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Splošni okvir za EducOpera orodje in 
metode (IO1)

EducOpera se s pridobivanjem spretnosti in kompetenc preko opernega izobraževanja 
bojuje tudi proti zgodnjem opuščanju šolanja (Early School Leaving, ESL). Da bi dosegel 
ta cilj, namerava oblikovati 3 glavne intelektualne dosežke:

1- Orodje in metodo (IO1) za prepoznavanje in ocenjevanje kompetenc, ki jih pridobijo 
najstniki, preko izobraževanja z glasbo na splošno in zlasti preko opere in  ki bi lahko 
bile ustrezne spretnostim in kompetencam, zahtevanim v šoli.

2- Usposabljanje za mentorje (IO2) - učitelje, ki se usposabljajo za ta pedagoški in 
inovativni pristop, da bi obogatili svojo poklicno prakso in bili sposobni uporabljati 
IO1 pri njihovem delu.

3- Navodila za strokovnjake, da bi lahko razložili pristop EducOpera drugim učiteljem 
(v šoli in zunaj šole), ki poučujejo glasbeno vzgojo (IO3), delujejo proti zgodnjemu 
opuščanju šolanja (ESL); in ki se učijo povezovanja formalnega , neformalnega in 
priložnostnega učenja.

Na podlagi nacionalnih izkušenj in pedagoških strategij, ki so že bile izvedene, je projekt 
EducOpera ponuja splošno pedagoško strategijo za izboljšanje izobraževanja preko 
opere in s tem inovativen način boja proti zgodnjemu opuščanju šolanja (ESL) v Evropi.

Glavni rezultati, ki jih je potrebno doseči v IO1so povezani z orodjem in metodo za 
podporo strokovnjakom, ki so zadolženi za dejavnosti zunaj učnega načrta. S tem bi 
jim nudili podporo pri delu z učenci  / dijaki (IO1): 
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2.1 prototip orodja in metode, ki v smislu kompetenc izražajo spretnosti in 
kompetence, ki jih učenci / dijaki pridobijo v sklopu izobraževanja v operi 
in bi jim s tem olajšali izobraževalno pot; ključni kompetenčni pristop, ki 
združuje neformalno, priložnostno in formalno učenje, ki ga vodi iriv conseil;

2.2 test prototipa orodja v petih državah med učitelji za zbiranje povratnih 
informacij in spreminjanje / obogatitev portfelja;

2.3 nacionalno testiranje orodja in metode, ki bo potrjeno med srečanjem, 
ki bo potekalo na Danskem.

2.4 predzadnja različica za potrditev med sestankom (Copenhagen, Danska)

2.5 končna različica po testiranju v vseh državah

Vključevanje mladih v zunajšolske dejavnosti - na primer v izobraževanja v glasbi 
in operi - je lahko inovativna strategija za boj proti osipništvu. Opera je pogosto 
obravnavana kot ekskluzivna dejavnost, in je včasih zastrašujoča ali nepoznana večini 
mladim. Zahvaljujoč temu neformalnemu in priložnostnemu učenju, morajo dijaki 
pridobiti spretnosti in kompetence, ki so zahtevane tudi v šoli, in zato prispevajo tudi 
v boju proti zgodnjemu opuščanju šolanja.

Slovar je na voljo v aneksih za učitelje, ki niso seznanjeni s terminologijo, v rabi skupaj 
z bibliografijo ponuja podrobnejši pogledu v perspektivo vseživljenjskega učenja.
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2 EU in nacionalna politika za boj proti 
zgodnjemu opuščanju šolanja (ESL)

Ključni cilj v strategiji Evropa 2020 je zmanjšanje ESL na manj kot 10% do leta 2020 
in je eno od petih meril strateškega okvira za evropsko sodelovanje na področju 
izobraževanja in usposabljanja (Evropska komisija, 2011b). Visoke stopnje osipa 
škodijo cilju, da vseživljenjsko učenje postane resničnost in je tudi ovira za pametno 
in vključujočo rast v Evropi, saj povečujejo tveganje brezposelnosti, revščine in socialne 
izključenosti.

