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1 http://www.zavod-bob.si/
2 http://krik.org.mk/
3 http://www.vci.hr/hr/home/
4 http://www.zavod-bob.si/wp-content/uploads/2016/08/PDCAE_IntellectualOutput_za-MOVIT_EN.pdf
5 Avtorica namenoma uporablja izraz ‘polnomočenje’ namesto ‘opolnomočenja’, saj zagovarja tezo, da je v marginaliziranih skupnostih potrebno 
prepoznavati vzvode, predispozicije in možnosti neke skupnosti/posameznikov, da bi samostojno in avtonomno razvijala/li bodisi svoj razvoj, način 
življenja ali pa tudi boj in upiranje (podrobneje o terminologiji glej Gregorčič, 2011: 10)

I        Uvod

PYLE je projekt strateškega partnerstva med organizacijami Zavod Bob1 (Slovenija), Center for Youth 
Activism CYA Krik2 (Makedonija) ter Volunterski center Istra3 (Hrvaška). Glavni namen projekta je 
razvoj novih, inovativnih in komplementarnih orodij in modelov za krepitev zmogljivosti učencev v 
regiji ter za spodbujanje samozaposlitve mladih v zgodnji odraslosti. Projekt naslavlja problematiko 
visoke stopnje brezposelnosti mladih odraslih v regiji nekdanjih jugoslovanskih držav, in vzpostavlja 
program mentorske podpore (PRiKAZ - program za razvoj kompetenc za avtonomne zaposlitve)4 

za polnomočenje5 glavne ciljne skupine – brezposelnih mladih odraslih (socialno ogroženih, 
nemotiviranih, neaktivnih, nizko-kvalificiranih, brez izkušenj, pa tudi brezposelnih diplomiranih 
študentov, zlasti iz družboslovnih in humanističnih smeri). PYLE prispeva inovativne rešitve na 
področju izobraževanja odraslih in si prizadeva najti način, kako lahko tako visoko kot nizko izobraženi 
mladi odrasli izstopijo iz začaranega kroga sodobne brezposelnosti (nezaposljivosti).

PYLE gradi na rezultatih strateškega partnerstva PYTBUL, ki so ga med leti 2015 in 2016 vodile 
tri organizacije iz regije nekdanjih jugoslovanskih držav. PRiKAZ je bil kot program neformalnega 
izobraževanja (za krepitev kompetenc, ustvarjanje konkretnih socialnih mrež in preizkušanje/
izvajanje novih projektnih idej) temeljno vzpostavljen s pristopom ‘od spodaj navzgor’ (‘bottom-
up’) in z inovativno metodologijo, ki mladim omogoča aktivno sodelovanje v vseh fazah projekta: 
načrtovanje, izvajanje in vrednotenje projekta. Kompetence, ki so jih mladi pridobili in razvili tekom 
projekta, prispevajo k njihovi (samo)zaposljivosti, zaradi česar je projekt PYTBUL sam po sebi primer 
dobre prakse.

Pedagoške smernice za emancipacijsko 
učenje so predstavljene v pričujočem 
dokumentu, ki poskuša nadgraditi že 
obstoječi program PRiKAZ s pomočjo 
emancipacijske teorije in prakse.

Medtem ko je PYTBUL deloval z brezposelnimi mladimi udeleženci (večinoma nizko kvalificiranimi) 
z namenom višanja možnosti za njihovo (samo/avtonomno/ali drugo) zaposlitev, pa PYLE naslavlja 
brezposelne strokovnjake (izobraževalce odraslih, ki jih zanima delo z brezposelnimi mladimi
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odraslimi; npr. mladinske delavce, socialne pedagoge, psihologe, sociologe, socialne delavce ter 
druge, ki se zanimajo za usposabljanje za delo z mladimi brezposelnimi) z namenom izboljšanja 
programa usposabljanja PRiKAZ, in sicer z enim osrednjim namenom in dvema glavnima ciljema. 
Osrednji namen projekta je podpora udeležencev pri ustvarjanju avtonomnih zaposlitev skozi 
proces projektnega učenja v učnem okolju, ki postavlja učence v ospredje (‘learner based learning 
environment’) in kjer lahko le ti rezultate projekta razvijajo s praktično izvedbo ter z uporabo različnih 
alternativnih pristopov v učenju (transformacijsko, praktično in izkustveno učenje, skupnosti praks, 
emancipacijsko učenje, ter podobne prakse). Udeleženci PYLE projekta imajo tako pomembo vlogo 
pri oblikovanju lastnega učnega procesa ter pri oblikovanju ciljev programa PRiKAZ, ki so:

a) izdelava neformalnega kurikuluma za usposabljanje mentorjev za izvajanje programa 
PRiKAZ, ki bo služil kot priporočila in smernice za različne oblike dela z brezposelnimi mladimi 
odraslimi (IR3);

b) nacionalna priporočila za izvajanje mentorskega usposabljanja PRiKAZ (IR2). 

Cilji IR1 (Pedagoške smernice za emancipacijsko učenje) pa je predstavljen v pričujočem dokumentu, 
ki poskuša nadgraditi že obstoječi program PRiKAZ s pomočjo emancipacijske teorije in prakse, ter 
spodbuditi uresničevanje neformalnih kurikulov in s tem izboljšanje zmožnosti nacionalnih priporočil. 
IR1 je zastavljen tako, da krepi zanimanje in angažira, s čimer spodbuja razmišljanja o spremembi in 
delovanja za spremembe. Pedagoške smernice za emancipacijsko učenje imajo štiri glavne sklope: 

(II) primere dobrih praks emancipacijskega učenja;

(III) teoretične podlage različnih pedagoških pristopov;

(IV) možne posledice za sodobne učne procese;

(V) priporočila za uporabo v neformalnih in formalnih učnih programih.
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ANALIZA PRIMEROV 
DOBRIH PRAKS
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Raziskava je vključevala a) fokusno skupino (FS) (z zaposlenimi, študenti, prostovoljci in drugimi 
sodelujočimi v posamezni organizaciji); b) analizo evalvacijskih gradiv, strategij in drugih dokumentov 
posamezne organizacije, ter c) vsebine programov in projektov, nastalih v okviru nacionalnih in 
mednarodnih sodelovanj posamezne organizacije. Glavni izsledki študij primerov izhajajo iz analize 
fokusnih skupin, izvedenih na vsaki od obravnavanih organizacij, ki je bila opravljena z odprtim ter 
nato fokusiranim kodiranjem (Glaser, 1978, 1992). Z odprtim kodiranjem smo poiskali preliminarne 
tematske kategorije prek neposrednih izjav udeležencev FS, v drugi fazi pa s fokusiranim kodiranjem 
razvili konceptualne kategorije, ki sintetizirajo večje število podatkov oziroma kod (ibid.). 

Nabor vprašanj za udeležence FS je bil sestavljen iz štirih tematskih sklopov:

1) prvi je preizpraševal razumevanje delovnega okolja in vsebine same organizacije6;

2) drugi alternativne oblike izobraževanja/učenja v teoriji in praksi7;

3) tretji delo/zaposlitev udeležencev na organizaciji in sicer zlasti prek dihotomije prekarizacija - 
avtonomno delo/zaposlitev;

4) zadnji sklop pa je ocenjeval in ovrednotil spremembe, ki so nastopile zaradi dela na organizaciji 
in sicer na štirih področjih: v znanju, vrednotah in stališčih, spretnostih, ter praksah (ali krajše ZVSP, 

To poglavje predstavi tri študije primerov dobrih praks inovativnega učenja za večanje možnosti 
(avtonomnega) zaposlovanja mladih. Študije primerov so narejene na osnovi obsežne raziskave 
s predstavniki vseh treh organizacij vključenih v Pyle, saj gre v strateškem partnerstvu za novo 
sodelovanje organizacij iz post-YU regije, ki so v svojem dosedanjem delu dokazale pozitivne premike 
na glavnih področjih, ki so pomembna za Pyle, ter bile za svoje delo in dosežke večkrat nagrajene. 
Študije primerov organizacij Zavod Bob (Slovenija), Krik (Makedonija) in Volunterski center Istra 
(Hrvaška) so dopolnjene s številnimi primerljivimi regionalnimi in tujimi dobrimi praksami, ki so (ali 
bi lahko bile) relevantne za Pyle, kar je kontekstualizirano v teoretskih priporočilih tega dokumenta 
(poglavje III in IV).

II.1   Metodologija

6 Ta del FS je bil dopolnjen z dodatnim odprtim vprašalnikom o prednostnih in slabostih, ki so jih udeleženci videli v organizaciji (udeleženci so bili 
zaprošeni, da na nov list papirja navedejo do 5 prednosti in do 5 slabosti).
7 Ta del FS je preizpraševal zlasti transformacijsko in emancipacijsko izobraževanje, ki sta v Pyle postavljena kot osrednja gradnika projekta ter poznavanje 
(domačih in tujih primerov) ‘dobrih praks’ učnih in širših družbenih transformacij, s katerimi so se udeleženci srečevali (o njih slišali, brali) pri 
svojem delu.
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glede na začetnice področij), kar je bilo analizirano z instrumentom Daniela Schugurenskega 
(Schugurensky, 2002; 2004; 2006; 2013; Lerner in Schugurensky, 2007).8

Celotno raziskavo – FS ter analizo primerov dobrih praks – je pripravila in izdelala avtorica tega 
besedila, ki ni članica ali sodelavka nobene od obravnavanih organizacij, pač pa je bila v Pyle vključena 
z namenom izdelave Pedagoških izhodišč oz. priporočil za emacipacijsko učenje (IR1). Avtorica je s 
pomočjo smernic in pripravljenega interpretacijskega okvirja analize sodelovala z izvajalcema FS v 
VCI in KRIK, da sta jo na enak način in po enakih postopkih izvedla v svoji organizaciji, medtem ko 
je FS na Zavodu Bob opravila sama.9  

FS na Zavodu Bob je bila izvedena 15. decembra 2017 na sedežu zavoda v Ljubljani in je tekoče potekala 
1 uro in 55 minut. Na njej je sodelovalo 12 izvajalcev programov zavoda, večinoma ženskega spola (10), 
ki so v povprečju na Bobu delovale 7.2 leti, oz. najdlje 11 let ter najmanj 2 leti. Pogovor je tekel zelo 
strukturirano in tekoče, saj gre za ‘uglašen’ kolektiv, ki se s podobnimi procesi skupinske obravnave in 
strukturiranega dialoga vsakodnevno srečuje v delovnem procesu zavoda. FS v okviru Volunterskega 
centra Istra je bila izvedena na sedežu organizacije v Puli 25. januarja 2018, in je potekala 1 uro in 40 
minut. Na njej je sodelovalo šest udeleženk (vse udeleženke so bile ženskega spola), ki so vključene v 
izvajanje programov organizacije, v povprečju so na VCI delovale ali z organizacijo sodelovale 3.75 let 
(med 6 mesecev in 6 let). FS na sedežu Krika v Skopju (v mladinskem centru Krikni) je bila izvedena 
13. februarja 2018 in je potekala 2 uri in 30 minut. Na njej je sodelovalo 6 udeležencev, ki so v povprečju 
na organizaciji zaposleni 2.5 leta, najdlje 6 let ter najmanj 1 leto, od tega 2 moška in 4 ženske.

Zavod Bob je nevladna organizacija iz Ljubljane, ki že od leta 2007 deluje predvsem 
na področju neformalnega izobraževanja, priložnostnega učenja, dela z mladimi 
oz. mlajšimi odraslimi. Leta 2015 je zavod prejel državno priznanje za prispevek k 
uveljavljanju mladinskega sektorja, saj je s svojimi programi mladinskega uličnega dela 

II.2     Študija primera: Zavod Bob

8 Instrument meri spremembo v ZVSP, ki nastopi pri priložnostnem učenju, kar bo natančneje predstavljeno v naslednjem poglavju (III. del), kjer 
je natančneje obravnavana libertarna pedagogika, relevantna za realizacijo Pyle. Tu pa je pojasnjena le osnovna metodologija instrumenta: merjenje 
sprememb ZVSP (pozitivnih in negativnih) je bilo med udeleženci FS opravljeno dvakrat – prvič kot odprt evalvacijski vprašalnik na začetku izvedbe FS, 
kjer so udeleženci v prazna polja navedli temelje spremembe glede na vsa štiri obravnavana področja, drugič pa na koncu FS, ko so v ocenjevanje prejeli 
45 že v naprej določenih kazalnikov ZVSP. Spremembe so ocenjevali na 10 stopenjski Likertovi lestvici, kjer so lahko pozitivno spremembo označili z 
najmanj 1 (zelo majhna) in največ 5 (zelo velika), negativno spremembo pa z -1 (zelo majhna) do -5 (zelo velika); vrednost 0 so izbrali, če sprememba 
ni nastopila.
9 FS na VCI je izvedla Aleksandra Lera, nova sodelavka centra. Pri interpretaciji podatkov, ki jih je opravila avtorica tega besedila, je sodelovala še Tihana 
Fontana, zaposlena v VCI. V primeru Krika je FS izvedela Simona Petrovska, KRIKova nova sodelavka, pri interpretacijah podatkov pa je sodelovala 
Mila Karadafova, dolgoletna vodja Krika.
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(Bob geto10 , Mreža mlada ulica11 , Človekinje12 , LivadaLab13 , idr.), neformalnega izobraževanja 
in priložnostnega učenja (Pumo14, Prikaz15 idr.) ter projekti in dogodki za večjo prepoznavnost 
mladinskega polja (Nextival16 idr.) v desetih letih delovanja dokazal učinkovito vključevanje mladih 
v družbo, ozaveščanje o dejavnostih v mladinskem sektorju ter uspešno izvajanje strokovnega in 
terenskega dela. Bob sodeluje s številnimi nevladnimi (mladinskimi) organizacijami v Sloveniji, z 
osnovnimi in srednjimi šolami, ljubljanskimi fakultetami, četrtnimi skupnostmi, MOL, Zavodom RS 
za zaposlovanje, tremi ministrstvi, ki pokrivajo področje izobraževanja in dela, ter z uradom vlade 
RS za komuniciranje. Sodeluje tudi na mednarodnih projektih (Movit, Erasmus+, EVS ter v okviru 
mednarodne mreže uličnega dela – Dynamo International).

10 Projekt Bob Geto identificira potrebe mladih (15-29 let) skozi ‘od spodaj navzgor’ pristop (‘bottom-up’) z namenom oživljanja javnih prostorov ter 
razvojem medsebojne podpore in sodelovanja zunaj okvirov uradnih ustanov. Cilj projekta je zmanjševanje škode, ki je posledica tveganega vedenja med 
mladimi, in spodbujanje pozitivne spremembe posameznika kot tudi širših družbenih sprememb. Več: http://www.zavod-bob.si/bob-geto-ft-tobalko-vila/ 
11 Mreža mlada ulica (MMU) je mreža nevladnih organizacij, ki si prizadevajo zmanjševati medvrstniško nasilje, zlorabo alkohola in drugih substanc ter 
kršenje javnega reda in miru, vzpostavljati pogoje za dialog med mladimi, prebivalci lokalne skupnosti in odločevalci, ozaveščati o javnih površinah in 
njihovi odgovorni rabi, krepiti družbeno vključenost mladih itn. Več: http://www.zavod-bob.si/mreza-mlada-ulica/
12 Človekinje je projekt preventivnega terenskega dela v degradiranih delih MOL, ki je naravnan v gradnjo skupnosti. Več: http://www.zavod-bob.si/
clovekinje/
13 LivadaLab je pilotni projekt krovnega mednarodnega projekta Green surge (http://greensurge.eu/), s katerim se degradirane javne površine spreminja 
v zelenice za kakovostnejše preživljanje prostega časa mladih ter za razvoj skupnosti v širšem lokalnem okolju. Več: http://www.zavod-bob.si/livada/ 
14 Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je program aktivne politike zaposlovanja za opolnomočenje mladih (15 do 26 let, zlasti osipnikov, 
brezposelnih idr.), pri katerem s projektnim delom razvijajo kompetence za vključevanje na trg dela, poklicno identiteto, ponoven vstop v institucionalno 
izobraževanje in/ali uspešno družbeno integracijo. Več: http://www.zavod-bob.si/pum-o/ 
15 Prikaz je bil mednarodni program neformalnega izobraževanja za razvoj kompetenc za avtonomno zaposlitev, namenjen mladim od 18 do 29 let. Več 
http://www.zavod-bob.si/prikaz/ 
16 Nextival je projektno delo, prek katerega se mladi naučijo ustvariti festival za promocijo umetniške, rokodelke, projektne idr. izdelke, dejavnosti in 
projekte. Več: http://www.zavod-bob.si/nextival/
17 Cilj projekta Marš na(d) trg dela je ponuditi karierno opolnomočenje in polno podporo udeležencem, povečati njihov zaposlitveni potencial ter 
zaposlovanje. Več: http://www.zavod-bob.si/mars-nad-trg-dela/march-upon-the-labour-market/

               Razumevanje delovnega okolja 
in vsebine zavoda
II.2.1

Večina udeležencev FS je bila vključena v najmanj tri projekte zavoda, pri čemer so bili najbolj 
zastopani Mreža mlada ulica, MC Bob, Marš na trg dela17, Prikaz, Človekinje in EVS. Pet udeleženk/
cev je sodelovalo na več kot petih (preteklih ali še izvajajočih) projektih. Pri vseh udeležencih je 
bila poudarjena močna identifikacija z zavodom, ki so ga opredeljevali kot skupnost (s pojmi: ‘dom’, 
‘hiša’, ‘skupnostna organizacija’, ‘inkubator’, ‘čebelji panj’, ‘razvoj’, ‘solidarnost’, ‘aktivno državljanstvo’). 
Interpretacije udeležencev so nakazovale povezanost in integriranost članov, sodelovanje na različnih 
programih in pri različnih vsebinah, utečena in dogovorjena pravila vodenja oz. soupravljanja in 
komuniciranja, horizontalne pristope in soodločanje ter, kot je pojasnila ena od udeleženk, da so za 
zavod pripravljeni marsikaj narediti: ‘Vložiti moraš več, kot se pričakuje, saj smo Zavod Bob.’

Zastavljeno tezo so potrdile tudi interpretacije o ‘prednostih dela na zavodu’. Najbolj so 
poudarili: a) sodelovalne odnose (vzajemnost, povezanost, skupnost, močno družbeno 
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omrežje ter enakost in horizontalnost), b) prostor za učenje (podporno okolje za razvoj 
posameznika), in c) raznolikost, fleksibilnost ter neodvisnost dela (da lahko delujejo na različnih 
področjih, da lahko vplivajo na delavnik in razporeditev obveznosti, da si lahko sami določijo 
čas dopusta, da lahko delajo stvari, ki jih zanimajo itn.). Izpostavili so še medsebojno izmenjavo 
stvari, virov, in znanja, kot tudi vsesplošno podporo v okviru zavoda (svetovanje, zanašanje na 
sposobnosti sodelavcev, učno okolje, prostor, infrastruktura ipd.).

Kot slabosti dela in delovanja na zavodu so identificirali tematike, povezane s prekarizacijo dela (in 
življenja), saj je bila na prvo mesto postavljena prav a) finančna negotovost in odvisnost od projektnega 
financiranja (nizko plačano delo, odvisnost ‘od projekta do projekta’, nestabilnost financiranja 
programov, zamiki v izplačilih itn.), kar je bilo izpostavljeno tudi v povsem osebnih dilemah: ena od 
udeleženk FS si zaradi navedenih negotovosti ne more oz. ne upa ustvariti družine. Izpostavljeni so 
bili tudi neustrezni in/ali neučinkoviti upravljavski vidiki delovanja zavoda, ki so jih opisali kot: b) 
nestrukturirano in netransparentno delo (preveč informacij, prekrivanje informacij, sklepov, nalog 
itn.); c) izgorelost, ki jo povzroča velika motivacija za delo, ki izhaja tudi iz ‘(pre)velike identifikacije 
z zavodom’; d) časovna neustreznost (preveč intenziven ali pa premalo intenziven delavnik glede 
na prevladujoče projektno delo); ter e) ‘javno’ proti ‘zasebno’, ali kot je to nazorno ubesedila ena od 
udeleženk: ‘Bob sodi v obe sferi, zato se službeni problemi odražajo tudi doma’.

             Razumevanje transformacijskega in 
emancipacijskega izobraževanja in učenja
II.2.2

Čeprav so se vsi udeleženci FS poudarili, da je Bob poseben oz. drugačen od drugih društev, zavodov in 
izobraževalnih institucij, pa so hkrati ugotavljali tudi, da ni tako zelo drugačen, kot si to sami pogosto 
prigovarjajo in kar v veliki meri opredeljuje njihovo identiteto (da delajo drugače, da uporabljajo 
drugačne pristope ipd.). Dve udeleženki FS sta izpostavili, da se vsi NVOji prijavljajo na enake razpise 
in pod enakovrednimi pogoji, zaradi česar tudi Bob ne more biti edinstven. Pri refleksiji, v čem se delo 
zavoda vendarle razlikuje (če sploh) od drugih sorodnih organizacij, pa so izstopale nekatere kvalitativne 
prednosti samega procesa delovanja na zavodu (torej tega, kako delujejo: skozi celotno FS je bil močan 
poudarek na tehnikah gledališča zatiranih in na strukturiranem dialogu) kot tudi tega, s kom delujejo 
(marginalizirane, ranljive, zavržene skupine mladih). Prav tako so poudarili nenehno preverjanje 
potreb udeležencev, redno analizo stanja programa ter prenos znanj oz. polnomočenje vseh vključenih, 
da ob podpori zavoda in prek horizontalnih ter dialoških pristopov izvajalcev projektov programe 
zaključijo vsaj kot polnomočeni če ne kot ‘emancipirani’ posamezniki, sposobni zasnovati, voditi in 
izvajati podoben/nov projekt ter si s tem zagotoviti delo, ki jih zanima, veseli, s tem pa tudi svoj obstoj. 
Udeleženci FS v svojih projektih do neke mere že ustvarjajo in dosegajo to, kar je temeljni namen Pyle. 
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Druga prednost zavoda za izvajanje emancipacijskih učnih pristopov za večanje zaposljivosti med 
mladimi pa je njihovo razumevanje metode in vsebine dela. Udeleženci FS so izpostavili, da so pred 
leti projekte zavoda pogosto prijavljali na razpise kot ‘odprte kurikule’, torej brez dokončno definirane 
in zacementirane vsebine, in s prepričljivo in jasno metodologijo dela. Prepričani so bili, da je vsebina 
‘nekaj’, kar morajo opredeliti uporabniki posameznega programa, ‘nekaj’, za kar se morajo zavzeti 
in izgraditi učeči se v samem procesu. Tovrstna metoda dela, ki je blizu pristopom militantnega 
raziskovanja (Colectivo Situaciones, 2003; 2005; Shukaitis, Graeber in Biddle, 2007; Gregorčič, 2011) 
ter ‘učenja v boju’ (Vieta, 2014; Gregorčič, 2011 idr.), in so jo za večjo učinkovitost in uspešnost pri 
pridobivanju projektov spremenili, kot tudi premislek udeležencev, da se enaka metoda uporablja tudi 
za (samo)upravljanje zavoda in njegovih programov, kažejo na velik potencial za gradnjo pristopov k 
transformacijskemu in emancipacijskem učenju, v kolikor so ti tako teoretsko kot praktično ustrezno 
utemeljeni in umeščeni.

