomena. Dejstvo je, da ima karierni svetovalec 

znanje glede oblikovanja in načrtovanja poklicne oziroma karierne poti, zatorej je tudi njegov 

doprinos pomemben. Slednji bo s svetovalnimi delavci soustvarjal primerne metode za 

izvajanje aktivnosti programa glede načrtovanja posameznikove poklicne/karierne prihodnosti, 

medtem ko bo socialni pedagog posameznike opremil z znanjem za ravnanje in pomembnimi 

veščinami za kompetentno življenje. Pri vsem tem pa je ključnega pomena poskrbeti za ustrezno 

opolnomočenje učencev.   

Drugo ciljno skupino – sekundarno -  predstavljajo učenci devetih razredov osnovnih šol, ki jim 

je izvedbeni del programa dejansko namenjen. Slednji bodo v program aktivno vključeni v času 

same izvedbe delavnic, in sicer enkrat tedensko in v časovnem obdobju šestih mesecev 

(oktober-marec). V program bo tako aktivno vključenih približno 1.200 učencev, če 

predpostavljamo, da ima vsak deveti razred vsaj dva oddelka (a in b)  in da je v razredu vsaj po 

20 učencev.  

Cilji programa: 

 Izvedba vikend izobraževanja (20 ur) za 30 strokovnih delavcev in delavk, z namenom 

opolnomočenja za samostojno izvajanje delavnic in pridobivanja teoretske osnove.  

 Izvedba 24ih delavnic v pol leta (oktober – marec), trajajočih eno šolsko uro (45 min), z 

namenom samospoznavanja in opolnomočenja posameznikov, spoznavanja sveta dela in 

oblikovanja zaposlitvene poti. 

 Oblikovanje in izdaja priročnika z navodili in predlogi za izvedbo delavnic na temo 

kariernega opolnomočenja (upoštevaje dimenzije osebne, socialne in karierne orientacije, 

ter socialnega, čustvenega in kognitivnega razvoja posameznika); predpriprava delovne 

verzije za izvajalce delavnic na osnovnih šolah, pri čemer se preko izvajanja delavnic, 

priročnik dopolnjuje od spodaj navzgor in ob koncu projekta sledi izdaja priročnika z 

evalvacijo programa. Priročnik bo poslan tudi osnovnim šolam, ki se v projekt niso 

vključile, s ciljem spodbuditi zanimanje za vključitev v program.  

 3 x 4 urna supervizijska podpora svetovalnim delavcem (v dveh skupinah, torej v vsaki 

po 15 strokovnjakov), z namenom reševanja osebnih in strokovnih vprašanj, dvomov in s 

ciljem nudenja podpore in svetovanja strokovnim delavcem.  

 Zaključna konferenca, kjer bo prišlo do predstavitve rezultatov in evalvacije programa, 

ter predstavitev končnega priročnika, kot rezultata izvedenega programa. Na dotično 

konferenco bodo povabljeni tudi strokovnjaki z osnovnih šol, ki v programu niso sodelovali 

ter ostali strokovnjaki tega področja, ki bodo pripravili tudi strokovne prispevke. 

  

                                                           
43 Uporabljeno za oba spola.  
44 Uporabljeno za oba spola. 
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Načrtovane aktivnosti programa: 

Izobraževanje strokovnih delavcev bo potekalo v obliki intenzivnega treninga, ki bo 

udeležencem nudil teoretično podlago in praktično simulacijo za načrtovanje in izvajanje 

aktivnosti. Praktična simulacija je namenjena temu, da bi strokovni sodelavci oblikovali in 

izvedli delavnice v varnem in izkustvenem, učenju namenjenemu prostoru. Obenem bo 

praktična simulacija zajemala načrtovanje sklopa delavnic za devetošolce in izvedbo mikro 

sklopa delavnice. Izvajalca izobraževanja bosta udeležencem izobraževanja podala evalvacijo 

in predloge za konkretno spremembo izvedenega. Ravno tako bodo udeleženci programa prejeli 

potrebno gradivo, predvideno za izvajanje delavnic (različne vprašalnike, delovno verzijo 

priročnika idr.). Metode, uporabljene za doseganje ciljev izobraževanja, bodo skupinsko delo, 

plenarno predavanje, izkustvene delavnice, razgovor in razprava ter aktivnosti grajenja skupine. 

Delavnice na OŠ bodo izvajali strokovni delavci svetovalne službe, s po trikratno 4-urno 

supervizijsko podporo. Delavnice bodo izkustvene narave in bodo spodbudile učence k 

samospoznavanju, samooceni, spoznavanju sveta dela, da bi dejansko razumeli, kaj sploh 

pomeni bodisi določen poklic bodisi delovne naloge in drugo, in nenazadnje tudi razvijanju 

ustreznih veščin za uspešno spoprijemanje na vseh področjih življenja. Hkrati bodo izvajalci 

delavnic na podlagi izkazanega zanimanja devetošolcev omogočili tudi stik z osebo, ki ga 

poklic, ki ga oseba dejansko opravlja, resnično zanima, in sicer ali v obliki predavanja, kjer bo 

strokovnjak določenega področja prišel na delavnico in ponudil izkušnje iz prve roke, ali v 

obliki obiska organizacij oziroma podjetij. Metode, uporabljene na delavnicah, bodo prav 

gotovo individualno in skupinsko delo, razgovor in razprava, izdelovanje kariernega portfolia, 

plakatov in izpolnjevanje različnih vprašalnikov oziroma testov. Dejstvo je, da bodo sklopi teh 

delavnic, ki bodo zaradi samega obsega obravnavanega področja, večkrat predstavljene. Šlo bo 

namreč za naslednja področja obravnave: 

 Spoznavanje samega sebe (razmišljanje o sebi, prepoznavanje talentov in vrlin, 

samoocena – želje, hobiji, močna in šibka področja, znanja, spretnosti, veščine, vrednote, 

SWOT45 analiza, reševanje vprašalnikov v okviru sodelovanja z Zavodom za zaposlovanje 

– Kam in kako, Test o poklicnih interesih). 

 Opolnomočenje, komunikacija in razvijanje kritičnega razmišljanja (odgovornost, 

pravice in dolžnosti, krepitev samopodobe in samozavesti, iskanje močnih področij, 

sposobnost refleksije družbenega dogajanja in osebnega doživljanja). 

 Izvedba programa Prava Igra (The real Game) (OECD, 2004), kjer gre za igro vlog in 

simulacijo življenja v odraslosti. Skozi interaktivne in izkustvene delavnice učenci 

spoznavajo svojo pozicijo v svetu dela.  

 Oblikovanje kariernega portfolia (izdelovanje plakata o samem sebi, na podlagi spoznanj 

pridobljenih v sklopu prvih delavnic – znanja, spretnosti, kompetence…).  

 Poklici (predavanja oziroma razgovori z osebami, ki opravljajo potencialno zanimiv poklic, 

obiski podjetij in organizacij, predstavitev želenega poklica). 

                                                           
45 Obstojijo različni pristopi pri analizi položaja podjetij in organizacij, vendar je swot analiza ena izmed najbolj 

enostavnih (Hill in Westbrook, 1997).  Sčasoma se je koncept swot analize prenesel na posameznika, kjer gre za 

analizo njegovih prednosti (strenghts), slabosti (weaknesses), priložnosti (opportunities) in groženj (threaths) 

(prav tam, 1997).  
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 Ideje in želje svetovalnih delavk (program dopušča možnost dopolnjevanja tem, glede na 

želje svetovalnih delavk, učencev in rezultate evalvacij). 

Priročnik bo nastajal po metodi soustvarjanja in vmesne in končne evalvacije. Tako dosežemo, 

da bo priročnik osnovan 'od spodaj navzgor', hkrati pa bo aktivno vključeval vse izvajalce 

projekta.  

3.4 MOBILIZACIJA RESURSOV 

Tipi resursov  Mobilizacija resursov 

Človeški (predstavitev 

izvajalcev programa) 

Vodja in koordinator programa:  

socialni pedagog   

Zunanji sodelavci:  

karierni svetovalec in supervizor 

Finančni (predstavitev 

proračuna) 

Proračun bo znašal 5.950 € in bo namenjen plačilu stroškov: 

 honorarja zaposlenega 1.200 € 

 plače za zunanjega sodelavca: 600 € 

 plače supervizorja: 700 € 

 vikend izobraževanje za 30 oseb (nočitev, prehrana in sejni 

prostor v MC Brežice - 3 dnevno izobraževanje (nočitev 12 

€ / osebo; 3xobrok 15,4 €; sejni prostor 0€ za en dan): 2400€ 

 tiska priročnika: 800 € 

 prevoza: 250€ 

Fizični (predstavitev 

prostora za izvajanje 

programa) 

Za izvajanje vikend izobraževanja strokovnih delavcev se bo 

najelo prostore v MC Brežicah, kjer je možna brezplačna 

uporaba sejnega prostora. Zaključna konferenca bo potekala na 

eni izmed sodelujočih osnovnih šol in bo zato brezplačna. 