Posledično pomeni ESL izgubo posameznih življenjskih priložnosti in izgubo socialnega 
in gospodarskega potenciala (Evropska komisija, 2011). Čeprav se dejavniki, ki vodijo v 
izhodišče zgodnjega opuščanja šole (ESL) razlikujejo od države do države (Priporočilo o 
politikah za zmanjšanje zgodnjega EC), lahko vzroke neučinkovitih politik skrčite na tri 
tipične pomanjkljivosti: 1. pomanjkanje celovite strategije; 2. pomanjkanje oblikovanja 
politike, ki temelji na dokazih; in 3. nezadostno preprečevanje in zgodnje ukrepanje. 
 
Razlogi za zgodnje opuščanje šolanja so zelo individualni (Evropska komisija, 2011c). 
Čeprav je nemogoče vzpostaviti enoten “profil” zgodnjih opustitev šolanja ali celovit 
seznam vzrokov, ki vodijo v šolski neuspeh, ESL kot družbeni pojav sledi določenim 
vzorcem (EC). Strokovnjaki EU so ugotovili sedem glavnih značilnosti med osipniki. Na 
splošno je bolj verjetno, da: prihajajo iz revnih, socialno prikrajšanih okolij in/ali okolij 
z nizkimi stopnjami izobrazbe; prihajajo iz depriviligiranih manjšinskih skupnosti 
(kot so romske ali druge manjšinske etnične skupine) ali imajo migrantsko poreklo; 
pripadajo ranljivim skupinam, npr. najstniške matere, mladi s telesno in duševno 
prizadetostjo ali imajo druge posebne izobraževalne potrebe; morajo prispevati k 
družinskemu dohodku ali prevzeti odgovornosti za odrasle, kot so starševstvo ali skrb 
za družinske člane; imeli so zgodovino izključitve iz šole, dolgotrajni absentizem, veliko 
manjkali pri pouku ali doživeli izključitev iz šole; v šoli so se slabo izobrazili in nimajo 
zadostnih sposobnosti; so pogosto spremenili svoje prebivališče ali zamenjali šolo.
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Osrednja točka, ki jo poudarja Evropska komisija, je očitna povezava med socialno-
ekonomskim položajem in tveganjem, povezanim z ESL. Pomembno je razumeti zakaj 
so nekateri učenci izključeni iz šole, da bi ponudili ustrezne javne politike za izboljšanje 
uspeha v šoli in to za vse, ne le za manjšino. Od leta 2000 je glavno vprašanje, ki so 
ga naslovili na oblikovalce politik na področju izobraževanja: „Kaj je pomembno, da 
učenci vedo, da bi postali izobraženi državljani?“

V okviru tega dokumenta smo zbrali nekatere splošne informacije glede števila in 
profila osipnikov v obdobju 2016-2017, glede nacionalnih politik, ki so se izvajale v 
zadnjih 5-10 letih, in inovativnih strategij, ki se izvajajo na terenu, da bi se borili proti 
zgodnjemu opuščanju šolanja (ESL) v preteklih letih. Te je potrebno upoštevati kot 
podporo / dopolnitev strategije EducOpera
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3 Kompetenčni pristop – 8 ključnih 
kompetenc in nacionalne javne politike

EducOpera pomeni boj proti zgodnjemu šolanju (ESL) s pridobivanjem spretnosti in 
kompetenc s pomočjo izobraževanja v operi. To pomeni, da vztrajamo pri pridobivanju 
ključnih kompetenc (EC, 2006, posodobljeno 2018), zahvaljujoč izobraževanju z 
opero, ki temeljijo na obveznem predmetu, ki se poučuje v šoli - glasbeni vzgoji - ne 
samo zato, ker podpira kompetenco “Komunikacija v maternem jeziku / pismenost” ( 
KC1), temveč kompetence kot so “Komunikacija v tujem jeziku / večjezičnost” (KC2), 
“Učenje za učenje/ osebna, družbena kompetenca in kompetenca učenje učenja“  (KC5) 
ali “Kulturna zavest in izražanje” (KC8). To je tudi sredstvo, s katerim lahko mladi, ki 
živijo na občutljivih območjih, aktivno dostopajo do opere, kar prispeva k prilagajanju 
opere. Vsak državljan bo potreboval širok spekter ključnih kompetenc, da se prilagodi 
hitro spreminjajočemu se in medsebojno povezanemu svetu. Izobraževanje ima v 
svoji dvojni vlogi, tako socialno kot gospodarsko, ključno vlogo pri zagotavljanju, 
da evropski državljani pridobijo ključne kompetence, ki so potrebne, da se lahko 
prilagodijo takšnim spremembam. Kompetence so tukaj opredeljene kot kombinacija 
znanja, veščin in odnosov, primernih za kontekst.