18 Z akcijskim in participativnim raziskovanjem so z metodo Annoying Softness izvedli petdeset urni trening aktivnega življenja za krepitev 
posameznikovih kompetenc za načrtovanje in realizacijo konkretne (in glede na aktualni čas nujne) življenjske spremembe, ki so jo udeleženci ob koncu 
tudi javno predstavili..

Pri vseh udeležencih je bila poudarjena 
močna identifikacija z zavodom, ki so ga 

opredeljevali kot skupnost.

Vendar pa udeleženci niso znali jasno opredeliti, kaj je emancipacijsko kot tudi ne kaj je transformacijsko 
učenje. Prvega je poskusila definirati le ena od udeleženk, in sicer kot ‘proces refleksije in osvajanje 
tihega znanja’, medtem ko so trije udeleženci menili, da imata dva od projektov, na katerih so delali 
v okviru Boba, elemente emancipacijskega izobraževanja: projekt Mladi itd. in Sfurinezafuri. Prvi 
je z metodo strukturiranega dialoga vključeval mlade v sodelovanje z oblikovalci politik ter s tem 
večal njihov (samo)zaposlitveni potencial. Pri tem projektu so se izvajalci programa poimenovali 
kopiloti, udeleženci programa pa piloti (Kopiloti, 2017), iz česar gre razbrati poudarek na dialoškosti 
in vzajemnosti procesa kot tudi kdo so bili protagonisti procesa. Drugi projekt pa je bil namenjen 
ustvarjanju načinov, kako doseči konkretno življenjsko spremembo ‘tukaj in zdaj’.18

Tudi definiranje transformacijskega učenja so udeleženci podali le z dvema poskusoma laičnih razlag 
oz. lastne izkušnje in občutkov o učnih transformacijah, pri čemer so izpostavili, da so za realizacijo
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ttakega učenja najverjetneje potrebni varen učni prostor, participacija, ustrezna metoda dela ter 
vključevanje čustev v proces učenja. Navedli so nekatere pomembne elemente transformacijskega 
učenja, ki so jih s pomočjo strokovnjakov (Freire, Mezirow, Hoggan in Schugurensky) utemeljili 
v III. poglavju. Iznajdljivejša udeleženka se je prek telefona že med samim potekom FS dokopala 
do definicije transformacijskega učenja, ki jo je delila s sodelavci, ti pa so se strinjali, da verjetno 
nekaj podobnega v praksah zavoda ves čas počnejo. Kot raziskave, ki jih opravljajo v okviru Boba, so 
udeleženci izpostavili akcijsko raziskovanje, analizo strategij in potreb ter intuitivnost.

Kot primere ‘dobrih praks, ki prispevajo k širšim družbenim spremembam’, so udeleženci navedli: 
Boalovo gledališče zatiranih, strukturiran dialog (na primeru prakse Dialog 2.0 z Dunaja), prakse 
participatornega proračuna, ki se razvijajo v Sloveniji, participativne in radikalne učne prakse iz Melbourna, 
Labina, Krka; projekt Povej naprej Mladinskega centra Zagorje ob Savi, Centre ponovne uporabe iz 
Slovenije, Men’s shed (‘moške delavnice’) iz Avstralije ter Bobov projekt Mreža mlada ulica. Kot ‘dobre 
prakse emancipacijskega učenja’ pa so izpostavili taborništvo, enoletna pripravniška usposabljanja, 
kot jih poznajo v tujini (ko mladi po zaključenem izobraževanju opravljajo enoletno izpopolnjevanje 
v tujini ter s tem pridobijo nove izkušnje), na splošno slovenski program PUM (projektno učenje 
mlajših odraslih), projekte vezane na že omenjen strukturiran dialog ter konkretneje še svoje projekte

Udeleženci fokusne skupine v svojih 
projektih do neke mere že ustvarjajo in 

dosegajo to, kar je temeljni namen Pyle.

improvizacijskega gledališča). Kot bo predstavljeno v III. poglavju, bomo prakso participatornega 
proračuna obravnavali kot enega od osrednjih primerov za razumevanje transformacijskega učenja 
in njegovih učinkov na širšo družbeno transformacijo, ki jo vsaj pri razumevanju sodobnega dela in 
zaposlitve nedvomno potrebujemo. 

Med najbolj izpostavljenimi teoretiki in znanstvenimi ter strokovnimi deli, ki jih uporabljajo pri svojem 
delu, so poleg že omenjenega gledališča zatiranih in zakonodajnega gledališča (Augusto Boal, 1998a, 
1998b) ter teoretičnih del, ki opisujejo te pristope (Fritz, 2012), omenili še skupnosti prakse (Lave in 
Wenger, 1991), različne priročnike o mladinskem (uličnem) delu (za trenerje in za menedžerje, ki ju 
je izdelal Mladinski svet Slovenije, (Cepin, 2017; Merhar, 2017), Venessa Rogers (2000) idr.); socialno-
pedagoško delo Naseljenci in vodniki (Müller, 2006) ter delo Družbene konstrukcije realnosti (Berger 
in Luckmann, 1988).

Čeprav so udeleženci pokazali bogat nabor izkušenj, tehnik in veščin za emancipacijsko (mladinsko) 
delo in močno naravnanost v ustvarjanje (drugačnih) praks in pristopov, pa niso izkazovali teoretskega 
razmišljanja in suverenosti, ki sta nujno potrebna za kritično refleksijo in prepoznavanje vseh procesov, 
ki sestavljajo transformacijsko ali emancipacijsko učenje.

PRiKAZ, Lokalni karierni 
zaganjalnik (ki ga zavod 
izvaja v Kopru) ter Vse ali 
nič, ki temelji na gledališki 
pedagogiki (po metodi 
gledališča zatiranih in/ali 
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                   Razumevanje idealnega in   
avtonomnega dela (oz. zaposlitve)
II.2.3

Vsi udeleženci FS so se srečevali z brezposelnostjo, socialno ranljivostjo in prekarnim delom že vse 
od zaključenega izobraževanja, nekaj pa jih je poudarilo, da so v tej situaciji še danes19 . Tudi samo 
razmišljanje o tem, kaj je ‘idealna zaposlitev’ oz. ‘idealno delo’ in kaj ‘avtonomna zaposlitev’ oz. 
‘avtonomno delo’, je odražalo preživitveno razmišljanje o delu in življenju – s poudarkom na tem, da 
je možnost za ‘avtentično’ zaposlitev minimalna. Z navedenim se nista strinjali le dve udeleženki, ki 
sta imeli drugačno življenjsko in delovno izkušnjo in ki tudi svojega aktualnega dela nista smatrali kot 
prekarnega ali negotovega.

Udeleženci FS so za utemeljevanje ‘idealne zaposlitve’ navedli celo mavrico elementov, med katerimi 
sta bila najbolj poudarjena a) dostojno plačilo oz. redni prihodki ter b) idealen kolektiv in zaupanje 
med sodelavci (medosebni odnosi). Interpretacije so pokazale, da so se zaradi slednjega tudi odločili 
delati na zavodu, saj so bili zanje medosebni odnosi bolj pomembni kot pa gotovost in varnost 
zaposlitve (višina dohodka, rednost nakazil plače/honorarja itn.). Izpostavljeni so bili tudi naslednji 
elementi: c) da lahko sami določajo vsebino dela in da lahko sami (skupaj s sodelavci) organizirajo 
delo; d) možnost stalnega učenja (v skupnosti); e) delo izven cone udobja, da ne zapadejo v rutino. 
Od vseh omenjenih elementov je bilo najmanjkrat izpostavljeno ustvarjalno in samo-izpopolnjujoče 
delo, a kazalniki v zaključnem delu te študije primera potrjujejo, da je bilo to predvsem zaradi. visokih 
možnosti samorealizacije v okviru zavoda in ne zaradi tega, ker ti pojmi ne bili več v dometu njihovih 
osebnih refleksij (zaradi prekarnosti torej odvisnosti).

Ena udeleženka FS je izpostavila, da ima pri 33 letih zgolj dve leti delovne dobe, čeprav je delala že 
med študijem in ves čas po zaključeni visokošolski izobrazbi (izkoristila je vse možnosti študentskega 
dela, tudi s fiktivnim vpisom na drugo fakulteto, samo da je lahko nadaljevala z edinim mogočim, 
za delodajalce sprejemljivim statusom za delo). ‘Ob tem sem se s svojo brezposelnostjo soočala tako, 
da sem zaprosila za socialno podporo in živela izjemno skromno’. Druga udeleženka je poudarila, da 
se je veliko težje soočala z vsemi okoliščinami brezposelnosti kot pa s samo brezposelnostjo (manj 
socialnih stikov, večja negotovost, izoliranost, več strahov), tretja pa je izpostavila napor mladih, da 
bi prišli do prve zaposlitve, ki jim jo zlasti na družboslovnih in humanističnih fakultetah predstavljajo 
kot nedosegljivo, ‘s čimer mladi gradimo krizne identitete že v času študija’, kar pa ima lahko na 
nekatere pozitivne učinke, kot pokaže spodaj naveden primer, lahko pa tudi negativne, saj so se za 
zaposlitev pripravljeni odpovedati marsičemu, tudi lastnim interesom, svobodi, ustvarjalnosti itn.

19 Za prekarno delo so se ‘morali’ odločati in v taka razmerja vstopati zaradi različnih življenjskih situacij in lastne ocene, da si tako povečujejo možnost 
za varno zaposlitev (zaposlitev za nedoločen čas); za dodaten zaslužek ob prenizki plači/honorarju; ker je bilo edino ‘študentsko delo’ možnost dela oz. 
začasnega delovnega razmerja itn.
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Ena od udeleženk je svoje soočanje s ‘krizno identiteto’ opisala takole: ‘Naši generaciji so že na fakulteti 
govorili, da nikdar ne bomo dobili službe, zato sem se s samo ‘brezposelnostjo’ začela soočati že v 
tretjem letniku fakultete ter sem tako par let pred zaposlitvijo delala na tem, da bi dobila zaposlitev. 
Do danes sem bila brezposelna le dva dni.’

Pri interpretaciji pojma ‘avtonomna zaposlitev’ so šla razmišljanja udeležencev FS v zelo različne 
smeri: da avtonomna zaposlitev ni odvisna od ponudbe na trgu dela (da gre za inovativnost dela in 
drugačno vsebino zaposlitve od prevladujočih) in ima posameznik popolno avtonomijo nad tem, kaj 
in kako dela ter koliko je njegovo delo vredno; da gre za aktivno participacijo v delovnem procesu med 
delodajalcem in delojemalcem (horizontalnost odnosov v delovnem razmerju), pri čemer se lahko 
oba položaja prekrivata (da je delodajalec hkrati tudi delojemalec) oz. da ‘lahko samoupravljaš delo 
oz. so-odločaš o delovnem procesu’; da je ‘individualizirana’ zaposlitev, prilagojena konkretni osebi: 
‘če bi delo opravljal kdo drug, bi delo opravljal drugače in pod drugačnimi pogoji’.  

Kot je bilo nakazano že v prvem poglavju te študije primera, ugotavljamo, da čeprav je bil Bob v vseh 
interpretacijah udeležencev predstavljen kot močna, harmonična in podporna skupnost sodelujočih, 
ter kljub prednostim horizontalnega in so-upravljavskega dela, pa zlasti zaradi nestabilnosti 
financiranja zavoda (in odvisnosti od projektov) in posledične prekarizacije zaposlenih še ni uspel 
vzpostaviti primernih pogojev za ustrezno, varno in dostojno zaposlitev vseh svojih članov. To pa 
pomeni, da bi bilo predvsem za Pyle potrebno v tej smeri narediti večji korak, tudi s predlogi jasno 
opredeljenih ‘alternativnih avtonomnih’ oblik zaposlovanja, ki jih zavod še ni natančneje premišljal in 
so nakazani v III. in IV. poglavju tega dokumenta. 

II.2.4     Spremembe v ZVSP zaradi dela/

Udeleženci so pri samostojnem identificiranju ‘sprememb v znanju’, ki so jih ob začetku FS napisali 
na prazen list papirja, najbolj izpostavili ‘projektno načrtovanje’ oz. ‘projektno delo’ ter znanje 
o upravljanju in financiranju zavoda, vključno z marketingom in socialnimi omrežji. Podobno 
je pokazala tudi analiza sprememb v znanju, ki so jih udeleženci ovrednotili s predloženimi 
kazalniki ob koncu FS, saj se prav ta dva kazalnika uvrščata na prvi dve mesti (glej tabela 1), 
prvi kazalnik pa je najvišje uvrščen glede na vsa področja ZVSP. Tretji kazalnik sovpada tudi s 
samo-identificiranim področjem spremembe v znanju na področjih pedagogike, andragogike, 
specialne pedagogike in psihologije, ki so jih udeleženci poleg metod gledališča zatiranih postavili 
kot naslednjo najvidnejšo spremembo zaradi dela na zavodu. Izpostaviti pa velja še znanja na 
področju skupinskega dela (in team-buildinga), kar je na zavodu glede na preostalo analizo (in 
glede na opažanje avtorice) najverjetneje prisotno celo bolj, kot je bilo to izpostavljeno v sami FS,

delovanja na zavodu
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kot tudi poznavanje nevladnih organizacij na področju mladinskega sektorja, kar je relevanten dejavnik 
tako za emancipacijsko učenje v zavodu kot tudi za emancipacijske zaposlitvene prakse. Identificirane 
so bile še številne druge konkretne spremembe, vezane na osebni razvoj posameznega udeleženca ali 
pa na samo vsebino dela, ki ga na zavodu opravlja (kot npr. znanje o rabi javnih površin, o karierni 
orientaciji ipd.).

Spremembe v znanju Povprečno povišanje 

1 Pridobljeno znanje o pisanju projektov 4.7

2 Znanje o vodenju, delovanju in upravljanju zavoda 4.3

3 Uvedla/el sem novo prakso v izobraževanju (KATERO – 
poimenuj)20 2.1

4 Znanje o vodenju mednarodnih projektov 1.5

Tabela 1: Spremembe v znanju

Kot je razvidno iz tabele 2, so udeleženci pri ‘spremembah vrednot in stališč’ zaradi dela na zavodu 
najbolj poudarili osebne transformacijske vidike (občutek pripadnosti, samozaupanje, sreča, 
samoizražanje, samopotrditev), ki jim sledita kazalnika o spremenjenem razumevanju poklica in 
izobraževanja ter kazalnik pozitivnega pogleda na lastno zaposlitev. Predloženi kazalniki so odrazili 
povsem drugačno hierarhijo sprememb v vrednotah in stališčih, kot je bila navedena pri samostojnem 
identificiranju spremembe iz tega področja, kajti pri slednji so zapisovali splošne vrednote, ki naj 
bi jih pridobili, kot npr. okrepitev solidarnosti, tolerance ter odgovornosti (torej na splošno).

20 Udeleženci so omenili: prakso legislativnega gledališča, projekt PRiKAZ, izkustveno učenje, preventivno terensko delo, mladinsko ulično delo, 
skupnostno delo, akcijsko raziskovanje, metodo nadležne mehkosti ali ‘annoying softness’ (usposabljanje za aktivno življenje v okviru uličnega 
mladinskega dela).

Toleranca je sicer močno poudarjena 
tudi v tabeli 2, a šele na devetem mestu, 
pri čemer je eden od udeležencev 
izpostavil, da je okrepil toleranco do 
vseh, ‘ker zdaj bolj ceni sebe’, drugi 
pa so izpostavili večjo toleranco do 
mladih, do aktivistov, do sodelavcev, 
učiteljev in ljudi brez pravih 
priložnosti. Pri samoidentificiranju
vrednot in stališč so navedli še ‘skrb zase in postavljanje lastnih meja’ ter ‘vzajemnost dela in 
prostega časa’. Med vrsto drugih navedb, ki so bile podane zgolj s strani ene/ga udeleženca/ke 
pa lahko omenimo še ‘vzpodbujanje mladih k samostojnosti’ ter ‘demokratičnost organizacije’.  

Transformacija vrednot in stališč 
kaže, da udeleženci zaradi dela na 
Bobu vendarle doživljajo pomembne 
osebne transformacije, ki lahko 
prispevajo tudi k transformacijskemu 
učenju v okviru zavoda.
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Spremembe vrednot in stališč Povprečno povišanje

1 Občutek pripadnosti 3.8

2 Utrdil/a, potrdil/a samozaupanje 3.4

3 Zdaj srečnejši/a kot pred tem 3.4

4 Občutek, da se lahko izrazim 3.2

5 Samopotrditev 3.2

6 Zdaj drugače gledam na svoj poklic 3.1

7 Spremenila razumevanje/dojemanje “izobraževanja” 2.9

8 Sem bolj optimističen glede možnosti lastnega zaposlovanja 
v prihodnosti 2.9

9 Zdaj bolj cenim druge ljudi (NAVEDI KOGA/dr. skupi-
no:_________) 2.6

10 Spremenila dojemanje sveta in moje vloge v svetu 2.5

11 Sem postal/a bolj kritičen/na do družbe in politike 2.4

12 Zdaj bolj zaupam 2.2

13 Sem spremenila pogled na brezposelnost 2.1

14 Spremenil/la sem odnos do učenja 1.5

15 Zdaj bolj cenim ljudi z učnimi težavami 1.2

Tabela 2: Spremembe vrednot in stališč

Kot je razvidno iz tabele 3, so udeleženci visoko ocenili vseh 12 predloženih kazalnikov, ki so merili 
‘spremembe v spretnostih’ (≥ 2), poleg pridobivanja in vodenja projektov pa so okrepili tudi vrsto 
drugih sposobnosti, kot so razreševanje konfliktov, vodenje dialoga, soočanje s problemi, skupinsko 
delo, sodelovanje ipd. Med navedbami spretnosti, ki so jih sami identificirali, pa je najbolj izstopal 
nabor zelo konkretnih veščin (vožnja kombija, postavljanje spletnih strani, urejanje socialnih omrežij, 
pisanje strokovnih člankov, grafično oblikovanje, popravljanje koles, peka na žaru itn.). Poleg spretnosti 
za pisanje, izvajanje in vodenje razpisov so bili večkrat poudarjeni še aktivno poslušanje (opazovanje, 
asertivna komunikacija), dogovarjanje oz. doseganje konsenza ter socialne veščine.

Transformacija vrednot in stališč kaže, da udeleženci zaradi dela na Bobu vendarle doživljajo 
pomembne osebne transformacije, ki lahko prispevajo tudi k transformacijskemu učenju v 
okviru zavoda. 
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Spremembe v spretnostih Povprečno povišanje

1 Nova birokratska znanja 4.4

2 Pridobil/a financiranje za zavod 4.2

3 Sposobnost reševanja konfliktov 3.5

4 Sposobnost dialoga 3.3

5 Računovodske spretnosti 3.2

6 Sposobnost usklajevanja in prilagajanja 3.2

7 Soočiti se s problemom 3.1

8 Komunikacijske sposobnosti 3.0

9 Sposobnost javnega nastopanja 2.9

10 Prevzemati odgovornost za napake 2.9

11 Sposobnost komuniciranja z javnimi institucijami 2.8

12 Znam zmontirati video 2.0

Tabela 3: Spremembe v spretnostih

Pri svojem delu na zavodu so udeleženci okrepili tudi različne prakse, najbolj, kot so sami identificirali, 
mladinsko (ulično) delo, kar je glavna tematika večine njihovih projektov, izpostavili pa so še delo 
s socialno ranljivimi in izključenimi skupinami (zlasti mladimi in študenti), timsko delo ter vrsto 
drugih praks, v katerih je prepoznati večjo participacijo in angažiranost na lokalnem nivoju in v 
skupnosti. Podobno tudi tabela 4 pokaže, da so udeleženci zaradi dela na zavodu okrepili sodelovanje 
z drugimi NVOji s področja mladine in mladinskega dela in da so se z zavodom oz. prek zavoda tudi 
bolj vključili v lokalna okolja oz. skupnosti kot aktivni državljani. Zaradi delovanja na zavodu so med 
drugim podvojili število prijateljev, kar je še eden od kazalnikov, ki potrjujejo integrirano skupnost 
sodelujočih na zavodu in močan socialni kapital zavoda.
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Spremembe v praksah Povprečno povišanje

1 Okrepil/a sodelovanje z drugimi mladinskimi in nevladnimi organi-
zacijami v Sloveniji 4.3

2 Sem organizirala družbeno akcijo 2.9

3 Sem bila deležen/na mednarodnih izmenjav 2.3

4 Sem se bolj vključil/a v svoje lokalno okolje 2.2

5 Podvojil/a številko prijateljev/ic 2.2

6 Imam več stikov in interakcij kot pred tem 2.1

7 Sem se povezal/a z drugimi posamezniki in skupinami, za spremin-
janje določenega problema, ki je širši, družbeni problem 1.8

8 Sem napisal/a peticijo ali protestno pismo 0.6

Tabela 4: Spremembe v praksah

Volonterski centar Istra (VCI, ‘Prostovoljski center Istra’) je bil uradno ustanovljen v Puli leta 2012 po 
dveh letih delovanja kot pobuda številnih lokalnih nevladnih organizacij ter zavodov. VCI trenutno 
zaposluje dva mlada strokovnjaka - psihologa in socialnega delavca - ter letno vključuje med 3 in 
40 prostovoljcev glede na načrtovane aktivnosti in projekte. VCI prispeva k razvoju civilne družbe 
in lokalne skupnosti z delovanjem na področju spodbujanja prostovoljstva, krepitve zmogljivosti na 
področju upravljanja s prostovoljci, ter mreženjem. Ciljne skupine njihovih dejavnosti so potencialni 
(zlasti mladi) prostovoljci ter neprofitne organizacije, ki nudijo priložnosti za prostovoljstvo, vplivajo pa 
tudi na druge državljane ter na lokalno skupnost (PYTBUL, Razvoj volonterstva u Istri21, Volontiranje 
– snaga mladih22, Volontiranje To Go23, PORIV – podrška razvoju infrastrukture volonterstva24, itd.).