Ravno tako bo izvajanje delavnic potekalo v razredih, na 

osnovnih šolah sodelujočih v dotičnem projektu. Delo vodje in 

koordinatorja projekta pa bo potekalo od doma.  

Sistemski (tehnična 

oprema, dostop do baz 

podatkov) 

Za izvajanje izobraževanja ima sejna soba potrebne pripomočke 

za uspešno izvedbo delavnic in predavanj, in sicer projektor, 

ozvočenje, računalnik, torej vse potrebno, s čimer je opremljen 

tudi razred. Za vse ostale zadeve (iskanje in analiza gradiv, 

priprava priročnika in koordinacija), bo vodja programa 

uporabljal lastni računalnik.  
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Prepoznavnost, 

zaupanje (predstavitev 

načina pridobivanja 

prepoznavnosti in 

zaupanja) 

Program bo sprva izveden v sklopu javnega razpisa, vendar 

bodo na končni konferenci ugotovitve predstavljene 

pomembnim strokovnjakom z zadanim ciljem, da dosežemo 

njegovo implementacijo v šolski sistem. Glede na trenutne 

potrebe in prepoznavnost ter izvajanje podobnih kariernih 

taborov s strani kariernega svetovalca, bo program podprt in 

sprejet s strani osnovnih šol. Izkušenost in strokovnost vseh 

sodelujočih strokovnjakov pri izvajanju programa bosta 

pripomogli k večji verodostojnosti in zaupanju. Prepričanje v 

uspeh programa je pričakovano glede na zaznane trenutne 

potrebe tako svetovalnih delavcev v osnovnih šolah, kot tudi 

opravljenih raziskav na tem področju. Dejstvo je, da program 

odgovarja na konkreten primanjkljaj šolskega sistema, ki ga 

zaznajo vsi strokovnjaki tega področja.  

Odnosi (predstavitev 

odnosa med akterji, ki 

so vključeni v 

načrtovanje programa) 

Odnos med kariernim strokovnjakom in izvajalcem supervizije 

je strokoven, sodelovalen in podporen. Glede na trenutna 

sodelovanja delujejo v skladu s strokovnimi načeli (zaupnost, 

spoštovanje, soustvarjanje…).   

Trenutne aktivnosti (ki 

bi jih lahko vključili v 

načrtovanje/oblikovanje 

programa)  

Sodelovanje s kariernimi centri pri vodenju delavnic, obiski 

organizacij in podjetij ter tržnic srednjih šol. Izkušnje izvajanja 

aktivnosti in delavnic, v smer opolnomočenja posameznikov s 

strani vodje in koordinatorja projekta – socialnega pedagoga.   

Tabela 4 Mobilizacija resursov. 

3.5 IMPLEMENTACIJA PROGRAMA 

Program bo sprva izveden v sklopu javnega razpisa (npr. Ministrstva za zdravje, Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport, Evropski razpisi idr.), vendar je cilj vključitev programa v 

šolski sistem, saj je prisotna želja po izvajanju aktivnosti kariernega opolnomočenja s strani 

šolskih svetovalnih delavcev. Obenem je skladno s pregledom literature, torej ugotovitev 

teoretičnih izhodišč, slednje tudi nujno potrebno. Ravno s pomočjo teoretično in praktično 

pridobljenih ugotovitev, do katerih smo se dokopali na podlagi sprotne in končne evalvacije, 

bo moč nasloviti vodilne (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šolstvo in Ministrstvo za 

zdravje), ki bodo povabljeni na zaključno konferenco, kjer bodo lahko slišali dejanske pozitivne 

učinke, ki jih bo program prinesel. Upam, da bi na tej točki prišli do sklepa, in sicer da bi bilo 

v program potrebno in pomembno vključiti prav vsako osnovno šolo. Spodnja tabela prikazuje 

časovnico programske izvedbe. 

JUNIJ–SPETEMBER (prve tri tedne) Priprava izobraževanja za svetovalne delvce 

osnovnih šol; priprava delavnic in 

metodologije, izbor tem, priprava in 

oblikovanje gradiva ter zbiranje prijav 

osnovnih šol, iz izbranih regij za sodelovanje 

v programu.  
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SEPTEMBER (zadnji vikend) Izvedba vikend izobraževanja – predavanja, 

delavnice, praktična simulacija – v 

sodelovanju s strokovnim kariernim 

svetovalcem. 

OKTOBER–MAREC 1 x tedensko izvajanje delavnic v devetih 

razredih osnovne šole (1 šolska ura); pred 

dejansko izvedbo je potrebno načrtovanje 

delavnic, pri čemer lahko svetovalni delavci 

z različnih šol medsebojno sodelujejo, hkrati 

pa lahko poiščejo morebitno podporo pri 

vodji in koordinatorju projekta. Na prvi 

delavnici učenci dobijo vprašalnik, ki bo 

preverjal poznavanje tem oziroma stanje 

vsakega posameznika. Vprašalnik dobijo tudi 

po izvedenih 24 x delavnicah, s ciljem 

evalvacije smiselnosti izvedenih aktivnosti. 

V času izvajanja delavnic bodo naznanjeni 

dnevi, ko bodo svetovalni delavci povabljeni 

na supervizijo, ki se bo odvijala v dveh 

skupinah (dve skupini po 15 izvajalcev 

programa, 4 ure), na eni izmed sodelujočih 

šol. Ravno tako bo v tem času znan točno 

določen termin izvedbe prvega dela sprotne 

evalvacije tako za namene programa, kot tudi 

zbiranje oblikovanih delavnic za namene 

izdaje priročnika. 

JANUAR–APRIL  Drugi del evalvacije – zbiranje ugotovitev na 

podlagi evalvacije, zbiranje oblikovanih 

delavnic, zbiranje obstoječe literature za 

pripravo in oblikovanje priročnika, tisk 

priročnika; priprava končnega poročila 

projekta in njegova vključitev v priročnik, 

organiziranje strokovne zaključne 

konference. 

MAJ Izvedba zaključne konference. 

Tabela 5 Časovnica izvajanja programa. 

 PROCESNA EVALVACIJA 

Prvi del procesne evalvacije bo obsegal evalvacijo izobraževanja za svetovalne delavce, kjer 

bodo slednji izpolnjevali anketne vprašalnike tako na prihodu na seminar, kjer bomo raziskovali 

pričakovanja, kot tudi po zaključenem izobraževanju, kjer bomo pregledali, ali so bila 

pričakovanja dosežena. Slednje bo potekalo s ciljem izboljšave procesa izvajanja izobraževanja 

za nadaljnjo izvedbo programa. Cilj drugega dela procesne evalvacije pa je predvsem 

spremljanje izvajanja drugega dela programa, torej delavnic, ki jih bodo izobraženi strokovni 
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delavci izvajali samostojno. Slednji bodo na omenjenih delavnicah izvajali sprotne evalvacije 

v obliki pogovora z učenci za namene pridobivanja povratnih informacij ob zaključku vsake 

delavnice. Ravno tako bodo svetovalni delavci sami zapisovali dejstva, povezana s potekom 

delavnic (v obliki poročil, ki jim bodo razdeljena na izobraževanju, kjer se bo dejansko 

preverjalo, kateri cilji so bili doseženi, in preveril se bo namen zastavljenih delavnic, zanimanje 

in dinamika učencev, težave, morebitni predlogi in izboljšave), ugotovitve pa bosta zbrala vodja 

in koordinator programa. Pridobljena dejstva bodo v nadaljevanju predstavljena tako na vmesni 

kot tudi na končni evalvaciji, kjer bomo za morebitne nastale težave skupaj iskali rešitve.  

3.6 OCENA VPLIVA 

Spodnja tabela prikazuje oceno vpliva v obliki evalvacije vpliva, ki ga bo program dosegel: 

 EVALVACIJA VPLIVA 

  Ukrep promocije zdravja Področja takojšnjih vplivov promocijskega 

programa 

Izobraževanja za svetovalne delavce   Opolnomočenje in povečanje strokovnosti in 

veščin za samostojno izvajanje in vodenje 

delavnic. 

