
Dejavniki, ki opredeljujejo predhodno znanje odraslih učencev 

 

Izboljšanje vodenja in svetovanja pri učenju je bil dvoletni projekt Erasmus + KA204 – 

Strateško partnerstvo za izobraževanje odraslih, ki ga financira Evropska unija in je z uvajanjem 

učinkovitih načinov vseživljenjskega usmerjanja in svetovanja povečal kakovost izobraževanja 

odraslih. Cilj je bil razviti pedagoško orodje za preslikavo osnovnih učnih parametrov odraslih 

učencev1, razširiti in razviti spretnosti svetovalcev2, ki podpirajo odrasle učence, in tako razviti 

novo podlago za vseživljenjsko usmerjanje in svetovanje. Dobre prakse, ki jih je zbral 

konzorcij, so bile podlaga za pedagoško orodje. 

 

Projekt temelji na sodelovanju med štirimi zavodi za izobraževanje: 

 AFEdemy, Akademija za starosti prijaznemu okolju v Evropi B.V. (Nizozemska)  

 Caritas Coimbra (Portugalska)  

 Ljudska univerza Celje (Slovenija)  

 Työväen Akatemia (Finland), ki je koordinator projekta. 

 

Vsi partnerji sodelujejo z različnimi tipi odraslih učencev. Partnerstvo zajema širok spekter 

izobraževanja odraslih glede na starost, geografsko oddaljenost, ter raven izobraževanja od osnovne 

do terciarne ravni. Usmerjanje in svetovanje se lahko štejeta za načrtovanje: čeprav je cilj v 

prihodnosti, je izhodišče za osebo, ki se ji svetuje, sedanjost; na to pa vpliva njihova preteklost. Cilj 

konzorcija je bil razviti okvir za usmerjanje in svetovanje pri učenju odraslih, ki bo preslikal 

naslednje osnovne parametre učenja: 

 

- Priznanje predhodnega učenja 

- Samozavedanje kot učenca 

- Dejavniki samozavedanja: 

         - Sposobnost samostojnega odločanja in ocenjevanja 

         - Samozavest, samospoštovanje in samo-učinkovitost odraslih učencev 

- Metakognitivne sposobnosti 

- Motivacija 

- Kulturno in socialno ekonomsko ozadje 



1 Nekatere opredelitve odraslih učencev poudarjajo starost, druge se fokusirajo na odmore in pouk ali odgovornosti in funkcije, 

ki jih morajo odrasli opravljati v svojem življenju. V tem priročniku so odrasli učenci udeleženci v programih, ki ponujajo 

možnosti za izobraževanje odraslih. Tvorijo heterogeno skupino posameznikov z različnimi izobraževalnimi biografijami in 

raznolikimi izobraževalnimi potrebami. 



2 V tem priročniku bo beseda »svetovalci« uporabljena med drugim pri mentorjih/učiteljih/trenerjih/tehnikih socialnega dela, 

psihologih, saj so vsi ti strokovnjaki, ki so odvisni od konteksta, vključeni v usmerjanje in svetovanje pri učenju odraslih. 

 

Priznavanje predhodnega učenja je za odrasle učence še pomembnejše kot za druge učence, 

zaradi predhodnega izobraževanja in do sedanjega življenja. Odrasli učenec je pridobil tako 

formalno kot neformalno izobrazbo. Povezovanje novega s predhodnim znanjem naredi učenje 

bolj učinkovito. Samozavedanje kot učenca se je oblikovalo skozi vse druge učne izkušnje. 

Preko refleksije je mogoče pridobiti nove perspektive za boljše razumevanje spreminjajočih se 

dogodkov. Svetovalec ima zelo pomembno vlogo pri razveljavitvi negativnih krogov, ki so 

posledica slabih učnih izkušenj. Prepoznavanje ovir za učenje odraslih izboljšuje učne rezultate. 

Pogosto se pričakuje, da imajo odrasli učenci dovolj veščin samo-vodenja, da prevzamejo 

odgovornost za svoje učenje. Vendar to ni vedno tako. V finski in slovenski realnosti je mogoče 

razdeliti odgovornost; npr. svetovalec določi roke za študijske naloge. Tudi razširitev samo-

zrcaljenja na učni proces omogoča motivacijo in načrtovanje študija odraslih učencev. 