II.3   Študija primera: Volonterski centar Istra

21 “Razvoj volonterstva u Istri” (Razvoj prostovoljstva v Istri) je projekt, ki ga financira Istrska regija in katerega cilj je prispevati k razvoju prostovoljstva v 
Istri s povečanjem števila prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v Istri ter s povišanjem kakovosti dela s prostovoljci.
22 “Volontiranje – snaga mladih” (Prostovoljstvo - moč mladih) je projekt, ki ga financira mesto Pula in katerega cilj je spodbujanje in razvoj prostovoljstva 
preko informiranja mladih med 15 in 29 let o pozitivnih rezultatih prostovoljstva in o možnostih za lokalno prostovoljstvo. Ena od aktivnosti v tem 
projektu je tudi ‘Klub mladih prostovoljcev’. Več o klubu: http://vci.hr/hr/aktivnosti/klub-mladih-volontera/
23 “Volontiranje To Go” je projekt, ki ga financira Evropski socialni sklad in katerega cilj je krepitev zmogljivosti šol in drugih neprofitnih organizacij 
na področju upravljanja prostovoljstva z namenom prispevanja k večjemu vključevanju dijakov v prostovoljske dejavnosti v lokalni skupnosti. Več o 
projektu: http://vci.hr/hr/aktivnosti/volontiranje-go/
24 “Podrška razvoju infrastrukture volonterstva” (Podpora razvoju infrastrukture prostovoljstva) je projekt, ki ga financira Evropski socialni sklad in je 
usmerjen v krepitev zmogljivosti organizatorjev prostovoljstva in lokalnih prostovoljskih centrov (VCI), kar bo omogočilo vzpostavitev večje mreže 
organizacij, ki vključujejo prostovoljce. Več o projektu: http://vci.hr/hr/aktivnosti/poriv/
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Projekti VCI so usmerjeni predvsem v razvoj prostovoljstva na območju Istre in nudijo podporo 
organizacijam, ki vključujejo prostovoljce na lokalni in nacionalni ravni (npr. projekt ‘Volontiranje - 
snaga mladih’). Kot partnerska organizacija VCI trenutno sodeluje v dveh projektih (poleg Pyle), ki 
ju financira Evropski socialni sklad ali Erasmus+: Volontiranje To Go in PORIV. V teh projektih VCI 
nudi izobraževanje in mentorsko podporo za koordinatorje prostovoljcev na področju kakovostnega 
upravljanja s prostovoljci, ter promovira vrednote in koristi prostovoljstva.  

VCI pri ustvarjanju in izvedbi aktivnosti sodeluje z različnimi deležniki, kot so nevladne organizacije, 
ki se ukvarjajo z različnimi ciljnimi skupinami in problematikami (mladina, socialno vključevanje, 
okolje, zdravje, prosti čas, itd.); javne ustanove na področju izobraževanja in socialne varnosti; ter 
lokalne občine. Zaradi svojih dosežkov v Istri jih financira Istrska regija, vključeni so v več občinskih 
strateških dokumentov, predstavnik VCI pa je tudi član Sveta za socialno dobrobit Istrske regije. 

II.3.1  Razumevanje delovnega okolja 
in vsebine VCI

VCI je bil kot civilna organizacija ustanovljen zaradi potrebe po izboljšanju kakovosti procesa 
pridobivanja in upravljanja prostovoljcev ter krepitvi zmogljivosti na področju prostovoljstva. 
Zaposleni v ustanoviteljskih organizacijah VCI (nekateri izmed njih so bili del fokusne skupine) so 
izpostavili več razlogov, zaradi katerih nadaljujejo sodelovanje in partnerstvo z VCI. Poudarili so, 
da je VCI edini okrajni prostovoljski center v Istri in lahko kot tak izvaja aktivnosti in nudi podporo 
različnim lokalnim skupnostim v regiji; da ima veliko strokovnega znanja ter lahko zagotavlja 
izobraževanje in podporo koordinatorjem prostovoljcev na področju upravljanja s prostovoljci takrat, 
ko različni projekti in različna partnerstva v regiji omogočajo vključevanje večjega števila ključnih 
deležnikov; da so mladi ena izmed ciljnih skupin njihovih dejavnosti; da imajo kakovosten odnos 
s partnerskimi organizacijami, ki se kaže v kontekstu enakovredne udeležbe v procesu odločanja, 
jasne delitve obveznosti in nalog, kar vodi v kvalitetne rezultate; da imajo zaposleni in prostovoljci 
VCI dobre odnose z deležniki, zaradi česar le ti ostajajo vključeni v aktivnosti organizacije. 
Udeleženci FS so ustanovitelje VCI opisali kot ‘strokovnjake in navdušence, kar v organizacijo 
privablja mlade in ambiciozne ljudi’. Udeleženci FS so se strinjali, da VCI zagotavlja kakovostno 
mentorsko podporo svojim mladim prostovoljcem, kar mladim omogoča, da iz prostovoljcev 
preidejo v položaj zaposlenih. Mentorsko podporo so udeleženci FS opisali kot ‘skrbno, podporno, 
angažirano, podrobno, usmerjeno v polnomočenje, temelji na neposrednih in doslednih odnosih 
z mladimi, kar prispeva k občutku kompetentnosti in lastne pomembnosti pri mentorirancih’. 
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Kot prednosti sodelovanja z VCI so udeleženci FS navedli a) ‘možnost neprekinjenega učnega procesa’, 
b) ‘izboljšanje osebnih in organizacijskih zmožnosti’ s sodelovanjem v različnih izobraževalnih 
programih, in c) raznolikost in fleksibilnost dela. Strinjali so se, da prostovoljstvo kot področje dela 
zaradi svoje interdisciplinarnosti omogoča vključevanje kreativnosti in inovativnih praks. Drugi 
dejavniki, ki omogočajo neprekinjen učni proces, so delovno okolje, ki je ‘timsko zasnovano, spodbudno, 
pozitivno, prilagodljivo in podporno’ in ‘priložnosti za mreženje’, ki sodelavcem omogočajo boljše 
medsebojno razumevanje, socialno učenje, izmenjavo znanja in spretnosti, kvalitetno komunikacijo 
in ‘občutek izpolnitve’. Udeleženci FS so se strinjali, da je VCI ena od vodilnih in kohezivnih sil v 
sektorju civilne družbe v Istri, saj je edina organizacija, ki se osredotoča na regulacijo prostovoljstva in 
na izobraževanje za celotno Istrsko regijo. 

Udeleženci FS so navedli tudi nekatere slabosti sodelovanja z VCI. Poudarili so, da obstaja potreba po 
krepitvi zmogljivosti v okviru organizacijskega razvoja, finančne zmogljivosti in delovnega prostora: 
organizacija je za uporabnike relativno nedostopna (nima primernega prostora za določene aktivnosti). 
Poleg tega so navedli problem ‘nenehnega spreminjanja kratkoročnih prioritet zaradi zunanjih vplivov’ 
ter ‘pomanjkanje časa zaradi administrativnega dela’, ki ne pušča veliko časa za doseganje konkretnih 
ciljev. Ena od slabosti dela pri VCI so sistemski problemi, zakonska ureditev in veliko ‘negotovosti, 
povezanih s prostovoljstvom’ in nezdružljivost predpisov z resničnimi, konkretnimi problemi v 
skupnosti in v nevladnih organizacijah, kar vodi do ‘demotivirajočega in stresnega občutka’. 

II.3.2  Razumevanje transformacijskega
in emancipacijskega izobraževanja    
in učenja
Dejavnosti VCI želijo okrepiti mlade in odrasle za osebni razvoj in aktivno državljanstvo z 
zagotavljanjem kakovostnih izobraževalnih in mentorskih storitev v okviru prostovoljstva. Temeljna 
področja VCI sta mladinsko delo in izobraževanje odraslih ali andragogika, njegovi člani pa prihajajo 
iz različnih in dopolnjujočih se poklicev: psihologije, socialne pedagogike in socialnega dela. Člani 
ekipe se razlikujejo tudi po številu izkušenj pri delu z mladimi in odraslimi, kar omogoča vzajemno 
učenje z opazovanjem in prispeva k izmenjavi in izboljšanju specifičnih znanj in veščin vsakega člana 
ekipe. Glasserjeva teorija izbire (Glasser, 1998) in Kolbova teorija izkustvenega učenja (Kolb, 1984) sta 
vključena v izobraževalne in mentorske dejavnosti tako s člani ekipe kot z in upravičenci (mladimi in 
odraslimi v vlogi prostovoljcev in udeležencev).

K delu z ljudmi člani ekipe pristopajo s poglobljenim razumevanjem potreb in z zaupanjem v 
sposobnosti vsakega posameznika. Njihovo delo sloni na ‘Sedmih skrbnih navadah’ (podpiranje, 
spodbujanje, poslušanje, sprejemanje, zaupanje, spoštovanje, razumevanje različnosti) ter na procesu
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izkustvenega učenja, ki vzpostavlja varno okolje, v katerem posamezniki pridobijo konkretno izkušnjo, 
nanje podajo refleksijo, nato pa povzamejo abstraktno konceptualizacijo, ki vodi k aktivnemu 
eksperimentiranju. Tak način dela v mladinskem delu omogoča mladim, da so aktivni udeleženci v 
svojem učnem procesu in da razvijajo osebne odnose, ki spodbujajo njihovo osebno rast. Uporabljena 
metodologija omogoča izkustveno učenje, s čimer lahko v praksi uporabijo teoretične pristope. 
Metode, ki se pogosto uporabljajo v njihovem izobraževalnem in mentorskem procesu, so predstavitev 
in osebno prispevanje, metode diskusije v majhnih in velikih skupinah, igre vlog/dramske metode, 
vaje simulacije, itd. Izbira metode je odvisna od namena usposabljanj ter drugih aktivnosti, pa tudi od 
pripravljenosti udeležencev na sodelovanje. 

25 Publikacije Društva za razvoj civilne družbe SMART so na voljo na strani: http://www.volonterski-centar-ri.org/o-volonterskom-centru/publikacije/
26 Publikacije Prostovoljskega centra Zagreb so na voljo na strani: http://www.vcz.hr/vcz/izdavastvo/
27 Publikacije Hrvaške mladinske mreže so na voljo na strani: http://www.mmh.hr/en/publications-and-documents/our-publications

Članom VCI pri vsakdanjem delu pomagajo gradiva, kot so splošni priročniki za upravljanje 
prostovoljcev, še posebej iz Udruge za razvoj civilnog društva SMART (Društvo za razvoj civilne 
družbe SMART, Rijeka, Hrvaška)25 in iz Volonterskega centra Zagreb (Prostovoljski center Zagreb, 
Zagreb, Hrvaška)26, pa tudi literatura in priročniki na področju mladinskega dela, še zlasti iz Mreže 
mladih Hrvatske (Hrvaška mladinska mreža, Zagreb, Hrvaška)27. Udeleženci FS so kot teoretska dela 
in raziskave, ki jih uporabljajo pri vsakodnevnem delu, navedli nekatere avtorje in skupine avtorjev, 
kot so Kordić, Prgić Znika in Borić (2015), Kamenko, Kovačević in Šehić Relić (2016), Šehić Relić in 
dr. (2014), Ćulum (2008), Kovačić in Ćulum (2015), Ilišin in dr. (2013) in Popović (2013). 

Udeleženci FS so menili, da neformalni programi, ki jih oblikuje in izvaja VCI, vključujejo veliko 
interakcije med fasilitatorji in udeleženci; udeležence se spodbuja, da se aktivno vključijo v učni 
proces in podpirajo drug drugega. Programi VCI se načeloma ne izvajajo formalno (npr. ex cathedra) 
in ‘udeleženci lahko zapustijo program z veliko praktičnega znanja in orodji, ki jim bodo kasneje  
koristili v vsakodnevnem delu’. Od drugih programov jih loči tudi dejstvo, da lahko zaradi ‘vključevanja 
udeležencev in spodbujanja k razmišljanju in delu na sebi, ter uporabi in transformaciji vsega

Udeleženci FS so se strinjali, da VCI zagotavlja 
kakovostno mentorsko podporo svojim mladim 
prostovoljcem, kar mladim omogoča, da iz 
prostovoljcev preidejo v položaj zaposlenih.
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pridobljenega znanja’ VCIjevi programi potekajo dlje kot običajno. Udeleženci FS so se strinjali, da je 
fasilitator programa ključna oseba v izobraževalnem delu organizacije: ‘fasilitator mora biti motiviran 
za delo, imeti dobre moderatorske veščine in realističen, pošten in enakopraven odnos z udeleženci, ter 
vedeti, kako prenesti svoje metode in znanje na druge zaposlene v VCI, da lahko tudi sami nadaljujejo 
in nadgrajujejo dobre prakse.’

Udeleženci FS so menili, da lahko za doseganje različnih ciljev, kot so ‘razvoj in izboljšanje informativno-
motivacijskih delavnic v šolah’, ‘ugotavljanje potreb mladih v naši regiji, zlasti na področju prostega časa 
in družbenega aktivizma’, ter ‘za ugotavljanje potreb mladih prostovoljcev v naši bazi’ VCI v svojem 
delu uporabi kombinacijo pedagoškega in raziskovalnega dela. Uporabljene raziskovalne metode so 
vprašalniki, fokusne skupine in analiza vsebine. Udeleženci FS so opazili, da VCI od udeležencev in 
sodelavcev zbira povratne informacije o aktivnostih z namenom spremljanja in internega ocenjevanja 
izvajanja dela, ter izboljšanja nadaljnjega dela.

Emancipacijsko izobrazbo so udeleženci FS opisali kot ‘način učenja, ki pripelje do avtonomije in 
neodvisnosti učencev’, kjer vsak posameznik najde ‘svoj način učenja in delovanja, in ta ni podan s 
strani njegove družbene skupine’. Ugotovili so, da lahko emancipacijsko učenje poteka tudi takrat, ko 
oseba ‘samostojno poišče vire znanja in pride do določenih zaključkov, ter hkrati samostojno uporablja 
predhodno pridobljena znanja in veščine za nadaljnje samostojno delo in za razvoj kvalitetnega 
sodelovanja z drugimi deležniki’. Novo pridobljene ali okrepljene samozavest, znanje, veščine in 
socialne mreže učencu omogočijo, da ‘izboljša svoj družbeni položaj, saj se učencu, ki drugače pristopa 
in dojema nove priložnosti, posledično tudi odpirajo nove priložnosti oziroma jih sam ustvarja’.

Po mnenju udeležencev FS emancipacijska izobrazba z določenimi orodji učencu omogoča 
‘samostojnost v svojem učenju in napredovanje zaradi notranje motivacije’. Hkrati je to izobrazba, 
ki ‘učenca polnomoči za samostojno raziskovanje ter oblikovanje svojega mnenja’. Učenec pa se 
mora zavedati možnosti, da naša družba morda ni pripravljena na nove ideje in načine razmišljanja, 
so opozorili, ter zaradi tega ne izgubiti svoje notranje motivacije za nadaljnjo delo. Udeleženci FS 
so zaključili, da morajo biti v emancipacijski izobrazbi učenci ‘aktivni in v enaki meri prispevati k 
izražanju svojih idej’. V procesu emancipacijskega učenja je vloga mentorja/učitelja zelo pomembna, 
saj ta ‘zagotavlja varen prostor, v katerem lahko kot posledica drugačnih praks nastaja učenje’.

Transformacijsko učenje so udeleženci FS označili kot obliko ‘pristnega učenja’, saj ‘vsako znanje ali 
veščine, ki so za učenca koristni, učenca preoblikujejo; vsak proces pristnega učenja je torej v določeni 
meri transformacijski’. Povedali so, da ljudje svoj način nadaljnjega učenja spreminjajo na podlagi 
svojih predhodnih učnih izkušenj, neglede na to, ali se tega v celoti zavedajo ali ne. Udeleženci FS so 
ugotovili, da učenec v procesu transformacijskega učenja ponavadi ‘z zapuščanjem svoje cone udobja 
spreminja svoj pogled in način soočanja z različnimi situacijami’. Strinjali so se tudi, da se ta oblika 
učenja ponavadi pojavi med razširjanjem cone udobja (‘the stretching zone’), zato je vsaka izkušnja 
‘subjektivna in nemerljiva’. 

Zaradi močnega poudarka na prostovoljstvu na področju mladinskega dela VCI stremi k iskanju in 
lastni prilagoditvi učnih načel, ki jih smatra za primere dobre prakse. Udeleženci FS so kot dobre
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primere transformacijskega in emancipacijskega učenja našteli več organizacij in programov, npr. Hitt 
Húsið – Center for Young People (Center za mlade, Reykjavik, Islandija), Erasmus+ program (EVS - 
Evropska prostovoljska služba), Global Kids Inc. (Globalni otroci d.d., New York, ZDA). Našteti primeri 
omogočajo VCI, da skozi partnerstva in sodelovanje izvaja različne dejavnosti. Glavni pomen omenjenih 
primerov je metodologija, ki uporablja vrstniško (‘peer-to-peer’) učenje in vrstniško svetovanje in 
mentorstvo, in dosega pozitivne rezultate pri preprečevanju različnih tveganih vedenj med mladimi. Te 
primeri dobrih praks izobražujejo, mentorirajo in drugače podpirajo mlade za prevzemanje določenih 
vlog (vrstniški izobraževalci/mentoriranci), posledično pa so polnomočeni in vključeni v učni proces. 
V tem procesu (kor npr. pri EVS projektih) se mladi lahko osredotočijo na posamezne cilje/projekte, 
pri procesu učenja pa jih podpirajo izkušene osebe. Globalni otroci d.d. je bil kot primer dobre prakse 
izpostavljen zaradi izkušenosti in znanja na področju polnomočenja marginaliziranih mladih na poti 
do prevzemanja vodilnih vlog v družbi in podpore drugih marginaliziranih mladih.

Udeleženci FS so se strinjali, da VCI uporablja zgoraj omenjene metode zlasti v okviru ‘Mladinskega 
kluba prostovoljcev’, s katerim želi mladim zagotoviti varen prostor za preizpraševanje in 
spreminjanje svojih vrednot in naučenega vedenja glede na različne okoliščine, s čimer nastaja 
novo znanje. Člani kluba (mladi) so izpostavili, da so v okviru kluba pridobili svoje prve poklicne 
izkušnje (pri organizaciji in načrtovanju, vzpostavljanju stikov z ljudmi in organizacijami, itd.), da 
sedaj bolje organizirajo in uporabljajo svoj prosti čas ter da se je razširila njihova socialna mreža. Za 
njih, pa tudi za druge prostovoljce v aktivnostih organizacije, je vsaka javna prostovoljna akcija 
priložnost za transformacijsko učenje. Dober primer učenja v VCI je tudi mentorski proces med 
predsednikom VCI (mentorjem) in zaposlenimi (učenci), ki so spodbujeni k samostojnem delu s 
stalno mentorsko podporo.

    Razumevanje idealnega inII.3.3
avtonomnega dela (oz. zaposlitve)
Udeleženci VCI FS skupine so podobno kot v Sloveniji in Makedoniji opisali več temeljnih problemov 
sedanje brezposelnosti mladih na Hrvaškem. Niso se mogli odločiti, kateri problem je ‘glavni’; 
nekateri so omenili ‘ekonomijo nasploh’, drugi ‘težave v sektorju storitev in proizvodnje’ in spet 
tretji ‘malo priložnosti za mlade podjetnike’. Eden od udeležencev FS je povedal, da je ‘na Hrvaškem 
veliko visoko izobraženih mladih, kar pa ne pomeni, da imamo kvaliteten izobraževalni sistem’ – 
prav nasprotno, le ta je ‘zelo nefleksibilen’. Kot enega izmed problemov so navedli tudi nezdružljivost 
izobraževalnega sistema in trga dela; mladi v visokošolskem izobraževalnem sistemu na Hrvaškem ‘ne 
pridobijo kompetenc, ki jih bodo potrebovali za službo’. Udeleženci FS so menili, da mora biti nekaj 
narobe, če imajo tako veliko visoko izobraženih mladih in tako visoko stopnjo brezposelnosti med 
mladimi, in da se morajo razreševanja problema lotiti na vladni ravni, še zlasti glede (visokošolskega)
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izobraževalnega sistema (‘vlada ponuja enoletne rešitve mladim (z nizkimi plačami) brez zagotovitve, 
da bodo po tem enem letu lahko nadaljevali z delom’, ‘celoten sistem ne nudi podpore’). Opazili so, da 
gre celo takrat, ko oseba dobi službo, večina plače za zdravstveni in pokojninski sistem ter za davke. 
Poleg tega so službe negotove, zaradi česar več in več mladih išče službe v javnem sektorju, da bi se 
počutili ‘bolj varne’.