Ključne kompetence so tiste, ki jih posamezniki potrebujejo za osebno izpolnitev 
in razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlovanje. Glavni cilji 
evropskega referenčnega okvira so: identificirati in opredeliti ključne kompetence, 
potrebne za osebno izpolnitev, aktivno državljanstvo, socialno kohezijo in zaposljivost; 
zagotoviti, da so mladi do konca začetnega izobraževanja in usposabljanja razvili 
ključne kompetence do ravni, ki jih pripravlja za odraslo življenje in ki je podlaga za 
nadaljnje učenje in poklicno življenje; zagotoviti referenčno orodje na evropski ravni 
za oblikovalce politik, izvajalce izobraževanja, delodajalce in same učence ter zagotoviti 
okvir za nadaljnje ukrepanje na ravni Evropske skupnosti. Evropski okvir “8 ključnih 
kompetenc” (Evropska komisija, Bruselj, 2006, posodobljeno 2018) predlaga tipologijo 
8 ključnih kompetenc. Lahko jih združimo tako:
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Osnovne spretnosti:  komunikacija v materinem jeziku /pismenost:  
sposobnost izražanja in interpretiranja konceptov, misli, dejstev in mnenj v ustni 
ali pisni obliki (poslušanje, pripovedovanje, branje in pisanje); komunikacija v 
tujem jeziku / večjezičnost - sposobnost izražanja in interpretiranja konceptov, 
misli, dejstev in mnenj v ustni ali pisni obliki (poslušanje, pripovedovanje, 
branje in pisanje) v drugem jeziku, matematične kompetence in osnovne 
kompetence v znanosti in tehnologiji / matematične kompetence in 
kompetence v znanosti, tehnologiji in inženirstvu - sposobnost razvijati 
in uporabljati matematično razmišljanje, da bi rešili vrsto težav v vsakdanjem 
življenju in digitalne kompetence - samozavestna in kritična uporaba 
tehnologije informacijske družbe (IST) za delo, prosti čas in komunikacijo. 

Transverzalne spretnosti: učenje za učenje / osebna, družbena kompetenca 
in kompetenca učenje učenja - sposobnost nadaljevanja in vztrajanja pri 
učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem 
s časom in informacijami, tako posamezno kot v skupinah; družbene in 
državljanske kompetence / državljanska kompetenca - osebne, medosebne 
in medkulturne kompetence in vedenja, ki posameznikom omogočajo 
učinkovito in konstruktivno sodelovanje v družbenem in poklicnem življenju, 
samoiniciativnost in podjetnost / podjetnička kompetenc - zmožnost 
posameznika, da pretvori ideje v delovanje - ustvarjalnost, inovativnost 
in tveganje, pa tudi sposobnost načrtovanja in upravljanja projektov ter 
kulturna zavest in izražanje: uveljavljanje pomena ustvarjalnega izražanja 
idej, izkušenj in čustev v različnih medijih, vključno z glasbo, uprizoritveno 
umetnostjo, literaturo in vizualnimi umetnostmi.

1-

2-
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4 Kombiniranje formalnega/neformalnega in 
priložnostnega učenja – od bolonjskega do 
kopenhagenskega procesa

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja poudarja, da se “vrednotenje 
neformalnega in priložnostnega učenja vse bolj obravnava kot način za izboljšanje 
vseživljenjskega učenja in vseživljenjskega učenja. Več evropskih držav poudarja, 
da se učenje, ki poteka izven institucij formalnega izobraževanja in usposabljanja, 
na primer pri delu, v prostočasnih dejavnostih in doma, ovrednoti in naredi 
vidno”(CEDEFOP, 2009). Oblikovalci politik in praktiki se soočajo z glavnimi izzivi 
za podporo temu procesu. Na eni strani morajo predlagati pravni ali vsaj uradni 
okvir za izboljšanje procesa (pristop navzgor), po drugi strani pa morajo ponuditi 
konkretno orodje in metodo za podporo procesu na kraju samem, da bi to postalo 
realnost (od spodaj navzgor). V tem pogledu Cedefop opozarja tudi na soodvisnost 
potrjevanja neformalnega in priložnostnega učenja in potrjevanja v sistemu formalnega 
izobraževanja in usposabljanja.