Delavnice za devetošolce          Spoznavanje samega sebe, lastnih interesov, želja, 

močnih in šibkih področji, spodbujanje in 

razvijanje izrazoslovja na področju osebnostnega 

razvoja, spoznavanje sveta dela in poklicev, 

lajšanje stisk in dvomov pri odločanju, usvajanje 

pomembnih veščin za opolnomočeno delovanje . 

Oblikovanje priročnika              Zbiranje in seznanitev z bistveno teorijo, 

soustvarjanje in oblikovanje inovativnih delavnic, 

opolnomočenje izvajalcev programa. 

Izvedba konference                   Interdisciplinarno sodelovanje, seznanitev z 

ugotovitvami z namenom vpeljave programa v 

učni načrt. 

Tabela 6 Evalvacija vpliva. 

3.7 OCENA VMESNIH/KRATKOROČNIH UČINKOV 

Spodnja tabela prikazuje vpliv vmesnih učinkov na podlagi evalvacije učinka. Kratkoročen 

vpliv na posameznike bo viden predvsem pri vpisu na nadaljnje srednješolsko izobraževanje, 

saj bodo učenci devetih razredov lažje izpolnjevali obrazce in se pri tem srečevali z manjšim 

številom stisk in dvomov. Predpogoj le-tega pa je zmožnost poznavanja in razumevanja samega 

sebe in razmišljanja o svojem položaju v svetu dela. Na širšo raven (skupnost, kultura …) pa 

bo kratkoročni učinek programa viden predvsem v smislu dosege cilja vzgoje in izobraževanja 

– oblikovanje posameznika, ki bo zmožen samostojnega in kritičnega razmišljanja ter 

sprejemanja odgovornosti za lastna dejanja. Torej, šlo naj bi za oblikovanje opolnomočenih 

posameznikov.  
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 EVALVACIJA UČINKA 

Tabela 7 Evalvacija učinka. 

3.8 OCENA DOLGOROČNIH UČINKOV 

Program ali ukrep 

promocije zdravja 

Področja 

takojšnjih vplivov 

promocijskega 

programa 

Ocena 

vmesnih/kratakoročnih 

učinkov 

Ocena dolgoročnih 

učinkov 

Izobraževanje 

svetovalnih 

delavcev  

Seznanjanje z 

bistvenimi 

vsebinami, krepitev 

moči, soustvarjanje 

metod dela in 

delavnic.  

Priprava in izvedba 

delavnic. Iskanje in 

oblikovanje inovativnih 

metod za povečanje 

zanimanja udeležencev 

programa.  

Opolnomočeni 

posamezniki, ki 

lahko samostojno in 

aktivno izvajajo 

inovativne 

delavnice. 

Delavnice za 

devetošolce  

Razmišljanje o sebi, 

o svojem položaju v 

svetu dela  in 

zastavljanje 

izobraževalnih in 

zaposlitvenih ciljev. 

Olajšanje dvomov 

in stisk glede izbire 

nadaljnjega 

izobraževanja.  

Samospoznavanje, 

spoznavanje s svetom 

dela, zmožnost 

oblikovanja in doseganja 

ciljev (osebni nivo, 

izobraževanje, 

zaposlitev).  

Opolnomočeni 

posamezniki 

sposobni kritičnega 

razmišljanja in 

sprejetja 

odgovornosti za 

lastna dejanja ter 

zavedanja njihovih 

dolžnosti – dosega 

cilja vzgoje in 

izobraževanja. 

Oblikovanje in 

izdaja priročnika 

Seznanitev s 

problematiko, 

spodbujanje iskanja 

Podporno gradivo pri 

izvajanju delavnic, 

prenos vsebine izven 

Razširitev in 

opozarjanje na 

pomembnost teme 

Determinante zdravja   Področja  

Raven posameznika 

 

 

 

Osebnostni razvoj posameznikov 

(opolnomočenje), samospoznavanje, 

oblikovanje in identifikacija s kariernimi 

cilji, olajšanje izbire glede nadaljevanja 

študija, preprečitev prekomernih stresnih 

situacij pri razmišljanju o prihodnosti.   

Raven skupnosti 

Socio-ekonomska raven                     

Kulturna raven 

Okoljski pogoji 

Izpolnjevanje temeljnega cilja vzgoje in 

izobraževanja, skrb za strokovni razvoj, 

obveščenost, kar je predpogoj suverenega 

delovanja in opolnomočenja, vpeljava 

seznanjanja in informiranja preko različnih 

virov, manj usipnikov, preprečevanje 

izkoriščanja različnih statusov (študent, 

dijak). 
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primernih metod 

dela skladno z 

načelom 

soustvarjanja.  

osnovnošolske 

populacije in uporaba 

tem na ostala področja 

(npr. Zavod za 

zaposlovanje). 

poklicne orientacije 

v osnovnih šolah, 

širša uporaba 

delavnic v podobne 

namene.   

Izvedba 

konference 

 

Spoznavanje in 

seznanjanje z 

različnimi mnenji, 

pregled ugotovitev 

in evalvacije 

programa.  

Soustvarjanje in iskanje 

primernih rešitev za 

premostitev 

primanjkljaja kariernega 

svetovanja v  šolskem 

sistemu.  

Implementacija 

programa v učni 

načrt, stabilizacija 

trga dela.  

Tabela 8 Ocena dolgoročnih učinkov. 

 EKONOMSKA EVALVACIJA 

Tabela 9 Ekonomska evalvacija. 

Analiza stroškovne učinkovitosti programa  

Glede na učinek, ki bi ga morebitna aplikacija programa v učni načrt šolskega sistema imela, 

predvidevamo, da so stroški programa racionalni, minimalni in popolnoma upravičeni. Dejstvo 

je, da program odgovarja na zaznano problematiko in ponuja konkretne, učencem prilagojene 

rešitve, ki bi lahko premostile deficit poklicne orientacije v osnovnih šolah. Želja s strani 

svetovalnih delavcev je že prisotna, torej je motivacija za izvajanje programa brez dvoma 

zagotovljena. Primanjkuje samo potrditev s strani vodilnih, ki bi sprožili kontinuirano izvajanje 

programa, saj lahko le na tak način  dosežemo, da se temeljni cilj vzgoje in izobraževanja 

dejansko uresniči. Opolnomočeni posamezniki, ki vedo, kaj želijo, torej imajo jasno 

izoblikovane cilje, so bolj zadovoljni sami s seboj in se srečujejo z manjšim številom stisk in 

nenazadnje tudi dvomov.  

3.9 PRILAGAJANJE PROGRAMA, ZAGOTAVLJANJE KONTINUIRANOSTI 

Glede na obravnavano tematiko, ki je danes dokaj prisotna, saj teorije in raziskave, izdelane na 

tem področju, opozarjajo na nujnost rešitev, je brez kančka dvoma vizija zagotavljanja 

neprekinjenega delovanja programa dobro podkrepljena. Predlog programa odgovarja na željo 

po izvajanju delavnic poklicne orientacije v OŠ s strani svetovalnih delavcev, torej praktičnih 

akterjev v šolskem sistemu. Ravno tako bo oblikovanje in izdaja priročnika služila kot podpora 

pri samostojnem izvajanju delavnic, ki jih bo lahko uporabil marsikdo in na katerem koli 

  Analiza stroškov programa  

Stroški prilagoditev, izvedbe in 

zagotavljanja kontinuiranosti programa 

Stroški programa znašajo 5.950€. 

Stroški države Država ni imela nobenih stroškov.  

Financer programa Zagotovljena sredstva javnega razpisa, torej 

Ministrstev, ki objavijo razpis.  

Stroški udeležencev  Program je za udeležence brezplačen.  
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področju, četudi program ne bi dosegel vključitve v šolski sistem. Končni produkt bo torej 

vseeno za vse udeležence uporaben, četudi se program ne bi nadaljeval. Sicer pa bi vseeno 

ponovno poskusili pridobiti sredstva preko razpisov ali pa bi se povezali z nekom drugim, ki bi 

bil pripravljen poskrbeti za finančno plat.  

Ne glede na končni izdelek programa – priročnik – so možne prilagoditve tako delavnic kot 

programa, namenjenega nižjim ali višjim ravnem šolanja, saj se med izobraževanjem lahko 

želje in cilji spremenijo. Ravno v tem je čar izvedbe dotičnega programa, saj odgovarja na 

zaznano problematiko, hkrati pa ponuja možnost njegove uporabe tudi na ostalih področjih.  