Udeleženci FS so izpostavili tudi to, da je ‘občutek brezposelnosti’ za mlade ‘zelo težaven, stresen in 
žalosten’, za nekatere celo ‘smrtno nevaren’ (‘oseba dvomi sama vase’). Prepoznali pa so moč novih 
generacij mladih: ‘poskušajo najti svojo lastno pot do (samo)zaposlitve in nekateri službo dobijo celo 
preko prostovoljstva’. Sistem mora tako ponuditi priložnosti za izobraževanje ‘kvalitetnih’ mentorjev, 
ki bodo sposobni nuditi podporo (marginaliziranim) mladim na poti do (samo)zaposlitve in ki bodo 
mladim omogočili samostojnost v njihovem zaposlovanju. Udeleženci FS so se strinjali, da je za to 
potrebno okolje, ki osebi ‘omogoči, da pridobi dovolj znanja in neodvisnosti za opravljanje delovnih 
nalog, za kar so potrebni zaupanje med delodajalcem in zaposlenim ter priložnost izbire svoje smeri 
ter delo na osebni in strokovni rasti’. Za uresničitev te vizije bi morali vsi vpleteni (vlada, družba, pa 
tudi nevladne organizacije in mladi) stremeti k emancipacijskemu učenju za višjo zaposljivost, ter 
preprečiti izseljevanje (visoko) izobraženih mladih iz Hrvaške. 

‘Idealno’ službo so udeleženci FS opisali kot ‘zahtevno službo s spodbudnim in udobnim delovnim 
okoljem’, ‘s spodbudnim delodajalcem’ in ‘manj administrativnega dela’ (kar osebi onemogoči 
konkretno delo, ki ga mora dejansko izvesti) ter ‘varno plačo’, ki hkrati omogoča ‘uresničevanje nekaterih 

idej’. Avtonomno zaposlitev so tako definirali kot ‘zaposlitev, kjer si sam sebi delodajalec, ali pa kot 
zaposlen lahko delaš tudi na svojih lastnih idejah in ciljih’, kot ‘samostojno odločanje pri opravljanju 
delovnih nalog brez nenehnega preverjanja mnenja nadrejenih’ in kot ‘okolje, kjer je prisotno zaupanje 
med delodajalcem in zaposlenim’. Avtonomnega uslužbenca so opredelili kot ‘uslužbenca, ki ne 
potrebuje pomoči svojega nadrejenega in ki ima dovolj znanja in neodvisnosti za opravljanje delovnih 
nalog’, kot ‘osebo, ki je popolnoma usposobljena za samostojno opravljanje dela’ in kot ‘uslužbenca, ki 
dosega svoje lastne ideje o idealni službi’.

Vsi vpleteni (vlada, družba, pa tudi nevladne 
organizacije in mladi) bi morali stremeti k 
emancipacijskemu učenju za višjo zaposljivost 
ter preprečiti izseljevanje (visoko) izobraženih 
mladih iz Hrvaške.
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Kot pri študiji Zavoda Bob so tudi udeleženci FS VCI dobili priložnost, da opredelijo ‘spremembe 
v znanju’ tako, da jih zapišejo na prazen list papirja. Najpogosteje navedena sprememba znanja je 
bila na področjih ‘pravnega okvira prostovoljstva in upravljanja prostovoljcev’, pa tudi EU sredstev, 
nevladnih organizacij (vodenje, delo in praksa) ter ‘procesa prijavljanja in vodenja projektov’. Analiza 
vnaprej določenih kazalnikov, ki so jih udeleženci ocenili na koncu FS, je imela podobne rezultate 
(glej Tabelo 5), pri čemer je bil prvi kazalnik najvišje uvrščen glede na vsa področja ZVSP. Zadnja 
dva od 45 kazalnikov sta imela visoko povprečno povišanje (glej Tabelo 5), vendar najnižjo med 
vsemi partnerji (Bob in Krik), kar pojasnjuje specifičnost VCI - glavni poudarek organizacije na 
prostovoljstvu (spodbujanje prostovoljstva in krepitev zmogljivosti) ter mreženju in skupnostnem 
delu (kot je razvidno v Tabeli 8 z visokimi spremembami vrednosti v praksi, zlasti več sodelovanja in 
povezovanja z lokalnim okoljem). 

II.3.4     Spremembe v ZVSP zaradi 
 dela/delovanja v VCI

Spremembe v znanju Povprečno povišanje 

1 Pridobila znanje o pisanju projektov 3.7

2 Znanje o vodenju, delovanju in upravljanju zavoda 2.8

3 Uvedla/el novo prakso v izobraževanju (KATERO – poimenuj) 2.2

4 Znanje o vodenju mednarodnih projektov 2.2

Tabela 5: Spremembe v znanju

Udeleženci FG so zaradi svojega dela v VCI spremenili tudi svoje vrednote, še zlasti so bolj začeli 
ceniti skupnostno delo in prostovoljstvo, razvili pa so tudi pozitiven odnos do ‘mladinskega dela’, 
‘dela z ljudmi na splošno’ in do pomembnosti ‘mreženja’. Tabela 6 kaže, da so bili med udeleženci VCI 
(tudi v primerjavi z Bobom in Krikom) najvišje uvrščeni občutki pripadnosti in zadovoljstva, kar 
potrjuje visoko kontekstualizacijo dela in življenja udeležencev. To potrjujejo tudi druge vrednote, 
ki so jih okrepili zaradi svojega dela v VCI; samopriznanje in samozavest, večja kritičnost do družbe 
in politike, spreminjanje svojega zaznavanja sveta in svoje vloge v njem, itd. Najnižje spremembe 
vrednot se kažejo v zadnjih dveh kazalnikih v Tabeli 6, kar je mogoče pojasniti z glavno ciljno skupino 
organizacije, ki so za razliko od Krika in Boba večinoma prostovoljci. 
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Udeleženci FS so izboljšali tudi svoje spretnosti (glej Tabelo 7), zlasti sodelovanje, timsko delo in 
komunikacijske veščine (z javnimi institucijami, javnim nastopanjem itd.). Tudi vse druge ‘spremembe’ 
so bile visoko ocenjene, med drugim reševanje konfliktov, prevzemanje odgovornosti za napake in 
birokratske sposobnosti. Slednje so izstopale med spretnostmi, ki so jih identificirali na začetku FS, 
poleg spretnosti na področju računalništva, računovodstva, upravljanja, organizacije in načrtovanja na 
splošno. Poudarili so tudi nekatere druge veščine, ki so jih pridobili z delom na VCI, kot so spremljanje 
(monitoring), oblikovanje delavnic, ter pismenost. 

Values and attitudes change Povprečno povišanje 

1 občutek pripadnosti 4.3

2 zdaj srečnejši/a kot pred tem 4.0

3 samopotrditev 3.8

4 utrdil/a, potrdil/a samozaupanje 3.7

5 sem postal/a bolj kritičen/na do družbe in politike 3.3

6 spremenil/la sem odnos do učenja 3.2

7 spremenila dojemanje sveta in moje vloge v svetu 3.2

8 občutek, da se lahko izrazim 3.0

9 zdaj drugače gledam na svoj poklic 3.0

10 zdaj bolj zaupam 2.8

11 spremenila razumevanje/dojemanje “izobraževanja” 2.8

12 sem bolj optimističen glede možnosti lastnega zaposlovanja 
v prihodnosti 2.5

13 zdaj bolj cenim ljudi z učnimi težavami 2.0

14 sem spremenila pogled na brezposelnost 1.7

15 zdaj bolj cenim druge ljudi (NAVEDI KOGA/dr. 
skupino:_________) 1.3

Tabela 6: Spremembe vrednot in stališč 
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Spremembe v spretnostih Povprečno povišanje

1 Sposobnost usklajevanja in prilagajanja 4.2

2 Sposobnost komuniciranja z javnimi institucijami 4.2

3 Komunikacijske sposobnosti 3.5

4 Nova birokratska znanja 3.3

5 Sposobnost reševanja konfliktov 3.2

6 Sposobnost javnega nastopanja 2.8

7 Prevzemati odgovornost za napake 2.8

8 Računovodske spretnosti 2.5

9 Sposobnost dialoga 2.3

10 Soočiti se s problemom 2.2

11 Pridobil/a financiranje za zavod 1.3

Tabela 7: Spremembe v spretnostih

Udeleženci FS iz VCI so zelo izboljšali svojo prakso dela, predvsem so izboljšali sodelovanje in 
povezovanje z lokalnim okoljem (glej Tabelo 8), pa tudi z drugimi mladinskimi in nevladnimi 
organizacijami, ter se povezali in vključili pri reševanju določenih družbenih problemov, itd. Kot 
so sami ugotovili, so izboljšali tudi timsko delo in mladinsko delo ter številne druge prakse, kot so 
vrstniško učenje, vključujoče prostovoljstvo, mentorstvo, zagovorništvo itd.
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Spremembe v praksah Povprečno povišanje  

1 Imam več stikov in interakcij kot pred tem 4.8

2 Sem se bolj vključil/a v svoje lokalno okolje 4.5

3 Okrepil/a sodelovanje z drugimi mladinskimi in nevladnimi organi-
zacijami v svoji državi 4.2

4 Sem se povezal/a z drugimi posamezniki in skupinami, za 
spreminjanje določenega problema, ki je širši, družbeni problem 3.2

5 Sem organizirala družbeno akcijo 2.7

6 Podvojil/a številko prijateljev/ic 2.2

7 Sem bila deležen/na mednarodnih izmenjav 1.2

8 Sem napisal/a peticijo ali protestno pismo 0.3

Tabela 8: Spremembe v praksah

II.4      Študija primera: Center za

Krik je nevladna organizacija, ki je bila leta 2012 ustanovljena v Skopju. Deluje na področju 
neformalnega izobraževanja in mladinskega dela. Glavna pisarna šteje sedem zaposlenih, dva zunanja 
sodelavca in pet EVS prostovoljcev (Evropska prostovoljska služba), ki so neposredno vključeni v 
Krikovo delo skozi celo leto. Poleg tega je na podlagi svojega prostega časa in potreb v delo vključenih 
deset lokalnih prostovoljcev. Krik večinoma deluje na področju povezovanja invalidnih in zdravih 
mladih skozi različne programe spodbujanja vključevanja, demokratizacije in sodelovanja. Krik si 
prizadeva za polnomočenje invalidnih in zdravih mladih in jih spodbuja k prispevanju k družbi. 
Poleg tega Krik podpira mladinsko delo in mladinske delavce s ciljem povečanja sodelovanja mladih, 
mladinskega aktivizma in vključenosti mladih v proces oblikovanja politik na lokalni in nacionalni 
ravni. Zadnja leta Krik deluje na področju učinkovitega vključevanja mladih v družbo, ozavešča o 
potrebi po priznavanju mladinskega dela kot poklica in uspešno izvaja mladinske aktivnosti na lokalni, 
nacionalni in mednarodni ravni. 

mladinski aktivizem Krik
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Krik nudi tudi obšolske dejavnosti v štirih posebnih šolah v Skopju. Zaposleni v Kriku svoje delo 
nadgrajujejo z izobraževalnimi gradivi, kot so Vrstniki za vključevanje - orodje za višanje zmogljivosti 
mladinskih nevladnih organizacij na področju vključevanja mladih z motnjami vida v učne aktivnosti 
(‘Peers for inclusion’)28; zbirke metod za mladinske delavce29, ki delujejo v mladinskih organizacijah 
s ciljno skupino mladih brez posebnih potreb; ter publikacija ‘See you watching me’30. Krik s svojimi 
projekti in programi naslavlja družbene in osebne zmožnosti mladih, spodbuja socializacijo invalidov 
s svojimi vrstniki, ter jim pomaga pri procesu vključevanja/integracije. Krik vsako leto izvaja tudi 
dolgoročne programe za mladinske delavce, s svojim vključevanjem v delo Zveze mladinskega dela 
(‘Union of Youth Work’) pa je tudi ena izmed vodilnih organizacij, vključenih v proces priznavanja 
mladinskega dela na nacionalni ravni. V okviru programa Erasmus+ vsako leto več kot 60 mladih, 
ki sodelujejo s Krikom, sodeluje v učnih programih v različnih državah Evrope. Vsako leto v Kriku 
prostovoljno dela štiri do šest EVS prostovoljcev (do enega leta ali manj). Februarja 2017 je bil 
ustanovljen Mladinski center Krikni, ki vse od takrat deluje kot odprt prostor za preživljanje prostega 
časa mladih, učne dejavnosti in neformalno izobraževanje.

Krik sodeluje s posebnimi šolami in mladinskimi organizacijami v Makedoniji in je članska organizacija 
Mladinskega sveta Makedonije in Zveze mladinskega dela. Krik je na Ministrstvu za delo in socialne 
politike registriran izvajalec dejavnosti za mlade, ki se soočajo s socialnimi tveganji. Od leta 2018 se 
v Makedoniji izvaja program Jamstvo za mlade in Krik sodeluje pri programu skupaj z Ministrstvom 
za delo in socialne politike in Zavodom za zaposlovanje, tako da program predstavlja mladim v treh 
četrtnih skupnostih v Skopju.

28 Priročnik nudi podporo mladinskim organizacijam, ki ne delujejo s to ciljno skupino, pri vključevanju ljudi z invalidnostmi v redne aktivnosti. 
Priročnik ponuja informacije o osebah z okvaro vida in predstavi metode, kako vključiti ciljno skupino v učne aktivnosti. Nastal je kot rezultat dveletnega 
strateškega partnerstva, ki je temeljilo na predhodni raziskavi potreb ciljne skupine in mladinskih organizacij. Več na: http://krik.org.mk/wp-content/
uploads/2016/12/T-Kit-Peers-for-inclusion-Print.pdf 
29 Zbirka (ang. Compendium) vsebuje metode in aktivnosti za mladinske delavce za delo z mladimi z čutilnimi ali duševnimi invalidnostmi in okvarami 
vida. Več na: http://krik.org.mk/wpcontent/uploads/2016/12/Compendium-CYA-KRIK-final.pdf 
30 Publikacija “See You Watching Me” (op.p.: ‘Glej me, kako te opazujem’) je nastala decembra 2017 ob podpori UNICEFa v Skopju. Publikacija predstavi 
različne metode, ki se lahko uporabljajo pri delu z ljudmi s hudimi invalidnostmi. Vsaka metoda je bila preizkušena na delavnicah na lokalni ravni v 
različnih mestih v Makedoniji. Več na: http://krik.org.mk/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0
%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-See-You-Watching-Me.pdf
31 Najdaljši projekt - “See You Watching Me” (op.p.: ‘Vidim te, kako me opazuješ’) - ki ga je Krik izvajal leta 2017, je trajal eno leto, financiral ga je 
UNICEF. Drugi projekti v letu 2017 so bili del programa Erasmus+ in lokalnih dejavnosti.

      Razumevanje delovnegaII.4.1
okolja in vsebine

Pet od šestih udeležencev FS, ki so sodelovali v raziskavi, je bilo v zadnjem letu aktivnih v kratkoročnih 
projektih, in eden v dolgoročnem projektu31. Večinoma so delali v okviru programov mednarodnih 
izmenjav in mobilnosti, mladinskih taborov in mladinskih programov v posebnih šolah. Svoje delo 
so orisali s pomočjo svojega osebnega prispevka in zmogljivosti v vsakem projektu, v katerem so 
sodelovali. Čeprav so imeli raznolike vloge in obveznosti, so vsi poudarili, da jim je skupno delovanje 
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za glavne cilje centra. Vsi udeleženci so poudarili tudi tesno povezanost s Krikom in pojasnili, da 
so sodelavci in prijatelji ter da skupaj preživljajo tudi svoj prosti čas. Kot na Bobu so njihove razlage 
pokazale močno povezanost in integracijo članov, sodelovanje pri različnih lokalnih in nacionalnih 
programih in vsebinah, vzpostavljena in dogovorjena pravila (so)upravljanja in komunikacije, 
horizontalne ter so-odločevalne pristope. 

Glavne ‘prednosti’ dela na Kriku, ki so jih izpostavili udeleženci FS, so bile ‘timsko delo’ in 
‘spodbujanje kreativnosti mentorjev in mentorirancev’. Svoje delo so opisali kot ‘učni prostor’, 
‘osebno vzdušje za osebni razvoj’, in ga povezali s ‘pripadnostjo, povezanostjo in mreženjem’. 
Udeleženci FS svoje sodelavce štejejo med svoje najboljše prijatelje, s katerimi se skupaj 
učijo, kuhajo in jedo, gredo na počitnice, itd. Na tak način deluje tudi njihova pisarna - kot 
dnevna soba in učilnica obenem. Kot največje prednosti so omenili tudi ‘razvoj osebnih veščin’ 

Njihove razlage so pokazale 
močno povezanost in integracijo 
članov, sodelovanje pri različnih 
lokalnih in nacionalnih programih 
in vsebinah, vzpostavljena in 
dogovorjena pravila (so)upravljanja 
in komunikacije, horizontalne 
ter so-odločevalne pristope.

(tehničnih, komunikacijskih, 
družbenih, itd.), ‘učenje 
skupinskega dela in usklajevanja’, 
‘prispevanje k družbi’ in 
‘ustvarjanje priložnosti za 
mlade z invalidnostjo in manj 
priložnostmi’. 

Kot glavne slabosti so udeleženci 
FS navedli pomanjkanje 
medsektorskega sodelovanja 
(z vladnimi ustanovami) in 
sistemske izzive. Kot udeleženci 
FS Bob in VCI so tudi na Kriku 

navedli pomanjkanje sredstev in časa (‘vsaka oseba potrebuje dodaten čas, namenjen učenju in 
razvoju, ki bi ga lahko porabili za učinkovito delo’). Ostale slabosti, ki so jih navedli, so bile 
povezane z dolgim delovnikom, prepoznavnostjo Krikovega dela, napačnimi interpretacijami, ter 
omejevanjem lastne zmogljivosti zaradi strogih politik donatorjev.

Razumevanje transformacijskegaII.4.2
in emancipacijskega izobraževanja     
in učenja
Za udeležence FS je skupina/ekipa najbolj pomembni del učnega procesa, saj koncept učenja v Kriku 
temelji na dveh učnih procesih - učni proces upravičencev/mentorirancev ter učni proces izvajalcev/
mentorjev. S kombiniranjem formalnega in neformalnega učenja v ekipi kar najbolje izkoristijo učenje. 
Skozi proces izvajanja mladinskega dela se ekipa uči med seboj in še pomembnejše od udeležencev.
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Skozi ta proces so udeleženci FS izboljšali tudi svoje znanje na področju formalnega izobraževanja, 
ki ga lahko v okviru Krika tudi praktično uporabijo. Ker je Krik edina organizacija v Makedoniji, 
ki dela tako z mladimi s posebnimi potrebami kot brez, menijo, da se njihovo delo zelo razlikuje od 
drugih organizacij. Uporabljajo različne, bolj inovativne pristope, ki jih razvijajo v svoji vsakodnevni 
praksi z namenom naslavljanja teh specifičnih ciljnih skupin. Udeleženci FS delajo z več ciljnimi 
skupinami mladih, ki jih z namenom socialne vključenosti združujejo v aktivnostih. Ena taka 
aktivnost so bili inkluzivni mladinski tabori med julijem in avgustom 2017. Na teh taborih so mladi, 
tako s posebnimi potrebami in brez, pridobili nove izkušnje stran od doma in ustanov, mentorji in 
mentoriranci pa so skupaj razvijali nove pristope za plodno sodelovanje. Taki tabori so ustvarili 
velik, odprt učni prostor za kreativnost, in zaradi njih je Krik edinstven v regiji.

Udeleženci FS pri delu v Kriku v svojih teoretičnih pristopih uporabljajo konstruktivizem, kognitivizem 
in behaviorizem (Ertmer & Newby, 1993; Cooper, 1993). Z izkustvenim učenjem zvišujejo motivacijo 
mladih; z osredotočanjem na učni proces analizirajo informacije; z spodbujanjem učencev k aktivnemu 
sodelovanju v učnih procesih ustvarjajo priložnosti za novo znanje, izkušnje in veščine. Udeleženci FS 
so poudarili tudi družbene teorije, na katerih temelji delo v Kriku, zlasti psihosocialno teorijo - podpora 
mladim pri socialnih krizah (mladost in začetek odraslosti); psihodinamično teorijo - razumevanje 
vedenja učencev skozi razumevanje njihovega ozadja; transpersonalno teorijo - uporaba pozitivnih 
vplivov na mlade z namenom uresničevanja njihovega polnega potenciala; teorijo socialnega učenja - 
sprejemanje lokalnega okolja in hkrati odpiranje obzorij in spreminjanje stališč učencev do družbe; ter 
sistemsko teorijo, na kateri temelji večina Krikovega dela. Eden od udeležencev FS je sistemsko teorijo 
opisal kot ‘razlago sveta kot celovitega sistema z medsebojnim delovanjem, ki je odvisen od odnosov, 
ki jih učenci ustvarjajo z drugimi. V tem kontekstu Krik sodeluje s šolskim osebjem, vrstniki učencev 
in njihovimi starši. Poleg rednih dejavnosti se z namenom sistemske spremembe dogaja tudi veliko 
drugih.’ Čeprav so bile sistemske spremembe močno poudarjene, so udeleženci FS na tem področju 
pridobili manj kot na drugih (glej poglavje II.4.4). 

V njihovem vsakdanjem delu in 
dejavnostih se je pokazala prisotnost 
elementov emancipacijskega in 
transformacijskega učenja, pri 
nadaljnjem delu pa bi jim pomagalo 
polnomočenje s teoretičnim znanjem.
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Udeleženci FS so imeli pri opredelitvi transformacijskega in emancipacijskega učenja le osnovno 
znanje o teh pojmih. Ko so bili udeleženci pozvani, da jih razložijo, so emancipacijsko učenje opisali 
kot ‘vključevanje manj zmožnih ljudi v družbo’, ‘osredotočanje na potrebe in spretnosti, za katere 
upravičenci menijo, da so pomembne’. Transformacijsko učenje so opisali kot ‘predstavljanje različnih 
stališč udeležencem’, ‘ustvarjanje novih načinov učenja, ki izvirajo iz ciljne skupine’. Kot v fokusnih 
skupinah Boba in VCI se je v njihovem vsakdanjem delu in dejavnostih pokazala prisotnost elementov 
emancipacijskega in transformacijskega učenja, saj so bili udeleženci FS psihologi, antropologi in 
socialni delavci z znanjem o temah osebne in družbene preobrazbe, pri nadaljnjem delu pa bi jim 
pomagalo polnomočenje s teoretičnim znanjem.