 

Z učinkovito samopodobo lahko premagamo strahove pred učenjem in ni potrebe nobene 

posebne strategije pri soočanju z neuspehi. Ob Zadostni stopnji samospoštovanja lahko odrasli 

učenec preizkusi nove stvari in izzive vidi kot nekaj pozitivnega. Glede na kontekst je mogoče 

odraslim učencem olajšati morebitne težave s kognitivnimi veščinami, tako da na primer 

pomagamo pri študijskih strategijah in ponudimo pomoč pred izpiti in pri esejih. Učinkovito 

učenje zahteva, da je odrasli učenec lahko aktiven in najde tako dejavnost kot predmet znotraj 

študijskega programa, ki ga zanima. Motivacijo za učenje lahko razdelimo na notranjo in 

zunanjo. Usklajevati družino, delo in študij je lahko težko. 

 

Dejavnosti usmerjanja in svetovanja naj bi bolj kot podpiranje izbire določene poti 

usposabljanja in/ali poklicne poti, pripravile državljane različnih starosti v različnih situacijah, 

da se bodo lahko spopadli z izzivi na trgu dela, predvidevali in obvladovali različne prehode, 

ki jih bodo naredili. Na primer, v Qualifica Centres, centru za vseživljenjsko usmerjanje in 

svetovanje na Portugalskem, naj bi razvite dejavnosti državljanom omogočile učinkovito 

upravljanje kariere in gradnjo življenjskih projektov, ki olajšajo različne prehode: med šolo in 

trgom dela, vrnitev v izobraževanje ali sistem usposabljanja, prehod med zaposlitvijo in 

brezposelnostjo, med različnimi delovnimi mesti ter med zaposlitvijo in upokojitvijo. Gre za 

spremembo paradigme, ki usmerja pozornost z usmeritve intervencije zgolj v podporo 

odločanju na področju študija ali strokovnega usposabljanja, ki je pojmovano v času v katerem 



je na voljo (izobraževalni kontekst, zaposlitev v javni upravi in druge), za poseg v celotnem 

življenjskem ciklu, osredotočen na podporo tem prehodom. 

 

Priročnik, ki je bil izdelan v prej omenjenem projektu Erasmus + predstavlja najboljše prakse 

usmerjanja in svetovanja pri učenju odraslih, da preslika parametre o učnem predznanju, ki jih 

je zbral konzorcij in jih je po preizkušanju različnih praks z odraslimi učenci 

razvil/preoblikoval. Tako svetovalci kot odrasli učenci so bili pozvani, naj ocenijo učinkovitost 

orodja za ugotavljanje predznanja, kot tudi zaznano enostavnost odzivanja med odraslimi 

učenci. 

 

Vsak partner je zbral informacije o obstoječih praksah in orodjih za usmerjanje in svetovanje v 

svoji organizaciji ter informacije o nacionalnem izobraževalnem sistemu vsake države 

(formalno, in neformalno izobraževanje): 

 

    - Sekundarna raziskava, strukturirani intervjuji in/ali vprašalniki za zbiranje obstoječih 

primerov praks svetovanja in usmerjanja, orodij, uspehov in izzivov (med pisnimi dokumenti 

so bili v angleščino-uradni jezik projekta, prevedeni najpomembnejši in najuporabnejši 

dokumenti, kot tudi analiza) 

 

   - Opis orodij in metodologij, ki jih uporablja vsaka partnerska organizacija, so opisani v 

vsakem parametru o pridobljenem predhodnem znanju in razdeljeni na primerne prakse za 

individualno in skupinsko vodenje in svetovanje. Obstajajo tudi primeri primernih praks, ki jih 

je mogoče uporabiti v postopkih individualnega in skupinskega usmerjanja in svetovanja.  

 

Priročnik o najboljših praksah za beleženje dejavnikov predznanja z nacionalno 

perspektivo bo objavljen poleti 2021 na spletnih straneh vsakega partnerja in v izbranih 

družbenih medijih. 

 

Živimo za prihodnost – učimo se iz preteklosti! 

 