Skladno z ugotovitvami teoretičnega in empiričnega dela magistrske naloge je predstavljeni 

predlog programa lahko pravi odgovor na primanjkljaj poklicne orientacije v osnovnih šolah. 

Sicer je trenutna usmerjenost osredotočena zgolj na devetošolce, vendar bi lahko izvedbo 

delavnic ponudili vsem učencem zadnje triade devetih razredov osnovnih šol, saj ne gre 

zanemariti dejstva, da se poklicno svetovanje v našem šolskem sistemu dejansko prepozno 

začne (Cerovšek in Lukič, 2013, str. 40). Res pa je, da bo zgolj izvedba in končna evalvacija 

pokazala, ali bi bilo to smiselno.  

Za razliko od ponujenih rešitev s strani sistema (npr. promoviranje deficitarnih poklicev), s 

katerimi naj bi posameznike usmerili na zanje pravo pot, je predlog programa usmerjen v 

opolnomočenje posameznikov, ki bodo sposobni samostojnega odločanja in sprejemanja 

odgovornosti za lastna dejanja. Torej je oblikovan za posameznike in ne za sistem, ki se usmerja 

zgolj v korist trga dela. Program torej uresničuje predpogoj opolnomočenosti, saj posameznike 

preko različnih resursov opremi tako s pomembnimi informacijami glede nadaljnjega 

izobraževanja kot tudi omogoča prostor in čas za samospoznavanje in razvoj pomembnih veščin 

za opolnomočeno delovanje. Ravno tako je predlagani program zastavljen sistemsko, vključuje 

vse posameznike in s tem zmanjšuje neenakosti med njimi. Smiselnost implementacije predloga 

programa v šolski sistem pa bosta pokazali njegova izvedba in evalvacija, čeprav lahko na 

podlagi teoretičnega dela potrdimo, da je to verjetno že zelo potrebno. Dejstvo je, da mora za 

težavo, povezano s poklicno orientacijo v šolskem sistemu, nekdo sprejeti odgovornost, pri tem 

pa ni mišljeno iskati krivca, pač pa iskati ponudnika ustrezne rešitve. Prvi korak za dosego 

slednjega je narejen že v predstavljeni nalogi, saj predlagani program izpostavlja ravno 

problematično področje in obenem odgovarja na konkretne potrebe vseh udeleženih v šolskem 

prostoru.  

4. SKLEP 

4.1 KLJUČNE UGOTOVITVE NA PODLAGI POSAMEZNIH 

RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 

Odgovori na raziskovalna vprašanja so omogočili podrobnejši vpogled v delo ŠSD. Pri tem je 

bil prostor namenjen tudi pogovoru o ovirah, s katerimi se srečujejo pri poklicni orientaciji. Del 

pozornosti je bil namenjen tudi morebitnim predlogom sprememb s strani ŠSD, sodelujočih v 

raziskavi. Med odgovori vseh intervjuvank je mogoče izluščiti tako podobnosti in vzporednice 

kot tudi razlike. Pri prvem raziskovalnem vprašanju, ki se je nanašalo na razumevanje pojmov 

poklicne in karierne orientacije ter opolnomočenja, sem prišla do zanimivih ugotovitev. 
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Nekatere se potrjujejo tudi z ugotovitvami raziskave v okviru projekta Career (Štremfel in 

Lovšin, 2015). Ugotovila sem, da ima večina ŠSD pri razlagi pojma karierne orientacije težave. 

Dejstvo je, da sta zgolj ŠSD3 in ŠSD5 podali konkreten odgovor o razlagi pojma. Ostale 

sodelujoče niso natančneje odgovorile na vprašanje, kajti  povedale so, da samemu 

poimenovanju ne pripisujejo večjega pomena. Na podlagi vseh odgovorov lahko potrdim 

ugotovitve projekta Career (Štremfel in Lovšin, 2015), ki pravijo »da je razumevanje pojma 

karierne orientacije neenotno« (Kelava, 2015, str. 51). Glede razumevanja pojma poklicne 

orientacije pa lahko potrdim, da so ŠSD »prerasle tradicionalni koncept, ki je bi usmerjen 

predvsem na izbiro poklica in šolanja, ter prevzele sodobnejše koncepte karierne orientacije« 

(Kohont idr., 2011, str. 16). Sicer ŠSD razumejo poklicno orientacijo širše, vendar je na ta način 

ne morejo izvajati, saj to področje ni sistematizirano. Glede razumevanja pojma opolnomočenje 

pa imajo vse ŠSD enako mnenje, in sicer da je to koncept, ki omogoča vrnitev moči 

posamezniku za sprejemanje odločitev in odgovorno delovanje.  

Drugo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na metode in prevladujoče vsebine poklicne 

orientacije. Pri odgovorih vseh ŠSD je moč opaziti podobnosti glede izvajanja poklicne 

orientacije, pri čemer se aktivnosti tudi povezujejo z doseganjem minimalnih standardov pri 

nalogah ŠSD, kar zadeva poklicno orientacijo. Njim skupne značilnosti so, kot sledi: obisk 

kariernega središča, izpolnjevanje vprašalnikov, individualni pogovori in skupno izpolnjevanje 

prijavnic. Druge aktivnosti, kot npr. delavnice v smeri samospoznavanja učencev, lahko 

kontinuirano izvaja samo ŠSD5. Pri ostalih ŠSD je čas, ki ga lahko posvetijo aktivnostim 

poklicne orientacije, kar zadeva izvajanja različnih delavnic glede prepoznavanja lastnih 

interesov, ugotavljanja močnih področij in spoznavanja sveta dela, omejen. Pri tem ŠSD 

izkoristijo proste ure oziroma nadomeščanja, v času katerih lahko vpeljejo podobne vsebine. 

Sicer večina ŠSD organizira obiske različnih podjetij, v kolikor učenci izkažejo zanimanje, kar 

predstavlja neko povezavo s svetom dela (kar nakazuje na upoštevanje primerov dobre prakse 

v tujini), vendar na ta način učenec še vedno ostaja neaktiven, s tem pa je mišljeno, da bi aktivno 

razmišljal o sebi in se spoznaval. Že na tem mestu so ŠSD poudarile nezmožnost vključevanja 

drugih dejavnosti (ki bi vplivale na osebni, socialni in čustven razvoj učencev), saj za navedeno 

ni predvidenega časa. ŠSD4 je edina, ki je omenila, da organizira tržnico srednjih šol, pri čemer 

k sodelovanju povabi vse obalne srednje šole. Ostale ŠSD spodbujajo učence k obisku 

informativnih dni. Metode, ki jih ŠSD uporabljajo, so tudi različne in se razlikujejo glede na 

vsebine izvajanja poklicne orientacije. Roditeljski sestanki sicer potekajo v frontalni obliki, 

vendar ŠSD5 sestanke tudi nadgradi, in sicer izpelje interaktivne dejavnosti med učenci in 

starši, pri čemer pride do razprave. Pri izvajanju različnih delavnic v smeri krepitve 

samopodobe in razmišljanja o sebi ŠSD4 in ŠSD5 poudarjata pomen uporabe različnih metod 

skupinskega in individualnega dela (igro vlog, razmišljanje o sebi, diskusije idr.). Pri ostalih 

ŠSD pa do diskusije med učenci ne pride, saj ni za to predvidenega nobenega časa, poleg tega 

pa izvajajo individualne pogovore z učenci oziroma predvsem s tistimi, kjer se pojavljajo 

dvomi. Zgolj ŠSD3 ima sistematizirano določene tedenske ure namenjene karierni orientaciji, 

na podlagi česa so vsi učenci – skladno z odobritvijo staršev – primorani sodelovati v enem 

individualnem razgovoru, kjer se dolžina časa razlikuje od učenca do učenca.  

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju, ki se je nanašalo na mnenje svetovalnih delavk glede 

vpliva aktivnosti poklicne orientacije v smeri posameznikovega samospoznavanja in krepitve 
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opolnomočenja pri učencih, se ugotovitve skladajo z odgovorom na drugo raziskovalno 

vprašanje. Pri ŠSD5 lahko govorimo o omenjenem vplivu, saj ima tedenska srečanja z 

devetošolci. Tudi ŠSD4 se nagiba v to smer, saj je poleg aktivnosti poklicne orientacije tudi 

inštruktor za krepitev samopodobe in izvaja različne delavnice, ki sicer niso v sklopu aktivnosti 

poklicne orientacije, se pa vprašanja nanašajo na osebni, čustveni in socialni razvoj učencev. 