Čeprav udeleženci FS niso imeli dejanskega znanja ali definicij transformacijskega in emancipacijskega 
učenja, pa so se strinjali, da so ti procesi vključeni v vsakodnevno delovanje centra. Delovna ekipa se 
vsak teden sestane in razpravlja končano delo in nadaljnjo usmeritev. Po pregledu preteklih nalog 
in refleksije procesa začnejo konstruktivno razpravo, da bi našli rešitev, če so naleteli na ovire. Na 
podlagi vprašalnika je Krikova ekipa dosegla številne točke transformacijskega učenja (glej II.4.4). 
Večina udeležencev je navedla, da so tekom svojega dela pri Kriku izboljšali svoje veščine pri izvajanju 
mladinskega dela, zlasti pri delu z mešanimi skupinami z mladimi s posebnimi potrebami in brez.

       Razumevanje idealnega inII.4.3
avtonomnega dela (oz. zaposlitve)

Udeleženci FS so se soočali z različnimi situacijami glede lastne zaposlitve. Nekateri od njih so bili 
večkrat brezposelni, prekarne službe pa so sprejeli zaradi želje po dodatnem zaslužku. Nekateri so 
brez obdobja brezposelnosti delali celo odraslo življenje. Najbolj prekarna je bilja tretja skupina; tisti, 
ki so službo iskali zaradi nujnih finančnih potreb. Večina udeležencev je povedala, da je njihovo delo 
v Kriku zanje idealna služba, ostali so s Krikom sodelovali kot ‘samostojni umetniki’. Kot slabosti so 
navedli pomanjkanje možnosti financiranja in pomankanje priložnosti za uporabo znanja, ki so ga 
pridobili v formalnem izobraževalnem sistemu.

Avtonomno delo in zaposlitev so Krikovi udeleženci tako kot Bob in VCI razumeli različno. Za nekatere 
je bilo avtonomno delo ‘delo osebe, ki je zaposlena in prispeva k delu in razvoju delovnega mesta s 
svojimi osebnimi idejami, izkušnjami, znanjem, itd.’ Za večino udeležencev FS je avtonomna zaposlitev 
pomenila ‘samozaposleno osebo’ ali ‘lastnika podjetja’, ‘ki v resnici ni alternativa tradicionalnemu trgu 
dela in se dojema kot edina možna oblika zaposlitve’. Ovire za zaposlovanje so udeleženci FS videli 
tako pri mladih kot pri delodajalcih, rezultat le teh pa je visoka stopnja brezposelnosti v Makedoniji 
- okoli 30%. Med razloge za visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi v Makedoniji so navedli
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a) nizke plače, b) slabe vodstvene sposobnosti, c) pomanjkanje zanimanja za osebni razvoj, d) visoka 
pričakovanja, e) pomanjkanje kariernega svetovanja, in f) pomanjkanje informacije o povpraševanju 
na trgu dela.

Kot možnosti za izboljšanje trenutnega stanja je eden od udeležencev navedel, da ‘obstaja potreba po 
prenovi procesov s poudarkom na kariernem svetovanju in opisom poklicev, da bodo imeli upravičenci 
boljše razumevanje situacije’. To mnenje so podali pri razumevanju avtonomnega dela pri opredelitvi 
spretnosti, ki jih poseduje posameznik, in pri potrebi za priznanje in uporabo osebnih spretnosti 
na delovnem mestu. Kot še enega od razlogov za visoko brezposelnost so navedli trenutne politične 
in splošne razmere v družbi. Izobraževalni sistem ne zagotavlja dovolj informacij o možnostih za 
prihodnost, delodajalci pa ne nudijo praktičnega dela ali dodatnega kakovostnega izobraževanja za 
študente ali pripravnike.

Udeleženci FS so menili, da je na Krik odprto in zanesljivo delovno mesto. Zaradi pomanjkanja 
financiranja in odvisnosti od projektov so njihove službe v centru v prihodnosti negotove, kot 
je negotova tudi finančna stabilnost ekipe ter osebni razvoj udeležencev. Kljub vsemu je Krik za 
udeležence FS delo v Kriku idealna služba zaradi vseh drugih že omenjenih prednosti centra.

II.4.4     Spremembe v ZVSP zaradi 
dela/delovanja v Kriku

Kot pri študiji Zavoda Bob in VCI so tudi udeleženci Krika dobili priložnost, da opredelijo ‘spremembe 
v znanju’ tako, da jih zapišejo na prazen list papirja. Najpogosteje navedene so bile spremembe v 
‘znanju o vodenju projektov’, ‘znanju o pravnem in finančnem delovanju nevladnih organizacij in 
vladnih ustanov’, ‘znanju o mladinskem delu’, ‘znanju o delu z ljudmi s posebnimi potrebami’, ‘znanju 
pri prijavljanju na različne EU in mednarodne sklade’, ‘delu z raznolikimi skupinami’, ‘inkluziji’, 
‘zagovarjanju in lobiranju’, itd. Analiza vnaprej določenih kazalnikov, ki so jih udeleženci ocenili na 
koncu FS, je pokazala (glej Tabelo 9) veliko izboljšanje znanja v upravljanju mednarodnih projektov 
- ta kazalnik je bil skupaj s ‘spremembo v praksi’ (kazalnik ‘sedaj imam več stikov in sodelovanja 
kot prej’) najvišje uvrščen glede na vsa ZVSP področja. Najnižje uvrščen kazalnik je bil ‘uvedel sem 
novo izobraževalno prakso’, kar pojasnjuje najšibkejšo točko Krikove nove učne prakse, ki je bila že 
opredeljena skozi razpravo v fokusni skupini. 
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Spremembe v znanju Povprečno povišanje 

1 Znanje o vodenju mednarodnih projektov 4.7

2 Znanje o vodenju, delovanju in upravljanju zavoda 4.3

3 Pridobila znanje o pisanju projektov 4.0

4 Uvedla/el novo prakso v izobraževanju (KATERO – poimenuj) 2.7

Tabela 9: Spremembe v znanju

Zaradi dela v Kriku so udeleženci FS spremenili tudi svoje vrednote; še zlasti so okrepili spoštovanje 
do svojega dela in organizacije, pa tudi do svojih odgovornosti. Izboljšali so svoje kritično mišljenje, 
poglobili strpnost in sodelovanje, medsebojno sodelovanje in ustvarjalnost. Kot je prikazano v Tabeli 
10, so udeleženci najvišje uvrstili kazalnik ‘zdaj bolj cenim ljudi z učnimi težavami’, visoko ocenjena 
je bila tudi večina drugih naštetih kazalnikov (glej kazalnike od 2 do 14), , kar kaže na to, da so 
Krikovi udeleženci izboljšali svojo samozavest, našli občutek pripadnosti, postali bolj optimistični 
in srečnejši, itd. Spremenili so tudi svoj odnos do učenja in družbe ter celo izboljšali razumevanje 
svojih ciljnih skupin (mladi s posebnimi potrebami in brez). Kot je bilo razvidno že v primeru Boba 
in VCI, so Krikovi udeleženci zaradi dela v centru spremenili svoje vrednote in stališča, kar kaže tudi 
na možnosti za nadaljnje spremembe v okviru projekta Pyle.
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Spremembe vrednot in stališč Povprečno povišanje 

1 Zdaj bolj cenim ljudi z učnimi težavami 4.5

2 Sem bolj optimističen glede možnosti lastnega zaposlovanja 
v prihodnosti 4.2

3 Občutek pripadnosti 4.0

4 Občutek, da se lahko izrazim 4.0

5 Samopotrditev 4.0

6 Utrdil/a, potrdil/a samozaupanje 3.8

7 Zdaj bolj cenim druge ljudi (NAVEDI KOGA/dr. 
skupino:_________) 3.8

8 Spremenila dojemanje sveta in moje vloge v svetu 3.8

9 Spremenil/la sem odnos do učenja 3.8

10 Zdaj drugače gledam na svoj poklic 3.7

11 Spremenila razumevanje/dojemanje “izobraževanja” 3.7

12 Zdaj srečnejši/a kot pred tem 3.5

13 Sem postal/a bolj kritičen/na do družbe in politike 3.5

14 Sem spremenila pogled na brezposelnost 3.2

15 Zdaj bolj zaupam 2.2

Tabela 10: Spremembe vrednot in stališč 

Kot nove spretnosti, ki so jih pridobili med delom na Kriku, so udeleženci FS našteli ‘upravljanje s 
časom’ in ‘prilagodljivost’, ter nekatere ključne spretnosti za transformacijsko učenje, kot so ‘aktivno 
poslušanje’, ‘samomotivacija’, ‘timsko delo’, itd. Med vsemi kazalniki sprememb v spretnostih so najvišje 
ocenili ‘komunikacijske sposobnosti’ in ‘prevzemanje odgovornost za napake’. Kot je razvidno iz Tabele 
11, so bistveno izboljšali tudi svoje sposobnosti za ‘soočanje s problemi’, ‘birokratske sposobnosti’, 
‘sposobnost reševanja konfliktov’ ter tudi vse ostale veščine.
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Spremembe v spretnostih Povprečno povišanje

1 Komunikacijske sposobnosti 4.3

2 Prevzemati odgovornost za napake 4.3

3 Soočiti se s problemom 4.0

4 Nova birokratska znanja 3.8

5 Sposobnost reševanja konfliktov 3.8

6 Sposobnost javnega nastopanja 3.7

7 Sposobnost dialoga 3.7

8 Sposobnost komuniciranja z javnimi institucijami 3.5

9 Sposobnost usklajevanja in prilagajanja 3.0

10 Računovodske spretnosti 2.8

11 Pridobil/a financiranje za zavod 0.7

Tabela 11: Spremembe v spretnostih

Udeleženci FS so visoko cenili nove stike in interakcije, iz Tabele 12 pa je razvidno tudi, da so se 
vključili v lokalno okolje, okrepili sodelovanje z drugimi mladinskimi in nevladnimi organizacijami, 
ter se udeležili mednarodnih izmenjav. Izmed vseh kazalnikov v Tabeli 12 sta nizko rast zabeležila le 
zadnja dva, ki obravnavata družbene intervencije (družbene akcije in protestna pisma). Čeprav so 
Krikovi udeleženci poudarili močno željo in potrebo po družbeni in politični preobrazbi makedonske 
družbe, ta dva kazalnika kažeta na to, da se v tem pogledu niso izboljšali v med delom v Kriku. Kot 
‘spremembe v praksah’ zaradi dela v Kriku so udeleženci FS omenili novo sodelovanje, izkušnje z 
ljudmi s posebnimi potrebami, ter osebni razvoj. Niso pa omenili družbene ali politične aktivnosti ali 
potrebe po delovanju na tem področju. Pri primerjavi vseh treh organizacij (Bob, VCI in Krik) so se 
Krikovi udeleženci najvišje uvrstili pri skoraj vseh merjenih kazalnikih.
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Spremembe v praksah Povprečno povišanje

1 Imam več stikov in interakcij kot pred tem 4.7

2 Sem se bolj vključil/a v svoje lokalno okolje 4.5

3 Okrepil/a sodelovanje z drugimi mladinskimi in nevladnimi organi-
zacijami v svoji državi 4.2

4 Sem bila deležen/na mednarodnih izmenjav 4.0

5 Podvojil/a številko prijateljev/ic 3.8

6 Sem se povezal/a z drugimi posamezniki in skupinami, za 
spreminjanje določenega problema, ki je širši, družbeni problem 3.7

7 Sem organiziral/a družbeno akcijo 1.8

8 Sem napisal/a peticijo ali protestno pismo -0.8

Tabela 12: Spremembe v praksah

II.5     Končna ocena primerov
dobrih praks 
Študija primera Zavoda Bob je potrdila, da izkazuje velik potencial za primer dobre prakse, od katerega 
se lahko učijo druge sorodne organizacije, nedvomno tudi drugi Pyle partnerji. Največje šibkosti 
zavoda so se, kot že predstavljeno, pokazale predvsem v dveh elementih: slabi teoretski profiliranosti 
v smeri libertarnih pedagoških in učnih pristopov, ki bi lahko polnomočili same izvajalce projektov in 
programov na zavodu kot tudi udeležence teh programov, ter šibko razumevanje pojma avtonomne 
zaposlitve; z jasnejšim razumevanjem – oziroma opredelitvijo in izgradnjo tega pojma – bi lažje 
dosegali cilje Pyle kot tudi krepili finančno gotovost in zmanjševali prekarizacijo v okviru zavoda. 
Podobne šibkosti so prisotne v študijah primerov VCI in Krik. 

Tako kot Bob je tudi VCI poudaril pomembnost metodologije dela, odnosov in delovnega 
okolja v okviru širše skupnosti in regije, medtem ko je bil teoretični vpliv na avtonomno 
zaposlitev manj očiten in poudarjen. Politična razsežnost emancipacijskega učenja za 
samostojno zaposlitev je bila omenjena, ne pa tematizirana,; kljub temu akcijsko-usmerjeno 
raziskovanje in delovne prakse VCI stremijo k transformacijskim učinkom na širšo družbo.
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Krik je mednarodno razsežnost in delo z mladimi s posebnimi potrebami bolj poudaril kot drugi dve 
organizaciji. Natančno so pojasnili svoje teoretsko ozadje in poudarili eksperimentalno, vrstniško in 
skupnostno učenje, zdi pa se, da bi lahko emancipacijsko in transformacijsko učenje izboljšalo tako 
njihovo delo s ciljnimi skupinami kot s celotno organizacijsko ekipo. 

Vsi partnerji se močno zavedajo sodobne prekarizacije (fleksibilnost in negotovost, ki vpliva na 
tradicionalni trg dela in na življenje mladih iskalcev prve zaposlitve), zlasti med mladimi in (ne)
zaposlenimi člani njihove skupnosti in družbe. Vseeno se zdi, da je potrebna nadaljnja razprava 
in konceptualizacija avtonomne zaposlitve kot prelomne točke za bolj trajnostno in upravljivo 
zaposlovanje. Vse tri organizacije imajo dobre spretnosti in znanje o upravljanju (menedžment), a 
pomanjkanje močne teoretične razprave in širše kritičnosti do družbenega sistema, ki ne zmore 
zaposliti dobro izobraženih mladih, kar katastrofalno vpliva ne le na mlade, temveč na celotno 
družbo. Vsem trem partnerjem se zdi razmišljanje in razvoj pojma ‘avtonomne zaposlitve’, ki je 
ključnega pomena za projekt Pyle, pomembno za njihovo sedanje in nadaljnje delo. Zaradi tega je 
bil na projektnem srečanju v Skopju (12-13. april) vložen dodaten trud v razumevanje tega pojma 
in v iskanje načinov, kako ‘avtonomno zaposlovanje’ vključiti v svojih lokalnih okoljih znotraj 
nacionalnih kontekstov.

Pedagoška vrednost praks, ki jih Bob, VCI in Krik 
razvijajo znotraj svojih skupnosti, je zelo pomembna, 
še zlasti sposobnost za ustvarjanje avtonomnih ‘od 
spodaj navzgor’ (‘bottom-up’) skupnosti, ki postajajo 
učni prostori za priložnostno in neformalno učenje.

V sklopu preverjanja ZVSP kazalnikov so bili načrtno vstavljeni še trije dekontekstualizirani 
kazalniki, ki vsebinsko niso sodili v spremembe ZVSP, so pa posredno preverili, v kolikšni 
meri udeleženci v okviru zavoda uresničujejo osebnostni razvoj. Prvi kazalnik je preverjal 
njihove nove obveznosti na zavodu, drugi prosti čas, ki jim ostane ob delu, ter tretji možnost 
samoizpopolnjevanja. Kot je pokazala analiza, so udeleženci FS kljub veliko novim obveznostim 
in s tem povezanim pomanjkanjem prostega časa vendarle ocenili, da jim zaradi dela na zavodu 
‘ne primanjkuje časa za samoizpopolnjevanje’.
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Uporabljen inštrument za merjenje ZVSP je pokazal, da so zaradi svojega dela in sodelovanja 
v organizaciji vsi udeleženci v vseh treh organizacijah bistveno izboljšali svoje predhodnje znanje 
ter spremenili ali pridobili nove vrednote, stališča, spretnosti in prakse. Primerjalna študija 
transformacijskega učenja v vseh treh organizacijah je pokazala, da je priložnostno učenje – ki je 
pogosto nenamerno in nenačrtovano ter redko priznano ali ovrednoteno – močno vplivalo na kakovost 
življenja in dobro počutje udeležencev FS ter bistveno izboljšalo njihovo znanje o ciljnih skupinah, 
obrobnih skupnostih družbe, družbenem sistemu, ter o potrebi za družbene spremembe. Pedagoška 
vrednost praks, ki jih Bob, VCI in Krik razvijajo znotraj svojih skupnosti, je zelo pomembna, še zlasti 
sposobnost za ustvarjanje avtonomnih ‘od spodaj navzgor’ (‘bottom-up’) skupnosti, ki postajajo učni 
prostori za priložnostno in neformalno učenje.
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Giroux (2011: 112) pravi, da neoliberalizem goji določen način razmišljanja in delovanja: “Sanje o 
prihodnosti so sedaj oblikovane na podlagi narcističnih, privatiziranih, samozadovoljnih potreb 
potrošniške kulture in narekov domnevno prostega trga”. Kirylo (2013: xxiv) dodaja, da lahko na 
področju izobrazbe neoliberalno pot označimo kot “trženje izobrazbe, pri kateri se učence obravnava 
kot blago, učitelje kot mehanične uradnike, osnovni namen šolanja pa je vezan na gospodarsko 
rast”. Taka tržna naravnanost izobrazbo obravnava kot pozitivistično prizadevanje, ki zagovarja togo 
standardizacijo, obenem pa zavrača pomembnost resničnih potreb skupnosti, potreb neprivilegiranih/
zatiranih družbenih skupin, kulturne občutljivosti in razvojno ustreznih pristopov k poučevanju in 
učenju. “Posameznik je postavljen nad skupino; tekmovalnost in egocentričnost nad sodelovanje; za 
pojem skupnega pa ni več prostora.” (ibid.)

Kaj je smisel sodobnega izobraževalnega sistema, ki ne obravnava družbenih krivic? Kaj je smisel 
sodobnega izobraževalnega sistema, ki dopušča brezposelnosti in nezaposljivosti mladih? Za Apple 
(2012) je razkorak med kurikuli ter življenjskimi izkušnjami učencev izhodišče za razvoj procesa 
izobraževanja v družbeno in kognitivno prebujanje. Podobno kot Freire poziva k aktivizmu proti 
izobraževalnim sistemom, ki skozi kurikule ter evalvacijske dejavnosti krepijo, reproducirajo in 
ohranjajo neenakosti. Podobno kot Freire, Zinn, Giroux, in drugi, verjame v kritični kurikul, ki se 
izvaja v demokratičnih prostorih; prostorih, ki so razviti na podlagi ‘od spodaj navzgor’ (‘bottom-
up’) pristopov in izhajajo iz avtentičnih potreb izključenih/zatiranih. To je tudi glavni cilj projekta 
PYLE: PRiKAZ kot kritičen neformalni kurikul, ki učenčeve življenjske izkušnje usmeri v nadaljnje 
aktivnosti (aktivizem) in preizprašuje njihov status (brezposelnih, neuporabnih, odtujenih članov 
družbe), pomen njihove vloge v družbi ter njihov pomen za družbo.

Projekt se tako usmeri v spodbujanje sodelovanja (skupina izključenih/brezposelnih je cenjena nad 
posameznikom), v skupno iskanje rešitev za skupne probleme namesto tekmovanja, ter v ponovno 
ustvarjanje pojmov, kot so ‘skupno’, ‘solidarnost’, ‘vzajemnost’, ‘sodelovanje’, ‘avtonomija’, emancipacija’, 
itn. IR1 raziskuje, ali emancipacijsko (kot tudi transformacijsko) učenje spreminja zakoreninjene 
navade posameznika, hkrati pa želimo ugotoviti tudi, ali inovativno kritično (kolektivno/skupnostno)

Kaj je smisel sodobnega 
izobraževalnega sistema, ki ne 
obravnava družbenih krivic?

učenje s horizontalnimi demokratičnimi 
procesi (nekatere od njih so Bob, VCI 
in Krik že podrobno razvili) lahko 
privede do transformacijskega učenja, 
ki v skupnosti in širšem družbenem 
okolju pušča transformacijski učinek.
V dobi fleksibilizacije in prekarizacije dela in življenja se celotno prebivalstvo sooča s trajno finančno, 
gospodarsko, družbeno in okoljsko krizo. Predvsem mladi na poti do odraslosti se soočajo z resnimi 
ovirami do prve zaposlitve in širše emancipacije, ne le finančne samostojnosti. Emancipacijsko učenje 
za avtonomno zaposlitev tako postavlja pod vprašaj dva ključna vidika sodobne družbe in sedanje 
demokracije: 1) epistemološko vprašanje (kakšen način emancipacijskega učenja lahko polnomoči 
mlade na njihovi poti do samo-emancipacije in kaj - ter zakaj - manjka v formalnih kurikulih ter
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formalnih in neformalnih izobraževalnih ustanovah/programih) ter 2) politično vprašanje (ugotoviti, 
kako se (prvega) zaposlovanja mladih lotevajo zavodi in agencije za zaposlovanje, ministrstva in 
ustanove; kaj manjka v uradnih programih in kako zapolniti vrzeli na poti do avtonomne zaposlitve).