Metode, uporabljene za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja, so v 
bistvu enake kot te, ki se uporabljajo pri ocenjevanju formalnega učenja. Treba jih 
je sprejeti, kombinirati in uporabljati na način, ki odraža posamezno specifičnost in 
nestandardiziran značaj neformalnega in priložnostnega učenja. Obstaja veliko različnih 
oblik pedagoških podpore, med katerimi je najbolj priljubljena metoda portfelja, saj 
uporablja kombinacijo metod in instrumentov, ki se uporabljajo v zaporednih fazah, 
da se pripravi skladen niz dokumentov ali delovnih vzorcev, ki kažejo posameznikove 
spretnosti in kompetence na različne načine. Kompetenca vključuje:
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I) kognitivne kompetence, ki vključujejo uporabo teorije in konceptov, 
ter neformalno pridobljeno znanje;

II) funkcionalne kompetence (veščine ali znanje in izkušnje), tiste stvari, 
ki bi jih morala biti oseba sposobna opraviti, kadar delujejo na določenem 
področju dela, učenja ali družabnih dejavnosti;

III) osebne kompetence, ki vključujejo vedenje, kako ravnati v določeni 
situaciji; 

IV) etične kompetence, ki vključujejo posedovanje določenih osebnih in 
poklicnih vrednot. 

Pridobitev določene ravni usposobljenosti je zmožnost posameznika, da uporabi in 
združuje svoje znanje, veščine in širše kompetence v skladu z različnimi zahtevami, 
ki jih predstavlja določen kontekst, situacija ali problem. 

V EducOpera je bil zasnovan portfelj, kot orodje in metode za izvedbo prvega dela 
projekta. Ideja je, da čim bolj kombiniramo formalno učenje, ki ga v šoli nudijo 
učitelji in neformalno in priložnostno učenje, ki ga učitelji izvajajo zunaj šole. Zbrali 
smo povratne informacije na terenu, vsak partner je bil vprašan, ali je bil ta pristop v 
njegovi državi znan, koliko je bil znan / uporabljen v njihovih vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah, če je bil uporabljen med šolskimi dejavnostmi in zunajšolskimi dejavnostmi 
ter na kakšen način. V prilogi so bila postavljena nekatera vprašanja o osnovah 
evropskega okvira kvalifikacij in razvit NQF v skladu z EQF.
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5 Prednosti izobraževanja o operi – geneza 
EducOpere

Učenje glasbe krepi kognitivni, čustveni, fizični in socialni razvoj mladih in je glavni vir 
ustvarjalnosti. Zgodnje glasbeno izobraževanje in splošneje umetniško izobraževanje 
je pomembno, saj tako otroci postanejo odrasli z ustreznim znanjem in kritičnim 
razmišljanjem za izmenjavo vrednot s prihodnjimi generacijami (Suzana Kubik, France 
Musique, 2016). 

V pristopu, ki temelji na praksi je - po besedah David J. Elliota, retorika v izobraževanju 
in glasbenika – glasbeno izobraževanje bolj pragmatično kot estetsko. Antti Juvonen 
pravi, da je “v središču pedagogike glasbena izkušnja. Učence je treba pozvati, naj igrajo 
instrumente in pojejo, da bi bolje razumeli glasbo ne kot abstrakcijo, ampak s prakso 
in občutki, ki jih razkriva. To je metodološko načelo, ki daje prednost občutkom in 
razumevanju, pred učenjem teoretičnega znanja.“
 
V šoli je glasbeno izobraževanje navadno del obveznega izobraževanja. Glasbena vzgoja 
ima tri cilje, da se dijaki naučijo: poslušanja glasbe; igranja in/ali ustvarjanja glasbe; 
pridobijo glasbeno oziroma umetniško izobrazbo. Izvajajo se tri glavne pedagoške 
dejavnosti: poslušanje, igranje in ustvarjanje. V dopolnjevanju formalnega izobraževanja 
so na voljo številne zunajšolske dejavnosti, kot so zbori v šolah ali zunaj šol, ki imajo 
vaje vse leto in izvajajo koncerte. Poleg tega izobraževanje glasbe združuje veliko 
znanja: zgodovino, literaturo ali znanost. Zato ima posebno vlogo pri transverzalnih 
pedagoških strategijah in multidisciplinarnem učenju (kot je zgodovina umetnosti).