Ostale ŠSD sicer pravijo, da tudi njihove aktivnosti dejansko vplivajo na samospoznavanje in 

opolnomočenje učencev, vendar je glede na odgovore o vsebinah in oblikah poklicne orientacije 

slednje vprašujoče. Sicer imajo možnost izvajanja kakšnih delavnic, vendar v zgolj 

nekontinuirani (prekinjeni, začasni, občasni) obliki, kjer učence spodbujajo k razmišljanju o 

sebi. Pri tem tudi same ugotavljajo, da o dolgoročnih učinkih ne morejo sklepati, saj bi se morale 

takšne dejavnosti neprestano odvijati. Potrebno je »krepiti prepričanje učencev o lastni 

učinkovitosti, razvijati strategije samoregulacije čustev, mišljenja in vedenja ter načrtno širiti 

socialne podporne mreže v šole (in zunaj nje)« (Gril, 2015, str. 89).   

Četrto raziskovalno vprašanje se je nanašalo na občutek kompetentnosti pri izvajanju poklicne 

orientacije. Samo ŠSD2 je odgovorila, da se ne počuti dovolj strokovno podkovano, pri čemer 

navaja, da je poglavitni primanjkljaj v tem, da učencev ne pozna. Poleg nepoznavanja učencev 

navaja še kot razlog njeno zaposlitev za skrajšani delovni čas. Na tem mestu lahko opazimo, da 

se je logika fleksibilnosti polastila tudi šolskega polja. Ostale ŠSD se sicer počutijo dokaj 

sposobne, vendar si želijo dodatnih izobraževanj na tem področju. In ravno iz tega razloga tudi 

oblikovani program predvideva prvotno izobraževanje ŠSD, da bodo lahko opolnomočeno 

izvajale aktivnosti. Na tem mestu velja poudariti, da se nekatere, tudi formalno, že izobražujejo 

na tem področju in zaradi lastnega zanimanja prebirajo informacije o temi karierne orientacije, 

kjer izobraževanje poteka na neformalen način.  

Zadnje raziskovalno vprašanje se je nanašalo na mnenje ŠSD glede zavedanja pomembnosti 

poklicne orientacije pri učencih, pri čemer so vse ŠSD, z izjemo ŠSD5, istega mnenja. Slednje 

poudarjajo, da se učenci ne zavedajo pomembnosti, ampak se zavedajo, da je odločitev težka. 

Zgolj ŠSD5, ki lahko sistematično izvaja dejavnosti poklicne orientacije, meni, da se 

devetošolci dejansko zavedajo njenega pomena. Poglavitni razlog za to velja iskati v tem, da se 

na teh urah z učenci pogovarja o prihodnosti in jih spodbuja v razmišljanje o sebi. Posledično 

učence spozna in jim omogoči, da sami sebe bolje spoznajo, obenem pa izboljšujejo podajanje 

svojih mnenj, saj ŠSD5 poudarja predvsem pomen diskusije. Ravno preko slednjega je moč 

pridobiti uvid vase, obenem pa se lahko tudi ostalim sodelujočim pomaga, da sami naposled le 

pridejo do uvida. Na tem mestu bi omenila, da bi bilo v prihodnje potrebno izpeljati še intervjuje 

z devetošolci in jih povprašati o njihovem mnenju. Zaradi navedenega bi se lahko program bolj 

prilagodil njihovim željam in interesom, pri čemer bi se tudi nanje preložil del odgovornosti, 

kar zadeva poklicno orientacijo,  in jih hkrati tudi opolnomočilo, saj bi ugotovili, da tudi njihovo 

mnenje dejansko nekaj šteje.  

4.2 ZAKLJUČEK  

Namen magistrskega dela je bil raziskati izvajanje poklicne orientacije v osnovnih šolah in na 

podlagi rezultatov sestaviti predlog programa, ki bi vseboval spremembe za izboljšanje 

trenutnega modela izvajanja poklicne orientacije. Pri tem je bil poglavitni namen in poudarek 

namenjen opolnomočenju učencev. Ugotovitve glede izvajanja poklicne orientacije v 
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osnovnošolskem prostoru s strani ŠSD sem dodatno podkrepila s šestimi opravljenimi 

intervjuji. Slednje sem analizirala in s pomočjo pridobljenih podatkov podala odgovore na 

raziskovalna vprašanja. Dodaten doprinos k analizi prav gotovo predstavlja tudi kritičen pogled 

do nove paradigme, kjer se zahteva sprememba poklicne orientacije v karierno, o kateri je bilo 

govora v teoretičnem delu.  

Med samim interpretiranjem raziskovalnih vprašanj kot tudi v času nastanka teoretičnega dela 

sem zmogla povleči določene vzporednice z znanjem in kompetencami socialnih pedagogov. 

Predvsem se mi zdi ključnega pomena to, da smo socialni pedagogi sposobni kritične analize 

dogajanja okrog sebe in obenem tudi ozaveščanja institucionalnega diskurza, v katerem 

delujemo, kar je ključnega pomena za področje karierne orientacije. Koncept zahteva, da se 

prevpraša njegove ciljne usmeritve, vendar lahko preko sposobnosti kritičnega razmišljanja 

socialni pedagogi iz slednjega izvlečemo tudi dobre lastnosti. Ravno tako se socialni pedagogi 

zavedamo pomena opolnomočenja in se pri svojem delu osredotočamo ravno na to, da 

posamezniku vrnemo moč, da se bo lahko uspešno soočal z vsemi življenjskimi situacijami, ki 

na njegovi poti prežijo nanj.  

V času nastanka dotičnega magistrskega dela in analiziranja obravnavanih tem, ki so v tesni 

povezavi s ciljem raziskovanja, sem imela neprestano občutek, da se sprehajam po 'tanki liniji', 

ki naj bi ločevala karierno in poklicno orientacijo. Zavedam se, da je trenutni model izvajanja 

poklicne orientacije pri nas še vedno tradicionalno in ozko usmerjen – torej predvsem v smislu 

izvajanja individualnih razgovorov, vendar lahko na podlagi analize intervjujev trdim, da se 

dogajajo spremembe v tej smeri. Dane spremembe (ogled institucij, torej povezava s svetom 

dela, razpravljanja med učenci glede poklicnih interesov, delavnice v smeri osebnostnega 

razvoja učencev …) sicer dokazujejo ključni premik, kar zadeva samega dojemanja kariere in 

sveta dela, vendar kljub temu prevladuje prepričanje (na strokovni ravni kritikov konceptov 

KO), da se je premik v smeri karierne orientacije zgodil zaradi prikritih interesov Evropske 

unije. Evropa želi ustvariti konkurenčno gospodarstvo in zaradi tega se od izobraževanja 

pričakuje in nenazadnje tudi zahteva, da se neprestano prilagaja trgu dela. Zagovarjam izvajanje 

aktivnosti poklicne orientacije oziroma karierne orientacije v širšem načinu, kot je to bilo 

storjeno vse do sedaj – torej izvajati več dejavnosti, ki bi pripomogle k posameznikovemu 

razmišljanju o sebi in iskanju svojega mesta tako v svetu dela kot življenju nasploh. Dejstvo pa 

je, da nasprotujem izvajanju slednjih, če se to dogaja zgolj z namenom upravljanja s 

posamezniki. Vsak posameznik bi se morali zavedati vzrokov, zaradi katerih je prišlo do 

paradigmatskega premika v smeri karierne orientacije, poznati družbeno in politično dogajanja, 

saj bodo zgolj preko tega lahko sprejemali odločitve opolnomočeno. Res pa je, da se tu pojavlja 

vprašanje psihološke zrelosti osnovnošolcev in smiselnost podajanja tovrstnih razlag. Ne glede 

na vse, zgoraj podano, v vsakem primeru lahko jezik prilagodimo sogovorniku in mu zadeve 

poskusimo razložiti na preprost način. Starostno obdobje je morda res prezgodnje glede na 

zahteve, ki se nalagajo osnovnošolcem (kopičenje informacij, osvojitev znanj in veščin za 

uspešno spoprijemanje na trgu dela) in značilnosti našega šolskega sistema (osredotočenost na 

instrumentalno vrednost izobraževanja in evalvacije šolskega sistema). Vsebine in načini 

pridobivanja znanja zahtevajo predvsem kopičenje ogromne količine informacij in preverjanje 

le-teh. Tudi učitelji in šolski svetovalni delavci oziroma izvajalci poklicne orientacije se morajo 

držati določenih standardov in svoje delo neprestano preverjati in ocenjevati. Na tem mestu se 
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zatorej pojavi vprašanje, ali je sploh mogoče doseči, da so učenci po prehodu iz 

osnovnošolskega izobraževanja opremljeni z veščinami za trg dela (kot to zahtevajo evropske 

usmeritve) glede na trenutni šolski sistem, saj je vsebinam, ki bi omogočile usvajanje teh veščin,  

namenjeno premalo časa. Zdi se, da je cilj šolskega sistema, in sicer tako za učence kot tudi 

učitelje in ostale strokovne delavce, usmerjen zgolj v doseganje določenih rezultatov, ki se jih 

lahko doseže preko evalvacije. Slednje pa niso namenjene zgolj preverjanju »kakovosti, 

učinkovitosti ali inovativnosti nekega dejanja, prakse, raziskave, poučevanja itd.« (Zarka, 2009, 

v Kodelja, 2016, str. 20). Dejstvo, ki ostaja, je v tem, kot že prej omenjeno, da se v ozadju  

nahaja interes kontrole vednosti (Kodelja, 2016). Evalvacija je tako »najbolj uveljavljeni način 

zagotavljanja dominacije politične ali administrativne oblasti nad vednostjo« (Kodelja, 2016, 

str. 20-21).  