III.1    Učenje emancipacije in
emancipacijsko učenje 

Kot je bilo ugotovljeno v primerjalni analizi vseh treh študij primerov in kot je razvidno iz dobrih 
praks iz tujine, vse tri organizacije v svojih učnih programih uporabljajo alternativne pristope, 
poudarjajo dialoško učenje in pomembnost življenjskih (skupnih/skupnostnih/skupinskih) praks. 
Čeprav uporabljajo in kombinirajo različne alternativne učne pristope (kot so eksperimentalno učenje, 
skupnostno učenje, medvrstniško učenje ipd.), pa so veliko bolj osredotočeni na metodologijo dela, 
grajenje skupine, in projekte, kot na konceptualna in teoretska (epistemološka) izhodišča. Le ta bi 
morala obravnavati in izzivati sodobni neoliberalizem in širši družbenopolitični kontekst ter pokazati 
pot ven iz začaranega kroga: da bi gojili epistemološke prostore, bistvene za svobodo, demokracijo in 
družbeno pravičnost, je treba transformacijsko učenje/izobraževanje (glej Apple, 2011, 2012; Freire, 
2000; idr.) uvesti v kurikule. Zapletenih problemov, ki jih postavlja neoliberalizem, ni možno reševati 
zgolj z boljšimi metodološkimi pristopi in dobro zasnovanimi projekti.

Emancipacijsko učenje vključuje 
čustva, prekine molk, ubesedi 
izključevanje, problematizira 
eksistencialno realnost subjekta 

ter uporabi kritični dialog.

Vse tri študije primerov in navedene 
dobre prakse iz tujine so že opredelile 
različne alternativne pristope za 
neformalno učenje in alternativno 
izobraževanje/učenje. Vendar pa niso 
dovolj upoštevale emancipacijskega 
in transformacijskega učenja, ki 
se je zmožno soočiti s sodobnimi

neoliberalnimi problemi; ko represivne sile dehumanizirajo, zatirajo in marginalizirajo ljudi, se 
kritični pedagogi “pojavijo kot močni agenti človečnosti, ki se upirajo in pozivajo k bolj pravičnem 
in demokratičnem svetu” (Kirylo, 2013: xxi). Mentorji PRiKAZ projekta se morajo zato soočiti 
s teorija in prakso emancipacijskega in transformacijskega učenja. Ker je večina sodobnih 
kritičnih pedagogov (nekateri od njih so citirani v tem dokumentu) tako ali drugače povezana s 
Paulom Freirejem, bi morali njegove emancipacijske učne pristope upoštevati pri situacijah, ki so 
skupne vsem trem državam (visoka stopnja brezposelnosti mladih, prekarizacija, pomanjkanje 
neodvisnosti, individualizem, fetišizacija ipd..). To pomeni, da bi morali priznati, da poučevanje ni 
nepolitično prizadevanje. Poučevanje je politično. “Le ideološko jasni izobraževalci lahko izvajajo 
emancipacijsko učenje” (Macedo & Bartolomé, 2001), le oni lahko “izenačijo neenakosti” (ibid.). 
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Na projektnem srečanju v Skopju (12. april 2018) so udeleženci iz organizacij Bob, VCI in Krik organizirali 
delavnico, na kateri so identificirali glave značilnosti potencialnih mentorjev, vključenih v projekt Pyle 
(sprva vključeni kot mentoriranci) ter značilnosti, ki bi jih mentorji morali imeti na koncu projekta. Najbolj 
poudarjene značilnosti so bile: 1) “sposobnost slediti potrebam mentorirancev” (občutljivost); 2) “kritično 
razmišljanje;” 3) “komunikacijske veščine;” “aktivno delovanje v skupnosti” in “odprtost na osebni ravni. 
Med vsemi identificiranimi značilnostmi manjkajo nekateri pomembni pogoji za emancipacijsko učenje, 
kot so zgoraj omenjeni ”ideološko jasni izobraževalci”, ter zavedanje, da učenje ni nevtralno, apolitično in 
objektivno; da emancipacijsko učenje vključuje čustva, prekine molk (konceptualizira to, kar je očitno, a 
o čemer ne govorimo), ubesedi izključevanje, problematizira eksistencialno realnost subjekta ter uporabi 
kritični dialog, ki sloni na kognitivnih dejanjih in prebujanju, ne pa zgolj na prenosu informacij.

Slika 1: Mentorski (skupinski) profil 

Tradicije in prakse izobraževalnih institucij vključujejo uporabo jezika moči in avtoritete, ki pogosto 
ustvarja tišino in izključevanje. Kurikuli velikokrat ignorirajo čustva, družbenospolne izkušnje in 
znanja; nasprotno pa jih študije primerov v projektu Pyle močno poudarjajo, kar je pomembno za
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izvajanje programa PRiKAZ. Vključene organizacije so pozorne tudi na spodbujanje učencev 
k aktivnemu spreminjanju (novega) okolja, ne le k prilagoditvi nanj, kar je eden od Deweyevih 
pojmov napredne izobrazbe (Dewey, 1897; 1902). Dewey pravi, da bi moralo biti cilj izobraževanja 
učenje, kako razmišljati in reševati probleme. Po Deweyu do avtentičnega učenja pride takrat, ko se 
pojavijo resnični problemi iz osebnih izkušenj (Dewey, 1916; 1933; 1938). V našem primeru bi morali 
mentoriranci kritično razpravljati in razmišljati o svoji ‘brezposelnosti’ in ‘nezaposljivosti’ ter drugih 
težavah, povezanih z njihovimi osebnimi izkušnjami (marginalizacije/občutka neuporabnosti), ki 
so jih doživeli: izkustveno razmišljanje je namreč kritično za učenje, saj podpira izkustven pristop k 
izobrazbi, hkrati pa spodbuja željo po učenju (ibid.).

V Pyle projektu je ta ‘radikalna možnost’ 
sprememba stanja (ne)zaposlitve – ne zaposlitve 
same po sebi, temveč avtonomne zaposlitve, ki je 
radikalno drugačna od obstoječega trga dela in 

od procesov, ki vodijo do zaposlitve.

Tudi mentorje, ki bodo v okviru vseh treh organizacij izvajali kurikul PRiKAZ, spodbujamo k refleksiji 
stanja svojih lastnih zaposlitev pred izvajanjem PRiKAZa (v okviru okrogle mize, fokusne skupine, ali 
z uporabo drugih metod kritične demokratične razprave). V študijah primerov je bilo navedeno, da se 
nekateri udeleženci soočajo s prekarnimi, negotovimi (fleksibilnimi) pogoji dela, kar lahko povzroča 
dodatno breme za skupino nezaposlenih študentov – novih potencialnih mentorjev na koncu projekta 
– ki raziskuje možnosti in pogoje za avtonomno zaposlitev. Kot bo prikazano v 4. poglavju, kajti 
avtonomne zaposliteve ne smemo enačiti s klasično samozaposlitvijo ali drugimi obstoječimi oblikami 
kapitalističnega zaposlovanja, ki mlade prisili v prekarne in neavtonomne razmere.

Kot oče kritične in emancipacijske pedagogike je Freire sebe označil za ‘adut očitnega’, s čimer je želel 
povedati, da se njegovo delo začne s pregledom očitnih realnosti (npr. nepismenost, brezposelnost, 
lakota ipd.) (Kirylo, 2013: 50). Po njegovem mnenju se osvobajanje prične s kognitivnimi dejanji, ne 
s prenosom informacij; udeleženci FS pa so informacije postavili pred kognitivna dejanja. Freirov 
pristop do problemov v dialoških situacijah ni le dialoški pogovor ali deljenje idej/mnenj, kot so ga 
na začetku razumeli udeleženci FS. V elementu dialoga je vgrajena kritičnost do problematiziranja 
eksistencialne resničnosti subjekta; to je proces, v katerem so učenci/mentoriranci soočeni s problemi, 
povezani z njihovim odnosom do sveta, kar jih spodbudi, da se na izziv soočanja s problemom odzovejo
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v kontekstu drugih povezanih problemov (Freire, 2000; 2005; Kirylo, 2013).

Emancipacijsko učenje, kot ga zagovarja Giroux (1988; 2001; 2011), preizprašuje moč jezika in naravo 
izkušenj. Naloga učiteljev/mentorjev je pomagati učencem/mentorirancem pri zamišljanju ‘radikalnih 
možnosti’ izobraženega uma in izobraženih državljanov s pomočjo analitičnih orodij, ki nam 
omogočajo preizpraševanje in izzivanje dominantnih modelov razmišljanja (hegemonska miselnost 
in epistemologija). V Pyle projektu je ta ‘radikalna možnost’ sprememba stanja (ne)zaposlitve – ne 
zaposlitve same po sebi, temveč avtonomne zaposlitve, ki je radikalno drugačna od obstoječega trga 
dela in od procesov, ki vodijo do zaposlitve. V vseh treh državah je bilo pokazano, da na omejenem 
(večinoma tradicionalnem) trgu dela visokošolske ustanove in agencije za zaposlovanje niso zmožne 
zaposliti velikega števila brezposelnih mladih. Za Girouxa je kritična pedagogika ključnega pomena 
za vzdrževanje demokracije, saj študentom pomaga pri razvoju v aktivne državljane, ki preizprašujejo 
prakse, ljudi in politike, in ki potrjujejo vrednost raznolikosti v znanju in mnenjih. Zato se je treba 
vprašati, kakšno mesto si zaslužijo (trenutno brezposelni) sodobni visoko izobraženi študenti 
družbenih in humanističnih študij; kaj naj bo njihova družbena vloga, kje se jih potrebuje in kako iz 
teh potreb ustvariti službe. Ta vprašanja naslavljamo v 4. poglavju.

III.2      Transformacijsko učenje 
za družbeno transformacijo

Paulo Freire (2000[1972]; 2005[1983] je prvi celostno in praktično zasnoval transformacijsko učenje s 
pojmoma dialog in kritična refleksija v konstruktivnem diskurzu. Njegovo delo Pedagogika zatiranih 
je postalo ključnega pomena za inovativne učne in izobraževalne pristope. Za njim je transformacijsko 
učenje v bolj partikularnih in teoretskih opredelitvah obravnavala vrsta pedagogov. V devetdesetih 
letih preteklega stoletja pa je Jack Mezirow, ki je izhajal iz Freirejevega pojma conscientização in 
Habermasove teorije komunikacijskega delovanja (Habermas, 1981; 1984), utemeljil transformacijsko 
učno teorijo. Transformacijsko učenje je razumel kot proces, v katerem posameznik širi obstoječe 
referenčne okvirje, se uči novih referenčnih okvirov, spreminja svoje poglede in mnenja, ter spreminja 
miselne navade (Mezirow, 1991; 1997; Mezirow, 2000; Mezirow in Taylor, 2009). Med pogoje, ki 
omogočajo transformacijsko učenje, prišteva racionalni, kritični dialog, kritično samorefleksijo, 
zrelost, izobraženost, varnost, zdravje, ekonomsko preskrbljenost in čustveno inteligentnost ter 
zaključi, da bi takšen idealen model refleksivnega diskurza lahko našli le na univerzitetnih seminarjih.

A skupnosti v univerzitetnih prostorih se oblikujejo na podlagi dolgih selektivnih procesov, ki izvržejo 
številne posameznike in skupine (Belenky in Stanton, 2000), sicer sposobne sodelovati v Habermasovih 
“idealnih govornih situacijah”. Po Mezirowi TLT bi morale univerze generirati transformacijsko
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Freirejeva pedagogika zatiranih je zrasla iz 
– in najbolj delovala v – marginaliziranih 
in zatiranih družbenih skupinah, med 
nepismenimi, ki pa niso dokazali samo 
zmožnosti lastnih učnih transformacij, temveč 
tudi širših kolektivnih družbenih 
transformacij.

učenje in učinke, študentje pa bi bili agenti novih teorij in družbenih sprememb (ki bi bile lahko 
priznane na trgu dela, pri postavljanju delovnih pogojev, itd.). Teorija pa je že zdavnaj ostala brez 
institucionalne podpore (Močnik, 2012) in išče zatočišča – varna, avtonomna, ustvarjalna, kritična 
mesta prefigurativnih demokratičnih postajanj, kjer se sploh lahko poraja, razvija in reflektira. Take 
heterotopije (Gregorčič, 2011) v zadnjih desetletjih vzpostavljajo samoorganizirane in demokratične 
skupnosti marginaliziranih in zatiranih, brezpravnih divjakov z druge strani prepadnega mišljenja 
(Santos, 2007; 2014), ki jih pogosto priznavajo protihegemonska gibanja.

Številni avtorji ugotavljajo, da v kolikor marginalizirani uspejo vzpostaviti skrbno in varno 
skupnost, avtonomen prostor, kjer lahko učni procesi tečejo nemoteno, demokratično, egalitarno 
in nediskriminatorno, lahko stopijo na pot transformacijskih procesov. Nekateri to proučujejo pod 
pojmi “učenje skozi boj” (Foley, 1999), “učenje v boju” (Vieta, 2014; Gregorčič, 2017), “prebujanje 
‘zaspanega znanja’” (Hall, 2009) ipd. Freirejeva pedagogika zatiranih pa je zrasla iz – in najbolj 
delovala v – marginaliziranih in zatiranih družbenih skupinah, med nepismenimi, ki pa niso dokazali 
samo zmožnosti lastnih učnih transformacij, temveč tudi širših kolektivnih družbenih transformacij. 
Nasprotno, Mezirow transformacijsko učenje predstavi kot nekaj, kar je lahko – ni pa nujno – povezano 
s družbenim delovanjem ali širšimi družbenimi spremembami (Finnegan, 2014: 4).

Razumevanje merjenja učinkov transformacijskih sprememb se pri proučevalcih transformacijskega 
učenja razlikuje in ni ene ali prevladujoče definicije. Kljub temu se mnogi strinjajo, da je za 
transformacijsko učenje osrednjega pomena demokratični diskurz (Mezirow, 2000; Schugurensky, 
2002; 2004; 2010; 2013; Illeris, 2014; Hoggan, 2016; Dirkx, 1998), taka demokratična razprava, v kateri 
so udeleženci deležni občutka spoštovanja, zaupanja, varnosti, empatije ipd. Prostore, ki zagotavljajo

dobršno mero Habermasove “idealne govorne situacije”, v današnjem času nenačrtovano vzpostavljajo 
številna protihegemonska gibanja in samoorganizirane skupnosti. Nekateri elementi takega 
transformacijskega učenja so prisotni tudi v Bobu, Kriku in VCI (glej III. poglavje), take prakse pa 
so lahko prisotne tudi v organizacijah, ki niso primarno namenjene učenju in izobraževanju, kot v 
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primeru participatornega proračuna28, ter v nekaterih drugih ekonomskih in družbenih praksah, npr. 
solidarnostna ekonomija (glej Gregorčič in dr., 2018).

Predvsem v zadnjem desetletju so se nekateri pedagogi poleg opredeljevanja, kdaj nastopi 
transformacijsko učenje, začeli ukvarjati tudi s tem, kaj so rezultati transformacijskega učenja in 
kako procese transformacijskega (in skupnostnega) učenja sploh “meriti” oziroma “dokazovati”. 
Tabela 13 povzema tri take poskuse: za O’Sullivana, Morrela in O’Connorja (2002) transformacijsko 
učenje opredeljuje pet temeljnih kategorij, ki so razvrščene od temeljnega razmišljanja do 
širšega, kozmopolitskega dojemanja sveta in sovpadajo s spreminjanjem referenčnega okvira, 
kot ga prek štirih kategorij z KASP orodjem merita Lerner in Schugurensky (2007), in ki je bil 
uporabljen tudi za eno naših dobrih praks v III. poglavju, in prek šestih Hoggan (2016). Slednji je na 
podlagi analize 206 znanstvenih člankov o transformcijskem učenju določil šest kategorij oziroma 
sprememb (tabela 13), ki jih je podrobneje opredelil z osemindvajsetimi kazalniki. Pri tem pa poudarja, 
da bi se morali parametri, po katerih se določa, kaj je transformacijsko učenje, bolj osredotočati na 
obseg učenja kot pa na vrsto spremembe pri učnem rezultatu (Hoggan, 2016: 79), medtem ko sta za 
Lernerja in Schugurenskega (2007) pomembnejša sámo področje spremembe in ugotavljanje, ali je ta 
sploh nastopila.

32 Obsežne raziskave o priložnostnem, skupnostnem in transformacijskem učenju v avtonomnih skupnostih s participatornim proračunom (v Porto 
Alegre, Brazilija, in drugih mestih in državah v Latinski Ameriki in Evropi) so opravili Schugurensky (2002; 2006; 2010; 2013), Gregorčič in Jelenc 
Krašovec (2017), Jelenc Krašovec in Gregorčič (2017) idr.

O’Sullivan, Morrel & O’Connor Hoggan Lerner & Schugurensky

Sprememba v osnovnih premislekih 
in mislih Pogled na svet Znanje

Sprememba v čustvih Jaz Vrednote in stališča 

Sprememba v dejanjih Epistemologija Veščine 

Sprememba v zavesti Ontologija Prakse 

Spremenjen način bivanja v svetu Obnašanje

Zmožnost

Tabela 13. Kategorije transformacijskega učenja

Lerner in Schugurensky (2007) v svoji študiji sicer obravnavata predvsem priložnostno učenje 
in pridobljeno znanje, ki se ga pogosto niti ne zavedamo. Schugurensky (2002; 2006) pa iz 
metodoloških opažanj s terena poudarja tudi transformacijski potencial učenja z vidika že 
omenjenega “politično-pedagoškega procesa” in samotransformacije (Schugurensky, 2002: 14).
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Da bi ugotovila, ali je do sprememb sploh prišlo in na katerih področjih so nastopile, sta Lerner in 
Schugurensky za proučevanje participativnega proračuna izoblikovala 55 kazalnikov, na podlagi katerih 
sta analizirala interpretacije udeležencev participativnih demokratičnih praks. S tako zastavljeno 
kvalitativno raziskavo sta dokazala, da je proces participativne demokracije sam po sebi pomembna 
učna izkušnja za različna področja življenja, da pa kot tak ni pomemben le za identifikacijo novih znanj, 
ki jih pridobijo udeleženke in udeleženci tovrstnih procesov, temveč zaradi samega “načina”, kako so 
se udeleženci teh procesov nečesa naučili; nenazdnje pa tudi zaradi širših družbenih sprememb, ki so 
jih v samem procesu proizvedli.

Teoretično znanje in izsledki raziskav o emancipacijskem in transformacijskem učenju dokazujejo, da 
je učenje ‘dvosmerna pedagogika’ (Santos, 2005: 362); ne le med podrejenimi osebami, temveč tudi med 
tistimi, ki so na poziciji moči oz. kontrole statusa quo (hegemonska pozicija). V primeru participatornega 
proračuna v Porto Alegre je ‘dvosmerna pedagogika’ potekala med aktivnimi meščankami in meščani ter 
nevladnimi organizacijami na eni strani ter administrativnimi in tehničnimi mestnimi ali občinskimi 
uslužbenci na drugi. ‘Dvosmerna pedagogika’ je pomemben dejavnik v učenju za družbene spremembe, 
saj se potenciali učenja bolj kot pri meščanih skrivajo zlasti med mestnimi uslužbenci oz. v poskusih 
tranzicije iz njihove zacementirane tehnično-birokratske kulture (Santos, 2005). Pedagoški vidiki v okviru 
transformacijskih demokratičnih praks se zato kažejo v procesu učenja o demokraciji z izkustvenim 
učenjem, skupnostnim učenjem v okviru družbenih institucij (samo-organiziranih ali že obstoječih 
institucij, saj je vsaka družbena institucija hkrati tudi izobraževalna) ter v procesu demokratizacije 
institucij, kar pa je vedno politično-pedagoški proces (Schugurensky, 2002: 14; Addams, 1930).
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AVTONOMNA 
ZAPOSLITEV IN 

POSLEDICE ZA UČNI 
PROCES
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Od osemdesetih let 20. stoletja se pojavlja vse več teoretičnih del, ki poskušajo oživeti družbeno 
emancipacijo (libertarni municipalizem (Bookchin, 1982), ‘another production’ (Santos & 
Rodríguez Garavito, 2006), ‘the multitude’ (Hardt & Negri, 2009), zelena ekonomija (Alvarez 
in drugi, 2006), odrastni imperativ ali ‘the no-growth imperative’ (Zovanyi, 2013), in drugi) ter 
ogromno heterogenih praks, kot so socialni centri, ki jih upravljajo skupnosti; zadruge potrošnikov in 
proizvajalcev; solidarnostno podjetništvo; pobude za pošteno trgovino; alternativne denarne valute; 
skupnostne platforme za izmenjevanje; naredi-si-sam pobude (‘do-it-yourself ’); skupnostne pobude 
(knjižnice virov, kreditne zadruge, zemljiški skladi, vrtovi); pobude za brezplačno odprtokodno 
programsko opremo; skupnostni kmetijski programi; knjižnice semen; ter skupnostni prostori 
(stanovanja, kuhinje, vrtci, domovi za ostarele). To vrsto solidarnosti in te gospodarske prakse pogosto 
označujemo kot ‘économie sociale et solidaire’, ‘economía social y solidaria’, ‘socialno ekonomijo’, ali 
‘solidarnostno ekonomijo’.

Zgoraj omenjene raznovrstne prakse predstavljajo le nekaj primerov v nizu ljudskih (‘grassroots’) 
ekonomskih pobud, ki so se v zadnjih desetletjih razvile kot ‘bottom-up’ gibanja, zadruge, ali nevladne 
organizacije, in ki se večinoma uspešno spopadajo z gospodarskimi krizami in celo dokazujejo 
postkapitalistično prefigurativno prakso. Te prakse nekateri ljudje razumejo le kot ostanke ‘ljudske 
ekonomije’ (‘popular economy’), propadlega socializma, zadružništva, raznih osvobodilnih bojev, 
ali pa spodletele ideje o socialni državi po drugi svetovni vojni. Spet drugi jih umeščajo v delavsko 
ekonomijo (‘labour economy’, Coraggio, 2000), skupnostno ekonomijo (Gibson-Graham, 2006; 
Gibson-Graham, Cameron in Healy, 2013; Healy, 2014; Miller, 2013); distributivno ekonomijo 
(‘distributive economy’, Laville, 2010), socialistično ekonomijo (Singer, 2003), alternativno ekonomijo 
(Santos in Rodríguez Garavito, 2006), participativno demokracijo (Schweickart in Albert, 2008) ipd. 
Čeprav mnogim navdihujočim primerom ni uspelo doseči globljih oz. širših družbenih sprememb 
na ravni države ali želene spremembe paradigme, so vsi del naše zgodovine udejanjanja soupravljanja 
(‘commonalism’), avtonomije, horizontalnosti, egalitarizma, vzajemnosti in solidarnosti v svojih 
lokalnih okoljih.