Mnoge organizacije izven šole ponujajo številne možnosti za igranje glasbe: v društvih, 
v konservatorijih... Izobraževanje preko opere omogoča da se mladi odprejo umetnosti 
in kulturi (najbolj podpira ključno kompetenco 8) preko glasbene prakse, ki je bila 
nekoč zelo priljubljena. Ta pedagoški pristop daje glavno prednost ustvarjalnosti 
(ključna kompetenca 7) in zato omogoča usklajen osebni razvoj. Opera vključuje 
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discipline, kot so glasba, risanje, šport, ples… Izobraževanje z opero lahko razkrije 
skrite talente, izboljša skupnostni duh in krepi timsko delo, izboljšuje znanje o kulturi, 
omogoča pridobivanje različnih kompetenc, pripomore k obvladovanju svojega telesa, 
koncentraciji in dihanju, spodbuja spomin, krepi pisno in ustno izražanje v materinem 
jeziku ali tujem jeziku (ključna kompetenca 1 in 2), razvija osebnost najstnikov in je 
glavno sredstvo za krepitev njihove moči. 

Posebnost glasbe je, da je neverbalen jezik in tako zmanjšuje težave, povezane z 
skromnimi jezikovnimi spretnostmi. S tem mlade medsebojno povezuje, olajšuje 
komunikacijske spretnosti, izražanje in poslušanje, nadzor čustev, oblikovanje 
kritičnega mišljenja v sinergičnem kontekstu različnih pristopov, spoštovanje pravil 
civilne družbe, socializacija, občutek odgovornosti v ozračju dobrega sodelovanja. 
Glasba ni ovira tudi v primeru otrok s posebnimi učnimi motnjami, invalidnostmi 
ali resnimi čustvenimi motnjami ter pozornimi ali tujimi dijaki.

Dejansko praktična dejavnost spodbuja povezovanje med vrstniki in učencem s 
posebno občutljivostjo omogoča, da sodelujejo s svojimi vrstniki: dispenzatorne in 
kompenzacijske strategije (npr. uporaba multisenzornega poučevanja, ponavljajoče 
metode in imitacije, uporaba zvočnih posnetkov) omogočajo kalibriranje zahtev za 
mlade.
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6 Metodološki pristop IO1- proces dela in 
vrednotenje

Glavni cilj EducOpere je zagotoviti nove načine za boj proti zgodnjemu opuščanju 
šolanja (ELS) z uporabo umetniških elementov izobraževanja v operi (ples, petje, 
igranje, itd.). Ta inovativna pedagoška praksa je bila preizkušena med ciljnimi 
skupinami projekta in potekala med vsaj tremi eksperimentalnimi srečanji z mladimi 
in tremi eksperimentalnimi srečanji z strokovnjaki iz vsake države. Ciljna skupina je 
v splošnem opredeljena kot mladina v starosti od 14 do 16 let, ki živi v prikrajšanih 
območjih in je izpostavljena tveganju, povezanim z ESL.

Orodje in metode so zasnovani za intelektualni izid (IO1) projekta EducOpera. 
Naslednji koraki so bili predlagani za skupni končni rezultat:  
                                                   

• V petih državah so bile narejene povezave z izobraževalnimi inštitucijami 
in mladimi: november 2018 – december 2018;

• Izvedene so bile prve aktivnosti z mladimi in zasnovan prvi okvir: januar 
2018;

• Partnerji so poslali svoje povratne informacije in vključili mentorje, 
ki delujejo na področju izobraževanja z glasbo / opero: od januarja do 
marca 2018;

• Partnerji so prejeli drugi okvir & zaprošeni so bili za povratne informacije: 
april-maj 2018;

• Sprejeta je bila predzadnja različica IO1 – portfelj (orodje in procesa za 
mentorje) – razprava med srečanjem v Aarhusu (Danska)- junij 2018;