Cilj vzgoje in izobraževanja mora ostati opolnomočenje posameznikov in razvoj avtonomne 

osebnosti, ki bo sposobna kritičnega mišljenja. Konceptualne nejasnosti in vplive glede pojma 

VKO je pa bolje, da prepustimo strokovnjakom tega področja in iz njihovih razlag razberemo 

ter v nadaljevanju povzamemo ključne doprinose nove usmeritve na področju poklicne 

orientacije. V okviru vsebin le-teh se lahko posvetimo doseganju zastavljenega cilja vzgoje in 

izobraževanja, in sicer: »oblikovanje samostojnega, razmišljujočega in odgovornega 

posameznika« (Krek, idr., 2011, str. 13), saj lahko preko aktivnosti poklicne orientacije 

osebnemu razvoju posameznikom namenimo več časa. Žal za navedeno v trenutnem šolskem 

sistemu ni prostora. Učitelji so obremenjeni z doseganjem ciljev učnih ur in letnega delovnega 

načrta, šolski svetovalni delavci, ki so tudi izvajalci poklicne orientacije, pa pokrivajo tudi 

ostala področja (učenci s posebnimi potrebam, nadarjeni, medvrstniško nasilje …), kar kaže na 

to, da za vsebine »priprav za življenje« preprosto zmanjka časa. Ravno tem pa bi se lahko 

posvetilo veliko več časa v okviru izvajanja vsebin in aktivnosti poklicne orientacije, kot to 

predvideva predlog oblikovanega programa. 

Predlog programa sicer vsebuje elemente karierne orientacije, vendar je ključna razlika v tem, 

da poudarja pomen opolnomočenja učencev. Aktivnosti v programu odpirajo mesto za kritično 

evalvacijo ciljev in usmeritev karierne orientacije in tako ponudijo možnost, da posamezniki 

razpolagajo z vsemi informacijami. Slednje deluje v smeri podpiranja posameznika in izvajanja 

drugega cilja karierne orientacije in ne zgolj prilagajanja potrebam trgu dela. Zdi se, da so 

strokovnjaki v šolah še vedno preveč usmerjeni v zgolj predajo znanja in pridobitev ocen, 

manjka pa del priprave učencev na življenje. Uresničevati je potrebno cilje na področju 

»osebnega in socialnega razvoja mladostnikov, ki so obenem varovalni mehanizmi soočanja s 

stresom« (Gril, 2015, str. 89). Pri navedenem je omenjeno »mogoče dosegati z načrtnim in 

usmerjenim spodbujanjem ter zagotavljanjem participacije vseh učencev v učnem procesu in 

dejavnostih v šoli« (prav tam), kar tradicionalni model poklicne orientacije omejuje. Seveda 

recept, ki bi podal odgovore na vsa vprašanja in obenem pripravil učence na učinkovito 

spoprijemanje z vsemi situacijami, s katerimi se bodo v bodočnosti srečali, preprosto ne obstaja. 

Ostaja pa dejstvo, da predlagani program omogoča prostor  za razpravo o vseh dvomih, težavah 

in nenazadnje tudi premik v spoznavanje sebe, močnih področij, želja, ciljev in interesov. 

Poglavitni doprinos predstavlja ravno omogočanje prostora razprave za raznorazne teme, ki 

učence zanimajo. In tukaj prav gotovo ne gre zgolj za določanje poklicnih oziroma kariernih 

ciljev. V programu sta določena prostor in čas, ki sta namenjena tako zastavljanju poklicih in 
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kariernih poti, kot tudi prostor, kjer je mogoče razmišljati o sebi kot o posamezniku v 

spreminjajoči se družbi, kjer se neprestano spreminjajo vrednote, spreminjajo se prepričanja. 

Pomembno je, da se posameznik pozna in se zna predstaviti, razume svoje potenciale in 

nenazadnje pozna tudi samega sebe. Dejstvo je, da osnovnošolci nimajo »veščin in izrazja« 

(Štremfel idr., 2015 v Štremfel in Lovšin, 2015, str. 120) na področju lastnega osebnega in 

socialnega razvoja, kar prepoznava tudi ŠSD5, ki ima z učenci tedenske aktivnosti v okviru 

karierne orientacije. Program torej posveča del časa tudi »pripravi za življenje«, saj je to ključna 

slabost vzgojno-izobraževalnih sistemov. Poglavitni razlog za ta manko velja iskati v zunanjem 

preverjanju učinkovitosti določenih programov in v zbiranju podatkov za analize, ki bodo 

omogočale boljše izkoriščanje finančnih virov glede na to, da prevladujeta neoliberalna in 

kapitalistična logika. Iz tega razloga morajo učitelji zagotoviti dosego napisanih standardov, 

namesto da bi posvetili več časa  učencem in z njimi razvili pristnejši odnos in nenazadnje 

omogočili prostor pogovoru o marsikateri temi. Zatorej se strinjam z vpeljavo pojma karierne 

orientacije, čemur sem bila sicer na samem začetku raziskovanja ostro proti. Dejstvo je, da se 

nisem zavedala, od kod izvira to nasprotovanje. Morda velja razlog za to iskati zgolj v tem, da 

me je bilo strah sprememb, kot je to značilno za večino posameznikov. In ravno s pomočjo 

preučevanja literature, torej razpolaganja s konkretnimi informacijami, sem tudi sama doživela 

uvid in bila sposobna opolnomočeno sprejeti rešitev. Odločitev, ki sem jo sprejela v zvezi z  

dodano vrednostjo karierne orientacije (zanemarjajoč vplivov manipuliranja s posamezniki 

glede prilagajanja trgu dela), lahko sedaj tudi argumentirano zagovarjam. Ravno to je pozicija 

kritično mislečega posameznika, ki ima seveda izbiro in na koncu naredi tisto, zaradi česar se 

bo sam najbolje počutil. Take učne situacije bi morali omogočiti tudi učencem, sicer poudarjam, 

da je morda zahtevati tako stopnjo reflektiranosti in kritičnega mišljenja od osnovnošolcev 

prenaglo, vendar nas trenutno stanje, v katerem se nahajamo, v to prisiljuje. Tak sistem imamo 

sicer v strokovnih krogih in v družbi prihaja do iskanja in upanja na primernejše rešitve, kar 

zadeva spoprijemanja s sedanjo družbo znanja. Kljub temu da se še vedno nahajamo v dani 

situaciji, se ne moremo kar slepo prepustiti toku dogodkov, ampak prevzeti moramo vajeti v 

svoje roke. Predvsem moramo odpirati prostor razmišljanju o dvomih, kajti samo tako lahko 

pride do krepitve moči in možnosti za kritično analizo trenutnega dogajanja. Na ta način bomo 

postali aktivni in si upali razmišljati izven predlaganih okvirjev. Prav tako bomo lahko 

opolnomočeno delovali in preprečevali občutke nemoči, negotovosti in vdaje v usodo. In ravno 

v tem je poglavitni cilj tako vzgoje in izobraževanja kot tudi predlaganega programa, ki sicer 

upošteva določila evropskih ciljev – saj se miselnost odvija v smeri razmišljanja in usmerjenosti 

v  kariero – vendar je ključen doprinos v tem, da potekajo predlagane aktivnosti tudi v smeri 

opolnomočenja. Progam prevzema nasprotno stališče, kot jo ima manipuliranje s posamezniki 

glede njihovega prilagajanja trgu dela, in obenem odpira možnost, da se slednje veliko bolj 

ozavešča in da se posamezniki odločajo sprejemati reflektirane odločitve. Slednje se seveda 

razlikujejo od posameznika do posameznika. Pomembno pa je, da ima posameznik izbiro, da 

izbere zase najbolj »pravilno odločitev«. To lahko stori zgolj na način, da uvidi in prepozna 

prikrite mehanizme upravljanja. Slednje se lahko doseže zgolj preko pristne komunikacije, kjer 

se tudi širijo pristne in prave informacije.  