Čeprav so solidarnostne ekonomije (‘solidarity economics’) običajno razumljene kot socialne 
ekonomije, gre v resnici za dva zelo različna pristopa, posledice njunega izenačevanja po so kakopak 
velike. Nekateri avtorji definirajo razlike eksplicitno (Nardi, 2016; Laville, 2010; Gaiger, 1996; Gaiger, 
Ferrarini & Veronese, 2015), drugi pa jih omenjajo implicitno (Santos & Rodríguez Garavito, 2006; 
Razeto 1993). Razločevanje med tema dvema pojmoma je zelo pomembno, saj oba v zadnjih desetletjih 
doživljata globoko preobrazbo, hkrati pa se tudi v  znanstvenih člankih po desetletjih permanentnih 
finančnih, gospodarskih in okoljskih kriz, programov strukturnega prilagajanja ter varčevalnih 
politik končno pojavljajo omembe omejitev družbene transformacije. Razločevanje je pomembno 
tudi zato, ker se učni procesi socialne ekonomije razlikujejo od sodelovalnega, emancipacijskega in 
transformacijskega učenja in sprememb v paradigmi, ki so prisotne v solidarnostnih ekonomijah. 
Socialna ekonomija in solidarnostne ekonomije sicer uporabljajo veliko podobnih učnih procesov in 
pristopov, toda učne aktivnosti solidarnostnih ekonomij obsegajo bolj raznovrstne načine učenja, pa 
tudi veliko bolj radikalne in kritične pristope.
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Solidarnostna ekonomija želi ‘spremeniti celoten družbeni/ekonomski sistem in zagovarja drugačno 
paradigmo razvoja, ki podpira načela solidarnostne ekonomije’ (Nardi, 2016, str.3-4). Za socialno 
ekonomijo pa je primarni cilj ‘ne povečati dobička, ampak doseči družbene/socialne cilje’, ‘biti tretji 
sektor kapitalizma z roko v roki z javnim in zasebnim sektorjem’, ali, bolj radikalno, ‘biti odskočna 
deska proti bolj temeljnem preoblikovanju gospodarskega sistema’ (Nardi, 2016, str. 3-4). V 
brazilskem kontekstu solidarnostna ekonomija ne zajema vseh gospodarskih podjetjih, ki temeljijo na 
solidarnosti, temveč le tiste, za katere je solidarnost glavni temelj njihovega notranjega delovanja in 
strategij (Gaiger, 1996). Laville (2010, str. 36-37) pravi, da se socialna ekonomija večinoma osredotoča 
na gospodarski uspeh ter zapostavlja politično posredovanje; solidarnostna ekonomija pa je ‘javnosti 
predstavila ideje družbene koristi in skupnega/kolektivnega interesa, ter se začela spraševati o namenu 
dejavnosti, tega pa se socialna ekonomija izogiba’. Zato solidarnostna ekonomija presega socialno

V mnogih državah EU se pojavljajo 
vplivni primeri ponovnega vzpostavljanja 
solidarnostne ekonomije kot gospodarske 
prakse izključenih in zatiranih; le ta se ne 
izvaja kot gospodarsko revnih, temveč kot 
prodorna sila, ki izhaja iz potreb skupnosti, 
svojih članov ter zmožnosti okolja.

ekonomijo, saj poudarja svojo dvojno dimenzijo usmerjenosti v državljane ter podjetništvo (Laville, 
2010, str. 36). Tudi Nardi (2016) solidarnostno ekonomijo opredeljuje kot izrecno sistemsko, 
transformacijsko, postkapitalistično.

Razločevanje med tema prekrivajočima se pojmoma priznava tudi Evropski ekonomsko-socialni 
odbor (EESO, 2012), ki je svoje politike zavestno začel preusmerjati iz solidarnostne ekonomije v 
korist socialne ekonomije (s poudarkom le na socialnem podjetništvu, glej Gregorčič in dr., 2018). 
Nastajajoče pobude, ki so tako politične kot ekonomske narave (Laville, 2010), je EESO priznal kot 
‘sile za družbene spremembe (EESO, 2012, str. 25) ter se odločil za hegemonski diskurz socialne 
ekonomije, za katero pravi, da ‘popravlja neravnovesja na trgu dela ter poglablja in krepi ekonomsko 
demokracijo’ (EESO, 2012, str. 13). Socialna ekonomija si po EESO tako prizadeva obogatiti sedanjo 
ekonomsko demokracijo, medtem ko se solidarnostna ekonomija (Laville, Nardi idr.) bori za ‘otro 
mundo’ (drugačen svet), za drugačno demokracijo in drugačno ekonomijo. Poleg teh razlik je za 
razumevanje novih solidarnostnih ekonomij potrebno upoštevati še nekatere druge razmisleke.

Solidarnostne ekonomije niso model, pač pa proces, ki izvira iz mnogih tradicij, vrednot in prepričanj, 
pogosto pa je z različnimi heterogenimi mikro-iniciativami na marginaliziranih področjih, zlasti na
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globalnem jugu, neločljivo povezan z zgodovino emancipacijskih bojev zatiranih, tistih brez pravic, 
obubožanih itn. Hirschman je zapisal, da je transformacija emancipacijske energije, ki se v Latinski 
Ameriki začne z družbenimi gibanji in se nato spremeni v pobude solidarnostne ekonomije (ter 
obratno), skupna vsem najbolj vzdržljivim poskusom sodelovanja (v Santos in Rodríguez Garavito, 
2006, str. xxxiii). Ponovno odkritje ljudske ekonomije in ponovno zanimanje za zadruge, zlasti 
v Latinski Ameriki, je alternative neoliberalnemu kapitalizmu polnomočilo z novimi ‘oblikami 
proizvodnje, ki temeljijo na načelih demokracije, solidarnosti, pravičnosti in okoljske trajnosti - ter na 
specifičnem področju transnacionalnega aktivizma...’ (Santos & Rodríguez Garavito, 2006, str. xix). V 
mnogih državah EU se pojavljajo vplivni primeri ponovnega vzpostavljanja solidarnostne ekonomije 
kot gospodarske prakse izključenih in zatiranih; le ta se ne izvaja kot gospodarsko revnih, temveč kot 
prodorna sila, ki izhaja iz potreb skupnosti, svojih članov ter zmožnosti okolja.

Moramo upoštevati še nekatere druge pomembne vidike ali načela solidarnostnih ekonomij. Uspešno 
delovanje solidarnostnih ekonomij je odvisno od njihovih sposobnosti ustvarjanja edinstvenih 
socioekonomskih okolij. Upoštevati moramo tudi razne pristope priložnostnega učenja: učenje skozi 
boj (‘learning through struggle’, Foley, 1999), učenje v boju (‘learning in struggle’, Vieta, 2014a), 
prebujanje ‘zaspanega znanja’ (‘awakening ‘sleepy knowledge’, Hall, 2009), ‘kognitivna praksa’ kot 
kreativna vloga zavesti in spoznanja (Eyerman & Jamison, 1991), priložnostno učenje skozi različne 
participatorne prakse (Mündel & Schugurensky, 2004) itn.

Gregorčič (2011; 2017) je zabeležila in razpravljala o nastanku: 1) ‘mi-racionalnosti’ ali (miselnosti ‘mi’ 
namesto ‘jaz’); 2) stalnega izmenjevanja nalog, vlog, obveznosti in delovnih mest znotraj solidarnostnih 
ekonomij ter znotraj skupnosti; 3) formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja, vzajemnosti 
in solidarnosti, ki se pojavljajo v okviru skupščin, srečanj, ter komun; 4) različnih procesov doseganja 
soglasja znotraj iste organizacije kot organa, ki sprejema odločitve, kot tudi učne platforme; in 5) 
zavedanja o vlogi ženske (družbenospolno prepoznavanje), samoodločenosti in avtonomiji. Vsi ti 
vidiki so del pristopa ‘učenja skozi boj’ (‘learning-by-struggling’), ki se razvija in uporablja v sodobnih 
zadrugah, solidarnostnih ekonomijah in alternativnih gospodarskih iniciativah.

Pred kratkim je bila v Sloveniji izvedena obširna analiza (Gregorčič in drugi, 2018) možnosti za 
demokracijo na delu; zadružno lastništvo, pravila in članstvo; ter upravljanje s strani skupnosti. Zlasti 
v Mariboru tedensko potekajo zanimive delavnice in konference. V slovenščino so bili prevedeni 
temeljni mednarodni dokumenti o zadružništvu (Gregorčič in drugi, 2018). Naštete materiale bi lahko 
pri svojem delu uporabil Bob, morda pa tudi VCI – nekatere mariborske zadruge sodelujejo z ACT 
– Avtonomni center Čakovec (sedaj ACT Grupa29, ki razvija alternativne ekonomije, kot so Socijalna 
zadruga Humana Nova, Centar za eko-društveni razvoj CEDRA Čakovec; ACT Printlab d.o.o., ACT 
Konto d.o.o.) ter drugimi alternativnimi zadrugami na severozahodu Hrvaške. Manj možnosti ima 
Krik, kjer pravno gledano ‘zadružništvo’ ni razvito – toda kot nevladne organizacije lahko vse tri 
organizacije delijo in razpravljajo o pozitivnih vidikih ‘co-workinga’ (aktivno članstvo, ena oseba – en 
glas, horizontalni odnosi, upravljanje na podlagi zadružništva).

33 http://actnow.act-grupa.hr/socijalno-poduzetnistvo/ 
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IV.1        Avtonomna zaposlitev:
manjkajoči del programa zavodov in 
agencij za zaposlovanje
V prejšnjem poglavju je bilo omenjeno, da vrednote, modeli in sodelovalne oblike participatorne 
demokracije upoštevajo ‘skupno dobro’, ‘skupnost’ in ‘sodelovalnost’ kot alternativo neoliberalnemu 
trgu dela, participatorna demokracija pa uporablja alternativne – emancipacijske in transformacijske 
– pristope do učenja. Kontekstualizacija projekta Pyle skozi tako participatorno demokracijo bi lahko 
predstavljala nepredvidljiv, a tudi inovativen način za oblikovanje novega razumevanja zaposlovanja, 
ter oblikovanje kritičnega neformalnega kurikula za razvoj avtonomne zaposlitve. Pyle partnerji so 
‘avtonomno zaposlitev’ razumeli raznoliko, osredotočili pa so se na tri predispozicije posameznika, 
ki bi jih morali povezati s potrebami skupnosti (družbenega okolja): a) svobodo izbire; b) nadzor nad 
svojimi lastnimi dejanji, viri in kompromisi; c) zavedanje o svojih potencialih, spretnostih, virih in 
načinu dela.

Slika 2: Definicija avtonomne zaposlitve

Na projektnem srečanju v Skopju 12. aprila 2018 so udeleženci iz organizacij Bob, VCI in Krik pripravili 
delavnico, na kateri so definirali pojem ‘avtonomna zaposlitev’.
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Avtonomno zaposlitev so razumeli kot samozadostno; kot delovno mesto, kjer se zaposleni zavedajo 
nenehnega učenja in osebne rasti: “Del avtonomne zaposlitve – a ne osrednja točka – bi morala biti 
tudi strast.” Trdili so, da avtonomna zaposlitev vključuje inovativnost in pripravljenost na tveganje. 
Glavno razliko med avtonomno zaposlitvijo in ostalimi so videli v njeni neodvisnosti od trga dela. 
Poleg pravne, logistične in organizacijske podlage, ki bi jo morale organizacije zagotoviti za avtonomno 
zaposlitev, bi morali vložiti več truda v ‘dobre mentorje’ (mentorska podpora je ključna za ustvarjanje 
prostora za stalen osebni in strokovni razvoj) ter v neprekinjeno in sistematično obveščanje institucij 
o avtonomni zaposlitvi (izobraževalne ustanove, zavodi za zaposlovanje, itd.). Avtonomna zaposlitev 
hkrati vključuje vrednote in načela dela, ki običajno niso prisotni v drugih oblikah zaposlitve. Ne 
ujema se s klasično poslovno in upravljavsko paradigmo in ni nujno samozaposlitev, temveč interakcija 
in so-delovanje s horizontalnimi in solidarnostnimi odnosi (delitev dela in dobička; demokratične 
razprave in odločitve o delu, plačah itn.).

Razvidno je, da so partnerji v projektu Pyle tekom projekta poglobili svoje razumevanje ‘avtonomne 
zaposlitve’. Kot je omenjeno v 3. poglavju, v času razprav fokusnih skupin niso razmišljali o zadrugah 
ali socialnem podjetništvu, v času delavnice v Skopju pa so že razmišljali v tej alternativni smeri. 
Vendar pa med državami obstaja veliko pravnih razlik: v Makedoniji bi bila najbližja pravna oblika 
zadrugi društvo z aktivnimi člani; na Hrvaškem zakonodaja priznava zadruge, a so le te v praksi 
predvsem dobičkonosne narave; v Sloveniji pa zakonodaja omogoča zadruge, socialna podjetja ter 
druge vrste socialne ekonomije, ki jih spodbuja predvsem EU in ki so posledično oblikovane na 
podlagi klasičnih podjetij in samozaposlitve (glej Gregorčič in dr., 2018). Vseeno pa je v Sloveniji 
že prisotnih veliko uspešnih praks (npr. Zadruga Stara roba nova raba, ki zaposluje brezdomce; 
Zadruga Dobrina, ki vključuje 70 kmetov; Prevajalska zadruga Soglasnik, ki združuje znanje in delo 

Ravno zaradi skupnega demokratičnega 
lastniškega sistema lahko zadruge mladim 
zagotovijo dostojno delo; delavsko lastništvo 
podjetij je še posebej primerno za spodbujanje 
aktivne in neodvisne vloge (mladih) v družbi.
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samozaposlenih prevajalcev itn.), sistemov, ki spodbujajo zadružništvo (CAAP - Center alternativne 
in avtonomne produkcije; Tkalka idr.) in vse več znanstvene in druge literature na to temo (glej 
Gregočič in dr., 2018).

V Sloveniji obstaja uspešen projekt, ki naslavlja podobna vprašanja kot Pyle. Projekt Združimo se 
(Vsi za druge, zadruge za vse; Pekarna Magdalenske mreže, Maribor)30 ozavešča mlade o pravicah 
delavcev in o možnostih za zaposlitev. Ponuja teoretična in praktična usposabljanja za brezposelne 
mlade v mladinskih centrih in nekaterih srednih šolah. Skozi polnomočenje na področju delovnega 
prava in ozaveščanje o nevarnostih nadur naslavlja aktivno državljanstvo ter spodbuja ustanavljanje 
delavskih, storitvenih in socialnih zadrug v obliki podjetij, ki mladim nudijo priložnosti za trajno 
zaposlitev (zlasti v regijah s nizkimi možnostmi za zaposlovanje). Hkrati projekt spodbuja odločevalce 
na državni ravni k ustvarjanju ugodnejših in bolj podpornih okolij za zaposlovanje mladih s sprejetjem 
strateških dokumentov in smernic za olajšanje odpiranja in razvoja (mladinskih) zadrug. Ravno 
zaradi skupnega demokratičnega lastniškega sistema lahko zadruge mladim zagotovijo dostojno delo; 
delavsko lastništvo podjetij je še posebej primerno za spodbujanje aktivne in neodvisne vloge (mladih) 
v družbi. V omenjenem projektu so tri različne skupine združile svoje znanje in prakse: obravnavane 
in prepletene so bile tri teme, ki do takrat med seboj niso bile povezane: participativni proračun, 
kritična pismenost in avtonomna produkcija.

Februarja 2018 je CAAP pripravil Aplikacijsko analizo stanja socialne ekonomije v Sloveniji, ki vključuje 
tudi smernice za pripravo dolgoročne Strategije za razvoj socialne ekonomije v Sloveniji 2019-2029, 
ter program kratkoročnih ukrepov z Akcijskim načrtom 2019-202031. Dokument razloži osnovne 
pojme, izhodišča in značilnosti socialne ekonomije v Sloveniji. Kot ključni potencial za razvoj socialne 
ekonomije izpostavlja visoko brezposelnost ter možnost vključevanja mladih in drugih ranljivih skupin, 
pa tudi potrebo po socialnih storitvah, kot so storitve dolgotrajne oskrbe, osebne in gospodinjske storitve 
ter storitve (skupnostnega) varstva/oskrbe. Še eden od ključnih potencialov za razvoj je nadaljevanje 
privatizacije z možnostjo prenosa podjetij na delavske zadruge. Analiza opredeljuje tudi ovire ter predlaga 
rešitve za prehod sektorja socialne ekonomije iz projektnega financiranja v trajno tržno dejavnosti. Kot 
ovire poudari napačno razlago dejavnosti socialnega podjetništva, saj mednarodno sprejete opredelitve 
socialne ekonomije vključujejo tako tržne kot netržne dejavnosti; napačno predpostavljanje, da tržne 
dejavnosti socialnih podjetij pomenijo samo prodajo na zasebnem trgu, ne pa javnim izvajalcem (državi, 
občinam idr.); ter pomanjkljivo razumevanje družbeno koristnih dejavnosti v socialni ekonomiji. 
Analiza predlaga pet vrst poslovnih modelov za delovanje pravnih subjektov socialne ekonomije: 
popolnoma ‘netržni model’ (subjekt socialne ekonomije deluje kot izvajalec za državo kot naročnika/
plačnika), hibridni ‘netržno osnovan model’ z večinskim deležem netržnih dejavnosti, hibridni ‘tržno-
netržni model’, hibridni ‘tržno-netržni model’ z večinskim deležem tržnih dejavnosti, ter popolnoma 
‘tržni model’. 

34 Glej http://zdruzimose.infopeka.org/wp-content/uploads/2017/01/konc%CC%8Cna-verzija-KP-DP.pdf
35 Glej http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/user_upload/Analiza_stanja_na_podrocju_socialne_ekonomije_v_Sloveniji.pdf
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IV.2       Priporočila za mentorje
PRiKAZ programa in za kritične 
neformalne kurikule

1) Ali je izraz ‘kompetence’ v PRiKAZu smiseln za uporabo v projektu Pyle? Projekt razvija 
predpogoje za spremembe v ZVSP ter za polnomočenje mentorirancev za avtonomno zaposlovanje 
in emancipacijo. Retorika ‘kompetenc’, ki že prevladuje v neoliberalnih diskurzih, ni potrebna v 
Pyle projektu, ki naslavlja druga področja polnomočenja: novo znanje o zadrugah in solidarnostnih 
ekonomijah; stališča in vrednote do vzajemnosti, avtonomije, sodelovanja, emancipacije itn.; spretnosti 
soupravljanja, dialoga, poslušanja, doseganja soglasja itn.; ter alternativne prakse skupnostnega dela 
in aktivizma ter politično-pedagoški proces demokratizacije obstoječih institucij. 

2) Mentorji bi morali v mentorirancih zbuditi zanimanje za nove in inovativne načine zaposlovanja 
in dela (avtonomna zaposlitev namesto samozaposlitve; zaposlovanje v podjetjih in javni upravi je 
omejeno in ga že obravnavajo javni zavodi in agencije za zaposlovanje) ter jasno identificirati spremembe 
v znanju, vrednotah in stališčih, spretnostih ter praksah, ki so potrebne za doseganje predpogojev za 
avtonomno zaposlitev. Šele vzbujanje zanimanja za stvar, ki jo udeleženci (mentoriranci in mentorji) 
skupaj razvijajo, spodbuja k razmišljanju, spremembi, in delovanju. Zato je za vse vključene v projekt 
(za mentorje in mentorirance) pomembno zavedanje, da vstopajo v nov, še ne preizkušen proces do 
avtonomne zaposlitve. Sprememb v ZVSP ni mogoče načrtovati ali napovedati ne za mentorje ne za 
mentorirance; lahko pa jih (med učnim procesom in na koncu le tega) reflektiramo in ovrednotimo 
tako na ravni posameznika kot skupine.

3) Mentorji bi morali v program PRiKAZ (kritični neformalni kurikul) vključiti transformacijsko 
učenje. Tako bi gojili epistemološki prostor, ki je bistven za svobodo, demokracijo in družbeno 
pravičnost (Apple, 2011). Skupaj z udeleženci bi tako vzpostavili svoje ‘privilegirane učne prostore’, 
ki s ‘sodelovanjem v postopkih razprave in odločanja’ zagotavljajo Habermasovo ‘idealno govorno 
situacijo ‘ (‘ideal speech situation’) in obravnavajo diskriminacijo, izključevanje in zatiranje na trgu dela 
skozi teoretične, analitične in praktične razprave o alternativnih ekonomskih pristopih (zadružništvo, 
pluralistična ekonomija, solidarnostna ekonomija, skupnostna ekonomija ipd.). 

4) Namesto usposabljanja mentorjev v učnih metodah, Aronowitz (2004) predlaga usposabljanje 
učiteljev/mentorjev kot intelektualcev, kar zahteva usposabljanje učiteljev/mentorjev na podlagi 
predmetnih disciplin. V neformalnem kurikulu projekta Pyle (ki bo ustvarjal kurikule za nove 
potencialne mentorje) manjkata vsaj dve ključni predmetni disciplini; kritična epistemologija 
(predlagamo Boaventuro Sousa Santos ter zgoraj omenjeno literaturo o emancipacijskem in
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transformacijskem učenju) ter solidarnostne ekonomije (zadruge, socialno podjetništvo ter druge 
kolektivne in demokratične samoupravne prakse/organizacije) (predlagamo citirano literaturo o 
solidarnostnih ekonomijah in zadrugah/zadružništvu).