• Zadnja različica je bila prevedena v pet jezikov: December 2018.
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Prvi intelektualni izid (IO1) je portfelj (orodje in metoda za prepoznavanje in 
ocenjevanje kompetenc), ki jih pridobijo najstniki, zahvaljujoč izobraževanju glasbi na 
splošno in zlasti operi, ki jim omogoča, da pridobijo ustrezne spretnosti in kompetence, 
ki se zahtevajo v šoli. V svojih vsebinskih elementih združuje elemente formalnega 
učenja ter neformalnega in priložnostnega učenja. To orodje in metoda (portfelj 
EducOpera) je zasnovano tako, da učiteljem omogoča izražanje ustreznih spretnosti 
in kompetenc, ki so jih pridobili njihovi učenci, zahvaljujoč izobraževanju v operi - s 
tesno povezavo do 8 ključnih kompetenc (EC, 2006, posdobljeno 2018). Združuje 
tudi formalno učenje (potrebno v šoli) z neformalnim in priložnostnim učenjem 
(pridobljeno zunaj šole...) v povezavi s smernicami CEDEFOP (Thessaloniki, 2009). 
Ta IO1 je bil oblikovan na podlagi skupnega okvira, ki ga je ponudil vodja IO1. Prvi 
osnutek je bil preizkušen v vsaki državi med učitelji, mentorji in skupino najstnikov 
(13-15 let). Partnerji so zagotovili svoje povratne informacije za izboljšanje prototipa 
portfelja ob srečanjih, organiziranih v vsaki državi. 

Izobraževalni program sledi skupnemu protokolu, ki je bil razvit med partnerji 
projekta in je v posameznih primerih prilagojen nacionalnemu kontekstu. Program 
postane oblika eksperimentiranja osnovne ideje, vendar z različnimi prilagoditvami, 
preoblekami in v različnih kontekstih. Orodja opazovanja se vključujejo zato, da se 
dokumentira rezultat v vsaki državi. Zaradi odprtega zaključka in eksperimentalnega 
pristopa v projektu, so zahteve za spremljanje rezultatov na bolj generični ravni. Ciljni 
rezultat je na splošno prispevati k pridobivanju spretnosti in kompetenc mladih z 
izvenšolskimi dejavnostmi in s tem prispevati k njihovemu uspehu v izobraževanju. 
Zgrajen je na splošni predpostavki, da » glasbena izkušnja krepi kognitivni, čustveni, 
fizični in socialni razvoj mladostnikov in je glavni vir ustvarjalnosti«, poleg tega pa 
trdi, da »omogoča pridobivanje različnih kompetenc, pri čemer posameznik obvladuje 
svoje telo, koncentracijo in dihanje”. Zato je pomembno, da spremljamo socialni 
in čustveni razvoj udeležencev, pa tudi v kolikšni meri obvladajo koncentracijo in 
hiperaktivnost skozi program. V raziskavah je bilo ugotovljeno, da so socialne in 
čustvene težave med tistimi, ki vodijo v zgodnje opustitev šolanja, hiperaktivnost in 
pomanjkanje pozornosti. 

Zato mora orodje za spremljanje izpolnjevati naslednja merila: a) uporabnost v vseh 
sodelujočih državah; b) enostavnost uporabe; c) zmožnost spremljanja sprememb 
skozi čas; d) osredotočanje na družbene in čustvene razsežnosti ter hiperaktivnost 



16IO1

in pozornost; e) pokrivanje starostnega obdobja ciljne skupine. Na podlagi številnih 
domačih projektov, ki se izvajajo na Danskem in se osredotočajo na rezultate šolanja 
in zmanjšujejo zgodnje opuščanje šolanja med učenci, je danski partner predlagal, da 
uporabljamo vprašalnik o moči in težavah SDQ (Kjeldsen & Jensen, 2017; Ministry 
for Children, Education and Equality 2015), osnovan na zasnovi angleškega psihiatra 
Roberta Goodmana (King’s College, London, 2002).

Vprašalnik o moči in težavah (SDQ) je mednarodni instrument, v naši interpretaciji 
ustreza zahtevam orodja za spremljanje v projektu EducOpera: 

bil je sprejet in preveden v danski, francoski, španski, italijanski in 
slovenski jezik; 

sestoji iz vprašalnika, ki je postavljen na eno stran in je enostaven za 
doseganje rezultatov - zato ga je enostavno upravljati; 

instrument se lahko uporablja za predhodno in naknadno testiranje ter 
je zato primeren za spremljanje sprememb skozi čas; 

med glavnimi področji se identificira čustvene simptome, hiperaktivnost 
/ neutemeljenost in prosocialno vedenje; 

instrument obstaja v različnih različicah: “enostranski samopregledni 
SDQ za otroke od 11 do 17 let”, ki ga lahko udeleženec sam izpolni. Poleg 
tega je mogoče vključiti perspektivo strokovnjakov z “T11-17 - SDQ in 
dodatek za učitelje učencev, ki so stari od 11-17 let” (SDQ, 2018).