Zaključna misel, ki jo lahko podam na podlagi celotne naloge,  je v tem, da je potrebno poklicno 

orientacijo v osnovni šoli sistematizirati in vanjo vključiti širše vsebine (osebni, socialni in 
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čustven razvoj). Ključnega pomena je, da učenci pridobijo določene izkušnje in veščine, da 

bodo sposobni kritičnega razmišljanja in opolnomočenega delovanja. Pri tem upam, da bo 

predlagani program vzpodbudil izvajanje poklicne orientacije širše in omogočal 

implementacijo določenih vsebin v osnovnošolski prostor. Predlagani model programa sicer 

vsebuje elemente dejavnosti poklicne orientacije, ki so povezane s primeri dobrih praks, vendar 

omogoča prilagoditev vsebin dejavnosti glede na mnenje primarnih izvajalcev poklicne 

orientacije. Konkretnost slednjih bi bilo mogoče oblikovati, če bi se program pilotno res lahko 

izvedel v okviru kakšnega projekta. Res pa je, da je zastavljen na način, na podlagi katerega bi 

se lahko sprva izvedel kot projekt, saj bi se lahko s tem preverile njegove prednosti in slabosti 

pred njegovo dejansko implementacijo v učni načrt. Slednje predlagajo tudi raziskovalci, ki so 

se ukvarjali z analizo nacionalnih politik karierne orientacije (OECD, 2004a). Pri tem 

poudarjajo izvedbo pilotnih projektov, preko katerih bi se preverilo prednosti in pomanjkljivosti 

zastavljenih oblik dela pred dejanskim implementiranjem programa v učni načrt. Sicer naj bi 

bil ravno to cilj in poglavitni primer dobre prakse (OECD, 2004a). 

4.3 RAZMISLEK O DELU IN NADALJNJE RAZISKOVANJE  

Ko sem pričela z raziskovanjem področja karierne orientacije,  sem sprva imela negativen odnos 

do te nove usmeritve. Velik del zaslug za to velja pripisati predvsem literaturi, na katero sem 

naletela. Sicer je res, da Evropa v ključnih dokumentih manipulira s konceptom karierne 

orientacije in zahteva, da se preko slednjega učence podrobneje  seznani z zahtevami trga dela, 

da se bodo slednjemu lahko prilagodili. Ravno tako je v svojih priporočilih Sloveniji (Evropska 

komisija, 2012, v Štremfel in Lovšin, 2015, str. 15) poslala, da je odziv na potrebe trga dela 

premajhen (prav tam), vendar je širša perspektiva, ki jo vsebuje koncept karierne orientacije,  v 

svojem bistvu dobra. Pomembno se mi zdi predvsem to, da karierna orientacija vsebuje tako 

poklicno, socialno in osebno orientacijo (Kohont idr., 2011) in posledično odpira možnost za 

osredotočanje na posameznikovo raziskovanje samega sebe. Izrednega pomena je tudi dejstvo, 

da učence iz primarnega izobraževanja pošljemo v svet opremljene, vendar ne zgolj z  

veščinami za uspešno spoprijemanje na trgu dela in sposobnostmi za pridobitev zaposlitve v 

negotovih časih, ampak da lahko opolnomočeno ravnajo in sprejemajo kritično premišljene 

odločitve. Ravno razvoj kritičnega mišljenja je ključen za preživetje v sodobnem času, saj je v 

družbi znanja nakopičenih ogromno informacij. Pri tem je pomembno, da posameznik razvije 

mehanizem za prepoznavanje lažnih in zavajajočih argumentov ter nenazadnje razvije svojo 

teorijo o različnih vprašanjih. Pomembno je izpostaviti tudi, da v okviru aktivnosti, ki so 

namenjene izvajanju poklicne ali karierne orientacije, posameznike opolnomočimo za uspešno 

življenje. Prizadevati si moramo, da posameznika naučimo sprejemati odgovornosti za svoja 

dejanja. »Prizadevati si je treba za razvoj osebne integritete, pozitivne samopodobe ter 

samospoštovanja učencev« (Gril, 2015, str. 88-89). Temu sicer, kot je razvidno tudi iz analize 

intervjujev, »svetovalna služba v osnovnih šolah sicer že namenja precej svojih dejavnosti 

(Štremfel idr., 2015, v prav tam, str. 89).  

Ne glede na to, ali naj bi bila poklicna orientacija usmerjena zgolj v pripravo za posameznikovo 

poklicno pot in posledično sprejemanje odločitev glede nadaljevanja izobraževanja po končani 

osnovni šoli, lahko na podlagi analize intervjujev opazimo, da vse svetovalne delavke 

zagovarjajo širšo perspektivo. Aktivnosti prav gotovo izvajajo v okviru zmožnosti, predvsem 
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pa z osredotočenostjo na cilj, na podlagi katerega naj bi posameznik sam sebe spoznal, in preko 

razprave ter različnih dejavnosti, s pomočjo katerih lahko prepozna in najde svoje mesto v 

družbi. Žal pa je čas, ki ga slednjim lahko posvečajo, težko najti. Ravno karierna orientacija 

poudarja pomen posameznikovega razmišljanja o sebi že na prehodu v OŠ. Sicer je slednje 

mogoče doseči tudi preko izvajanja različnih dejavnosti, ki ne spadajo v sklop karierne 

orientacije. V kolikor je v šolskem sistemu in učnih načrtih težko najti mesto za poklicno 

orientacijo, ki je sicer ena izmed šestih področij dela šolske svetovalne službe, se pojavlja 

vprašanje, ali je to sploh mogoče? Ravno preko aktivnosti karierne orientacije bi lahko 

izkoristili čas in se posvetili pogovorom in delavnicam z učenci, saj jim učitelji zaradi 

preobremenjenosti z učnimi načrti vse prepogosto ne namenjajo dovolj časa. Ni časa za pogovor 

o različnih vprašanjih in dvomih, ki učence begajo v zvezi z različnim zadevami, ki se 

razlikujejo od znanja iz predmetov, saj morajo učitelji realizirati učno uro, kot to zapovedujejo 

standardi. Pri tem se velikokrat pozablja, da je znanje sicer pomembno, vendar je pomembno 

tudi, da se posameznik razvije v odgovorno in kritično razmišljujočo osebo, ki bo sposobna 

opolnomočenega delovanja in se bo v kriznih situacijah tudi znašla. Če zadeve ne bo zmogla 

rešiti sama, pa bo imela pogum in moč, da vpraša za pomoč. Marsikdaj učenci ne vedo, da je 

sprejemljivo in zdravo vprašati za pomoč in da je komunikacija temelj odnosa, preko katere se 

lahko uspešno reši marsikatera težava. In ravno to znanje je nujno potrebno prenesti učencem. 

Čas za to bi lahko v osnovnošolskem prostoru izkoristili ravno preko sistematiziranih aktivnosti 

poklicne/karierne orientacije, kot to počne ŠSD5. Zanimivo je tudi dejstvo, da je slednja edina, 

ki ima socialno pedagoško izobrazbo,  in mogoče velja razlog za njeno angažiranost in »borbo« 

za tedensko izvajanje delavnic pripisati ravno študiju, ki se mu je posvetila. Socialni pedagogi 

razumemo, da so odnosi najpomembnejši, kar zadeva  srečnega življenja, saj smo ljudje v 

svojem bistvu socialna bitja. Preko odnosa, ki predstavlja osnovo našega dela,  tako oblikujemo 

intervence, pri čemer se zavedamo pomembnosti komunikacije, saj je predpogoj razvoja odnosa 

seveda ravno v pogovoru.  

Na tem mestu naj omenim še omejitve raziskave in možne usmeritve za nadaljnje raziskovanje. 