Mentorji bi morali v mentorirancih 
zbuditi zanimanje za nove in 
inovativne načine zaposlovanja 
in dela.

orodij nadaljnjih mentorirancev). Poleg načrtovanega individualnega in skupinskega dela je treba 
razpravljati o specifičnih vsebinah ter jih izvajati na delavnicah, okroglih mizah, gledaliških igrah 
(na teme, kot so participatorna demokracija; proti-hegemonske teorije in prakse; kritična pismenost 
ipd.) z namenom povečanja priznavanja emancipacijskega učenja kot političnega dejanja, ki vključuje 
čustva, neizrečene realnosti, dejanja ipd. Poleg aktivnosti za gradnjo skupine, ki bodo v prvih tednih 
povezale in polnomočile vključene mentorirance, bi morali orgnizirati tudi posebne ‘dogodke’ (pri 
čemer se lahko uporabi metoda Gledališča zatiranih, ali še bolje, preproste skupinske razprave s 
komunikacijskimi znaki, ki jih je razvila in sprejela skupina. Tako bi bilo v nadaljnjem procesu programa 
PRiKAZ lažje doseči soglasje in dogovore.), kjer bi udeleženci lahko z besedami ali znakovno izrazili 
svojo izključenost ter problematizirali svojo eksistencialno resničnost, povezano z brezposelnostjo. 
Mentorji naj pomagajo pri kritičnem dialogu, temelječem na kognitivnih dejanjih in prebujanju. 
Tak pristop bi poglobil in okrepil kritično refleksijo učencev ter skupaj s samim pedagoškim procesom 
identificiral potrebe učencev.

6) Modul 2 bi moral vključevati vsaj en teden obsežnega učenja o zadrugah ali drugih alternativnih 
ekonomijah, kjer bi udeleženci raziskovali najbolj primerne pravne oblike za avtonomno zaposlitev 
(delavnice, predstavitve, branje zakonodaje in razprave). Uporabili bi lahko obsežno brezplačno 
literaturo na internetu o socialni in solidarnostni ekonomiji ter dobrih praksah na teh področjih, 
predlagamo pa tudi branje zakonodaje o zadrugah z udeleženci ter razpravo o prednostih in slabostih 
teh oblik potencialne zaposlitve. Prakso (kot je načrtovano v modulu 2) bi bilo treba izvajati v že 
obstoječih zadrugah ali v alternativnem gospodarskem okolju, kjer bi lahko udeleženci pridobili 
raznolike vpoglede v obstoječe načina dela in preverili, ali so (in v kolikšni meri) uporabljene zadružne 
vrednote, načela in identitete tudi vsebovane v organizaciji (potencialna neskladja med zakonodajo in 
‘statutom’ zadruge, neskladja med teorijo in prakso). 

7) Druga predlagana tema, ki bi jo bilo treba dodati kritičnim neformalnim kurikulom, je 
analiza zaposlovalnih politik in načrtov (strategije ipd.) v obliki analitične razprave o zavajajočih 
akcijskih načrtih ter identifikacije in razprave o obstoječih zavodih/agencijah za zaposlovanje (ter 
njihovih programih, ukrepih, retoriki ipd.). Udeleženci bi morali opraviti tudi kritičen dialog z 
agencijami/zavodi za zaposlovanje z namenom okrepitve ‘politično-pedagoškega procesa’, ki je nujen

5) Modul 1 mora biti zato 
obsežnejši, kot je bilo načrtovano; 
vključiti je treba še zlasti epistemološka 
usposabljanja, nujna za potencialne 
mentorje (kot tudi za gradnjo 
kritične zavesti in razvoj analitičnih
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za transformacijsko in emancipacijsko učenje. Predlagamo izvedbo okrogle mize (z odločevalci na 
področju politik zaposlovanja), ki bi jo samostojno izvedli udeleženci programa PRiKAZ pred 
koncem projekta. 

8) Na podlagi znanja in novih izkušenj o avtonomnih zaposlitvah (zadruge, solidarnostna 
ekonomija) bi morali udeleženci vzpostaviti lastno (potencialno) zadrugo/društvo (oblikovanje 
potencialnega ‘statuta’, opredelitev ‘menjave vlog’ in ‘obveznosti’ članov, razprava o tem, kako ‘v praksi 
izvajati aktivno članstvo’, ‘en član en glas’ ipd.). Delo na ‘svoji zadrugi’ bi udeležencem omogočilo, da 
bi lahko v okviru te zadruge lahko začeli svojo novo avtonomno zaposlitev ali pa vzpostavili novo (v 
časovnem okviru projekta, ali pa po projektu). Na ta način bi lahko preoblikovali praktično ‘akcijo 
v okolju’, ki je načrtovana v modulu 2, saj morajo udeleženci dobiti zelo jasna navodila o tem, kaj 
se pričakuje od njih in kakšne probleme naj bi reševali; pomembno je, da v tem procesu uporabijo 
pridobljena analitična orodja in kognitivna delovanja (ter pridobljena znanja, vrednote in stališča, 
spretnosti ter prakse). Namesto vključevanja v nove skupnosti z namenom opazovanja, raziskovanja in 
prepoznanja potencialnih problemov, predlagamo, da se udeležence vključi v ‘alternativne ekonomije’ 
kot militantne raziskovalce. Njihov namen bi bil poglabljanje razumevanja avtonomne zaposlitve, 
pridobitev osebnih mnenj aktivno vključenih članov ter refleksija napak, protislovij in (ne)doslednosti 
med seboj, pa tudi med člani. To bi bilo nekaj novega tako za člane zadruge kot za udeležence in 
mentorje programa PRiKAZ. V tem okolju bi načrtovano akcijo (modul 2 v obstoječem PRiKAZ 
programu) izvedli na Deweyevski način: udeleženci bi morali identificirati resnični problem, ki izhaja 
iz izkušenj iz prve roke (v zadrugi/društvu, na terenu) ter se od njega učiti.

Udeleženci bi morali identificirati 
resnični problem, ki izhaja iz izkušenj 
iz prve roke (v zadrugi/društvu, na 

terenu) ter se od njega učiti.

9) Predlagamo, da se modul 3 
izvede na dva način. Udeleženci, ki 
bodo svojo avtonomno zaposlitev 
našli znotraj zadruge/društva ali 
druge alternativne oblike ekonomije, 
naj nadaljujejo v tej smeri (ena ali 
več skupin naj razvija enega ali več 
konkretnih projektnih idej, kot je
bilo načrtovano v kurikulu) s polno podporo mentorjev. Udeležence, ki bodo izrazili zanimanje za 
samozaposlitev ter druge že obstoječe oblike zaposlovanja na trgu dela, naj se podpre v tej smeri.

10) Na projektnem srečanju partnerjev v Skopju (april 2018) so se vsi partnerji strinjali, da bi 
morali udeleženci programa PRiKAZ dobiti svoj lastni prostor za ‘co-working’ (svoj ‘varen’ prostor), 
ki bi jim bil na voljo naslednjih šest mesecev po koncu učnega programa. To bi jim omogočilo, da bi 
svoj varni prostor razvijali z demokratičnimi razpravami o alternativnih temah ter preizkusili svoja 
zanimanja, avtonomijo, horizontalnost itn., brez zunanje pomoči in vplivov.   
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V PRIPOROČILA 
ZA UPORABO V 

NEFOFMALNIH IN 
FORMALNIH UČNIH 

PROGRAMIH 
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Dokument IR1 je nastal z namenom razviti praktičen okvir za uporabo teorije emancipacijskega 
in transformacijskega učenja v Pyle projektu, ter z namenom razviti priporočila v formalnih in 
neformalnih učnih praksah in programih. V ta namen je bila pregledana ustrezna literatura, analizirane 
tri prakse ter njihove mednarodne razsežnosti, ki so relevantne za PRiKAZ, in razvit praktični 
okvir za predstavitev potencialnega pomena emancipacijskega učenja za avtonomno zaposlitev. V 
tem poglavju so predstavljeni nekateri glavni učni cilji in kritični odprti kurikul (‘critical negotiated 
curriculum’) – to je kurikul, ki ga kritično uskladijo mentoriranci in mentorji v procesu priprave 
na učemnje oziroma projektno delo. Kritični odprti kurikul bi bil lahko koristen tako za nevladne 
organizacije, kot tudi za druge formalne in neformalne programe in ustanove, ki si prizadevajo za 
alternativno, kritično, libertarno, protihegemonsko izobraževanje in učenje (ali kakršno koli kritično 
učenje, ki se ukvarja z raziskovanjem institucionalnih in/ali družbenih praks, ki se upirajo vsiljevanju 
prevladujočih družbenih norm in struktur). Kot so razpravljali že Nouri in Sajjadi (2014: 78), se mora 
kritična pedagogika in zlasti emancipacijska pedagogika premakniti iz teorije v prakso. Projekt Pyle 
in ta dokument sta korak v to smer.

Emancipacijsko učenje/pedagogika je inovativen pristop, ki ga je razvil predvsem brazilski filozof 
Paulo Freire v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja. Na začetku je bilo emancipacijsko učenje 
namenjeno izobraževanju odraslih, kasneje pa so ga različni znanstveniki, kot so Shore, Giroux, 
McLaren, Schugurensky, Rancière, in drugi, teoretično preoblikovali in vpeljali v raznolike kontekste. 
Z različnih perspektiv so ga preučevali tudi strokovnjaki na področju transformacijskega učenja 
(Mezirow, O’Sullivan, Morrel in O’Connor, Hoggan, Schugurensky in mnogi drugi) ter drugi, ki 
so se ukvarjali s kritičnim izobraževanjem, skupnostmi praks, skupnostnim učenjem, izkustvenim 
učenjem, priložnostnim učenjem itn. Vsaka razprava o emancipacijskemu učenju ne sme spregledati 
Freirejevih temeljnih del ter mnogih drugih učenjakov, ki so navdihnili in vplivali na Freirejevo delo, 
kot so Marx, Dewey, Gramsci, Frankfurtska šola idr.

Emancipacijska pedagogika temelji na 
ideji, da mora izobrazba igrati ključno 

vlogo pri ustvarjanju pravične in 
demokratične družbe.

Veliko strokovnjakov se strinja, da ‘emancipacijska pedagogika temelji na ideji, da mora izobrazba 
igrati ključno vlogo pri ustvarjanju pravične in demokratične družbe. (…) Emancipacijska pedagogika 
zato spodbuja tako študente kot učitelje k kritični analizi političnih in družbenih vprašanj ter posledic
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Kritični odprti kurikul (сritical negotiated curriculum)

družbene neenakosti. Za to pa je nujen odprti kurikul (‘negotiated curriculum’), ki temelji na 
avtentičnem dialogu (‘true dialogue’) in ceni družbeno interakcijo, sodelovanje, avtentično demokracijo 
in samouresničevanje.’ ((Nouri & Sajjadi, 2014: 76) Iz vidika kritične emancipacijske pedagogike se 
uspešen izobraževalni sistem ne bo le upiral oblikam kapitalistične reprodukcije, temveč bo nujno 
stremel k fasilitaciji družbene transformacije s spodbujanjem razvoja protihegemonije. To vključuje 
teorijo, prakse (praxis), vrednote in na sploh kulturo, ki deluje kot kritika in zavračanje korporativne, 
kapitalistične hegemonije (McLaren 2003; Shor 1992).

a) Ker skriti kurikul tradicionalnega izobraževanja (ali banking education po Freireju) reproducira 
prevladujočo ideološko hegemonijo in dehumanizira posameznike v poslušne objekte, ki jih nadzirajo 
strukture moči (Hammer & Kellner, 2009), bi morali učenci in učitelji aktivno sodelovati v procesu 
odločanja o kurikulih v kontekstu avtentičnega dialoga (Freire, 2000) in oblikovati svoj lastni odprti 
kurikul (Paul, 2002). 

b) Kritični odprti kurikul lahko ‘izenači neenake pogoje’ (Macedo & Bartolomé, 2001), redefinira 
odgovornosti, vloge in pričakovanja učiteljev in učencev, izpostavi nepredvidene vsebine, teme in 
probleme, ter se ‘bori proti in preko’ (Gregorčič, 2011).

c) Kritični kurikul vsebije kritično analizo z alternativnimi in radikalnimi kvalitativnimi/
etnografskimi pristopi, ki si drznejo zavezati se in vključevati (militantno raziskovanje (Colectivo 
Situaciones, 2003; 2005; Gregorčič, 2011); sodelovalno raziskovanje; akcijsko raziskovanje; različne 
prakse so-raziskovanja, itd.). O zavezanosti in ‘militantni’ naravi raziskovanja govorimo zelo natančno 
(Colectivo Situaciones, 2003); raziskovalca sestavljajo sestavljajo vprašanja in ni zasičen z ideološkimi 
pomeni in modeli sveta. Je anti-pedagoški raziskovalec in zvest temu, da ‘ne ve’ (Colectivo Situaciones, 
2003: 8). ‘Opozarja na manjkajoča znanja in manjkajoče agente’ (Santos, 2014). Kritična analiza je 
‘paradigma, ki temelji na urejanju uporabe preudarnega znanja; znanja, ki preoblikuje raziskovalne 
objekte v solidarne subjekte in spodbuja na znanju temelječo aktivnost’ (Santos, 2014: 163). 

d) Emancipacijsko učenje poudarja epistemologije namesto prevladujočega učenja 
metodoloških in didaktičnih spretnosti in kompetenc. S prepoznavanjem in vrednotenjem 
izključenih in utišanih epistemologij Juga se dvigne od epistemologije slepote proti epistemologiji 
gledanja/videnja (Santos, 2007; 2014); namesto reproduciranja pogojev pogodbenega, teritorialnega 
in družbenega fašizma (Santos, 2014) se od Juga uči s pomočjo medkulturnega prevajanja (Santos, 
2014). S tem, ko prekinemo ‘apartheid znanja’, se premikamo k ‘razvoju emancipacijskih strategij za 
antirasistično raziskovanje družbene pravičnosti’ (Huber, 2009: 650). To velja tako za ‘učenje od besed’ 
– izmenjavo pričevanj, za katero sta potrebna tako govorec kot slušatelj (Lackey, 2006; 2008) – kot za 
potrebo po ‘poslušanju onkraj razlik’ (Haig-Brown, 2003: 418). Zahodnjaška znanost in evrocentrična 
kritična tradicija pozablja, da so ‘vsa znanja pravzaprav pričevanja, saj to, kar vemo o družbeni 
realnosti (aktivna dimenzija) razkriva tudi vrsto subjektov znanja, ki delujejo na družbeno realnost 
(subjektivna dimenzija)’ (Santos, 2014: 207)
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e) Za izobraževanje bi bila v zvezi s tem koristna Bolerjeva ‘pedagogika nelagodja’ (1999), 
ki zagovarja potrebo po zgodovinski in politični umestitvi pogosto izoliranega in izolirajočega 
izobraževalnega dela; umestitvi v kontekst, ki vključuje družbene razrede, ekonomske odnose in 
odnose moči, s katerimi se poistovetimo in jih identificiramo. Del družbe in politične prakse so tudi 
čustva, zato jih moramo izkusiti v izobraževanju in učenju – namesto vrste družbenega nadzora bi 
čustva morali uporabljati za odpor proti le temu (Gregorčič, 2018). Transformacija je verjetno najbolj 
učinkovita in trajnostna, če k njej stremimo v solidarnosti z ljudmi, ki se trudijo v podobno smer 
(Foley, 1999).

Emancipacijski učni cilji za učitelje in učence:

a) Emancipacijsko učenje ni nevtralno, niti objektivno, ampak politično: emancipacijsko 
učenje, kot si ga zamišljajo Giroux (1988; 2001; 2011) in drugi raziskovalci, preizprašuje moč jezika 
in naravo izkušenj. Naloga učiteljev/mentorjev je pomagati učencem/mentorirancem pri zamišljanju 
‘radikalnih možnosti’ izobraženega uma in izobraženih državljanov s pomočjo analitičnih orodij, 
ki nam omogočajo preizpraševanje in izzivanje dominantnih modelov razmišljanja (hegemonska 
miselnost in epistemologija). Tako učitelji kot učenci postanejo ‘transformacijski intelektualci (Giroux, 
1988) in ‘kulturni delavci’ (Freire, 2000; 2005).

b) Emancipacijsko učenje je avtentičen dialog, ki je sposoben počlovečiti (Freire, 2000) in 
ponovno počlovečiti svet: Freire je verjel, da lahko svet izboljšamo le skozi avtentičen dialog, ki ne 
more obstajati brez globoke ljubezni do sveta in do ljudi; brez ponižnosti, brez vere v kreativno moč 
človeštva. Tak dialog ustvarja ozračje medsebojnega zaupanja, ki zbližuje govorce pri poimenovanju 
sveta in pri nenehnem iskanju ‘ne-še’ (‘not-yet’), iskanju nepopolnosti v komuniciranju z drugimi in 
v kritičnem mišljenju (Freire, 2000). Tako uporabi kritični dialog, ki sloni na kognitivnih dejanjih in 
prebujanju, ne pa zgolj na prenosu informacij.

c) Emancipacijsko učenje je kritična zavestnost (‘critical conscientisation’, Freire, 2000): 
avtentično učenje je manifestacija ‘zavestnosti’. Da bi premagali ‘kulturo tišine’, potrebujemo 
avtentičen dialog in kritično zavestnost, ki preizprašujejo temeljne vzroke zatiranja (Freire, 1970). 
Kritična pismenost je predpogoj za kritično mišljenje (Freire in dr.; Luke, 2000; itd.). Do avtentičnega 
učenja pride le takrat, ko se pojavijo resnični problemi iz osebnih izkušenj (Dewey, 1916; 1933; 1938): 
učni programi bi tako morali vsebovati trenutne, eksistencialne, konkretne situacije, ki odražajo 
prizadevanje vseh udeleženih (Freire, 2000).

d) Emancipacijsko učenje je samo po sebi ustvarjanje praks proti obstoječim razmerjem 
moči: učenje spreminja razmerja moči (v razredu ali v družbi) s horizontalnim ali ‘od spodaj navzgor’ 
(‘bottom-up’) dialogom in opozarjanjem na utišane realnosti s pomočjo ‘pedagogike spraševanja’. 
Hkrati ustvarja protihegemonsko kulturo, prakse in teorije (McLaren, 2003; Shor, 1992). Od znanja-
kot-regulacije se preusmerja k znanju-kot-emancipaciji (Santos, 2014).
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e) Emancipacijsko učenje brezpogojno vključuje poimenovanje in občutenje – pedagogiko 
nelagodja (Boler, 1999): čustva niso le dovoljena, temveč so ključna za ponovno počlovečenost sveta; 
za prekinitev tišine in poimenovanje izločanja in zatiranja. Nujno je ‘opozarjanje na manjkajoča znanja 
in manjkajoče agente’ (Santos, 2014: 163) in ‘učenje novega jezika boja ter z učenjem sodelovanje pri 
njegovem oblikovanju’ (Holloway, 2010: 12-13).

f) Ker nihče ne izobražuje nikogar in se nihče ne izobražuje sam (Freire, 2000), emancipacijsko 
učenje ustvarja skupnosti, ki lahko postanejo močni prostori za učenje: za učenje je (pogosto 
nenamenoma in nezavedno) ustvarjanje skupnosti in nenamernega, nezavednega priložnostnega ter 
celo transformacijskega učenja ključnega pomena, a pogosto spregledano (glej Schugurensky, 2000; 
2006a; 2010).

g) Emancipacijsko učenje resničnost odkriva z učenjem/izobraževanjem o ‘zastavljanju 
problemov’ (‘problem-posing’, Freire, 2000): dialoškost teorije, prakse in znanja ter ponovno 
premišljenje odnosa med učiteljem in učenci. Ekstencialne, konkretne, sedanje situacije bi morali 
predstaviti kot probleme, kar bi k reševanju spodbudilo vse vpletene in bi zahtevalo intelektualni odziv 
ter ukrepanje, praxis.

Ker nihče ne izobražuje nikogar in 
se nihče ne izobražuje sam (Freire, 
2000), emancipacijsko učenje ustvarja 
skupnosti, ki lahko postanejo močni 
prostori za učenje.

h) Emancipacijsko učenje vedno vključuje nekatere vidike transformacijskega učenja: 
pomemben je tudi samo-transformacijski proces učencev. Raziskovalci so ugotovili, da se sodelovanje 
v demokratičnih procesih poveča in okrepi še zlasti takrat, ko se razširi tudi obseg in kompleksnost 
demokratičnih in participatornih modelov. Mnogi izobraževalci se zavedajo dejstva, da se pomemben 
del učenja odvija pri sodelovanju in vključevanju v socialne aktivnosti (Foley, 1999; Hall in drugi, 
2012; Vieta, 2014) ali v participatorne demokratične procese (Pontual, 2014; Schugurensky, 2006a; 
McLaren in Farahmandpur, 2001; Salgado, 2015, McLaren, 2000, Pateman, 1988 [1970], Wildemersch, 
2014). Spet drugi poudarjajo vidik vzajemnosti participatorne demokracije in transformacijskega 
učenja: transformacijsko učenje lahko spodbuja participatorno demokracijo, a tudi participatorna 
demokracija lahko spodbuja transformacijsko učenje (Schugurensky, 2002: 12). Transformacijsko 
učenje zvišuje kakovost sodelovanja državljanov v demokratičnih institucijah, hkrati pa že sama 
demokratična udeležba ustvarja dobre priložnosti za samo-transformacijo (Schugurensky, 2002).
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i) Emancipacijsko učenje moramo razumeti kot ‘dvosmerno pedagogiko’ (Santos, 2005: 
362); ne le med osebami, ki si za nekaj prizadevajo temveč tudi med tistimi, ki so na poziciji moči 
oz. kontrole statusa quo (hegemonska pozicija). ‘Dvosmerna pedagogika’ je pomemben dejavnik v 
učenju za družbene spremembe, saj imajo mestni uslužbenci in uslužbenci javne uprave velik učni 
potencial - oz. se ta skriva v poskusih tranzicije iz njihove zacementirane tehnično-birokratske kulture 
(Santos, 2005). Pedagoški vidiki v okviru transformacijskih demokratičnih praks se zato kažejo v 
procesu učenja demokracije z izkustvenim učenjem, skupnostnim učenjem v okviru družbenih 
institucij (samoorganiziranih ali že obstoječih institucij, saj je vsaka družbena institucija hkrati tudi 
izobraževalna) ter v procesu demokratizacije institucij, kar pa je vedno politično-pedagoški proces 
(Schugurensky, 2002: 14; Addams, 1930).
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