Potrebno bi bilo pridobiti vpogled in podatke glede poklicne orientacije tudi s strani učencev, 

saj so aktivnosti v prvi vrsti namenjene ravno njim. Pri tem bi bilo morda zanimivo izpeljati 

fokusne skupine tako z učenci na razredni stopnji kot tudi s tistimi, ki so na predmetni. Ravno 

tako bi kot omejitev raziskave omenila težave glede pripravljenosti sodelovanja s strani ŠSD. 

Morda ni bila težava toliko v pripravljenosti sodelovati, kakor v tem, da so imele občutek, da 

sem tam z namenom evalvacije njihovega dela. V času izvedbe intervjujev sem imela občutek, 

da se bojijo, ali bodo podale prave odgovore na moja zastavljena vprašanja. Dejstvo je, da je 

bil moj namen popolnoma drugačen, saj sem želela pridobiti konkreten vpogled v izvajanje 

poklicne orientacije na osnovnošolskem področju in nisem prišla v stik z njihovim delom z 

namenom evalvacije njihovega dela. Zaradi tega sem ponudila tudi možnost vpogleda v 

transkript intervjuja. V prihodnje bi torej bilo smiselno vključiti večje število ŠSD z različnih 

regij v Sloveniji in morda vključiti tako mestne kot primestne šole, učence in njihove  starše, 

da bi lahko pridobili natančnejše informacije in njihovo mnenje o poklicni orientaciji.  
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6. PRILOGE  

6.1 VPRAŠANJA ZA POLSTRUKTURIRANE INTERVUJE  

1. Kako si razlagate pojem poklicne orientacije in kaj si predstavljajte pod pojmom 

karierne orientacije in kateri pojem uporabljajte pri svojem delu? 

2. Kako razumete pojem opolnomočenje? (Učencev) 

3. Kako poteka poklicna orientacija učencev? V kakšni obliki se izvaja? Kdo je deležen 

poklicne orientacije? 

4. Kakšnih metod dela se poslužujete pri izvajanju poklicne orientacije? 

5. Katere so prevladujoče vsebine poklicne orientacije? 

6. Kako si učenci razlagajo poklicno orientacijo?  

7. Ali menite, da aktivnosti poklicne orientacije pripomorejo k posameznikovem 

samospoznavanju? 

8. Ali menite, da aktivnosti poklicne orientacije stremijo v smer opolnomočenosti 

učencev? 

9. Ali menite, da je poklicna orientacija pomembna za učence in to potrebujejo? 

10. Ali menite, da se učenci zavedajo pomembnosti poklicne orientacije? 

11. Kdo bi moral po vašem mnenju izvajati poklicno orientacijo? Kdo je najbolj primeren, 

kompetenten? Kakšna so potrebna znanja? 

12. Kako vidite vašo vlogo pri izvajanju aktivnosti poklicne orientacije? 
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6.2 PRIMERI KODIRANJA  

BESEDILO KODE 1.REDA  KODE 2. REDA KATEGORIJE  

Nekaj malega 

osmošolci, bom rekla 

težišče potem vsega 

tega je pa pri 

devetošolcih ja tko. 

Začnemo na začetku 

šolskega leta in 

potem.. Do vpisa ne. 

Vpis v bistvu. 

Prijavnice na srednjo 

šolo je treba poslat do 

5. aprila, tko da do 5. 

aprila tko, da recimo, 

običajno se tam proti 

koncu marca potem 

to izpelje. To 

nardimo skupaj na 

šoli. 

 

Nekaj malega 

osmošolci, težišče je 

pri devetošolcih. 

Izvajanje aktivnosti 

in dejavnosti 

poklicne orientacije 

traja do vpisa. 

Prijavnice 

izpolnjujejo skupaj 

na šoli in pošljejo do 

datuma za vpis.   

V manjšem številu in 

obsegu osmošolci, 

težišče z devetošolci.  

Trajanje do vpisa na 

srednje šole . 

Učenci deležni 

poklicne orientacije 

Amm mislim 

poznavanje nekaterih 

ammm  znanja.. tko 

vsekakor moraš met 

ne vem afiniteto do 

tega da spremlaš 

novosti, da nvm se 

tudi izobražuješ na 

tem področju ne tko 

bom rekla, da greš v 

korak s časom. 

Ponudba, bom rekla 

raznoraznih 

izobraževanj, je kar 

velika tudi kvalitetna 

tko ne. Ne vsa ampak 

se da dobit tudi ne 

tko, bol je pa 

samoangažiranost 

moja, spremlaš 

zadeve. Tko. 

 

Potrebna znanja za 

izvajanje poklicne 

orientacije v tem 

smislu, da si v toku s 

časom, slediš 

spremembam, se 

izobražuješ 

(raznolika ponudba 

izobraževanj) velik 

del pa je na 

samoangažiranosti 

(spremljanje 

novosti).  

 

Samoangažiranost 

(sledenje 

spremembam, 

izobraževanja) je 

najpomembnejše za 

uspešno izvajanje 

poklicne orientacije.  

 

Potrebna znanja za 

izvajanje aktivnosti 

poklicne orientacije.  
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Prevladujoče 

vsebine…Ja tako 

glede vpisa je dosti, 

kar je birokratskih 

tem, potem je pa 

glede poklicnih 

interesov mogoče se 

bol na to 

osredotočamo kot na 

ocene, ammm bol 

pač kar nih zanima in 

kar bi blo primerno 

no, sveda gledamo 

tudi uspeh in 

sposobnosti ker pač 

je to en del ne, da se 

kje ne zakači glede 

omejitev ne ostalo pa 

bol interesi no. 

 

Prevladujoče vsebine 

predvsem glede 

vpisa, birokratskih 

tem in poklicnih 

interesov 

(koncentracija na 

zanimanje učencev, 

ne toliko uspeh in 

sposobnosti, oz v 

manjši meri). 

Vsebine poklicne 

orientacije glede 

birokracije z vpisom, 

obiski insitutcij.  

Potek in dejavnosti 

poklicne orientacije 

(vsebine in oblike 

izvajanja) 

Zdej pač pojem 

poklicne orientacije 

zame pomeni ammm 

to da se v bistvu 

mlade amm mladim 

svetuje, kateri poklic 

naj si zberejo, 

katerega bojo 

opravljali v 

prihodnosti. Se pravi 

zloo ta poklicna 

orientacije zlo 

fokusirana kot na 

poklic sam ne na 

neko dalše časovno 

obdobje v katerem se 

ti pač razvijaš in 

spreminjaš delovna 

mesta ampak nek 

poklic ki ga boš 

opraulal načeloma 

celo življenje in to se 

m zdi tko mal bol 

zastarel pojem.. tko 

Poklicna orientacija 

kot oblika svetovanja 

mladim, kateri poklic 

naj si izberejo, ki ga 

bodo opravljali v 

prihodnosti. Ozki 

fokus na izbiro 

poklica samega (ki 

ga boš opravljal celo 

življenje) ne pa fokus 

na daljše časovno 

obdobje, kjer se 

razvijaš in 

spreminjaš delovna 

mesta. Zdi se ji 

zastarel pojem ravno 

iz tega ozkega 

fokusa.   

PO kot oblika 

svetovanja za izbiro 

poklica – zastarel 

pojem. 

Razumevanje 

pojmov poklicna 

orientacija, karierna 

orientacija in 

opolnomočenje 
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da se dandanes pač bl 

uporabla karierna in 

se tudi trudimo da b 

uporablali no.  

 

Ja sredne šole, Zavod 

za zaposlovanje, 

mislim Karierno 

središče znotraj 

zavoda, lahko bi biu 

tudi u kšni drugi 

staubi ne. Ja potem 

so, use sredne šole 

tudi tko. 

Ok. Torej tukaj na 

šoli pa sm jaz in 

razredniki. To je 

glauno ja.  

 

Sodelovanje s 

srednjimi šolami, 

ZZZS-jem oziroma 

Kariernim 

središčem. Notranji 

izvajalci glavnina je 

ŠSD in 

razredničarka.  

Zunanji: SŠ, ZZZS 

 

Na šoli: SŠD + 

razredniki 

Sodelovanje pri 

izvajanju aktivnosti 

poklicne orientacije 

Ja, ne še dovolj 

ampak ja. Pravim, še 

vedno se 

izobražujem ampak 

mislim, da ja. Meni je 

ušeč čist tko, jst rada 

to počnem.  

 

Počuti se 

kompetentno ampak 

ne še dovolj. Potreba 

po nenehnem 

izobraževanju. 

Delna 

kompetentnost, 

pomen dodatnega 

izobraževanja.  

Kompetentnost 

svetovalne delavke 

za izvajanje poklicne 

orientacije 
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