Po nacionalnem odboru za socialne zadeve na Danskem –Socialstyrelsen (del 
Ministrstva za otroke in socialne zadeve), je bilo ugotovljeno, da je “dobra praksa 
pridobljena z uporabo orodja v zvezi z različnimi ciljnimi skupinami, kot so tudi 
pozitivno ocenjene tehnične značilnosti in primernost orodja za namene vrednotenja. 
Čeprav je vprašalnik kratek, zajema večino namenov v enakem obsegu kot bolj celovite 
alternative”(Socialstyrelsen, 2013, str. 13). Glavni vprašalnik vsebuje 25 vprašanj, 
razdeljenih na pet vprašanj za vsako dimenzijo, ki jo instrument zajema. Pet lestvic, ki 
jih pokriva instrument, so: 1) čustveni simptomi; 2) vodenje težav; 3) hiperaktivnost / 
neutemeljenost; 4) problemi med vrstniki; 5) prosocialno vedenje. V zvezi z vprašalniki 
z dodatnimi informacijami se trdi, da: “Nadaljnje verzije SDQ vključujejo ne samo 25 
osnovnih postavk in vprašanje vpliva, temveč tudi dve dodatni vprašanji za nadaljnjo 

a)
 

b)

 
c)

d)

e)
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uporabo po intervenciji. Ali je intervencija zmanjšala težave? Ali je poseg pomagal na 
druge načine, npr. zaradi česar so težave bolj podlage? Da bi povečali možnost zaznave 
spremeb, nadaljne različice SDQ-a sprašujejo po rezultatih za “zadnji mesec”, v nasprotju 
z “zadnjimi šestimi meseci ali šolskim letom”, kar je referenčno obdobje za standardne 
različice. Nadaljnje verzije prav tako izpustijo vprašanje o kroničnosti problemov 
“(SDQ, 2018). Instrument SDQ se točkuje znotraj vsake domene / lestvice in potem 
doda v skupni rezultat. Za vsako lestvico in skupne ocene rezultatov so zagotovljeni 
različni scenariji, ki točkujejo instrument z uporabo standardnih statističnih paketov 
(SAS, SPSS, STATA in R). Instrument se lahko uporablja za spremljanje učencev z 
lastne perspektive pred udeležbo v aktivnostih (predpreiskus) in znova po zaključku 
programa (zaključni preiskus).
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7 Orodje in metode - pristop v štirih korakih

Ta prvi intelektualni izdelek (IO1), zasnovan za projekt EducOpera, je orodje in metoda 
za mentorje - učitelje v šoli in strokovnjake (v združenjih ali lokalnih organizacijah) 
zunaj šole - da bi jih podprli, da bi lahko identificirali in ocenili spretnosti, znanje in 
kompetence, ki jih mladi pridobijo in / ali jih razvijajo z izobraževanjem o operi, in 
zato podpirajo njihovo delo med mladimi, ki se srečujejo s težavami v šolah ali ob 
zgodnjih opustitvah šolanja.

To orodje in metode bi moralo omogočiti učiteljem:

1. podporo dijakom, da pridobijo ustrezne spretnosti in kompetence, ki 
se zahtevajo v šoli. Združuje komponente formalnega, neformalnega in 
priložnostnega učenja.

2. izražanje ustreznih spretnosti in kompetenc, ki so jih pridobili njihovi 
učenci zaradi izobraževanja z opero - v tesni povezavi z 8 ključnimi 
kompetencami (EC, 2006). 

3. združevanje formalnega učenja (potrebno v šoli) z neformalnim in 
priložnostnim učenjem (pridobljeno zunaj šole) - glede na smernice 
CEDEFOP (Thessaloniki, 2009). 

Naslednja shema predstavlja 4-stopenjski pristop, ki je predlagan za prepoznavanje 
in ocenjevanje spretnosti in kompetenc, pridobljenih z izobraževanjem z opero, ki bi 
morala biti koristna za kompetence, ki jih učenci potrebujejo v šoli.
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1. KORAK
določitev okolja

Ozadje, v katerem se izvaja 
izobraževanje z opero

4 STOPENJSKI KROŽNI PRISTOP

2. KORAK
identifikacija težav, s katerimi 

se soočajo mladi
Profil mladih- starost, spol, druge 
posebnosti vključno z znanjem ali 

vedenjem, kako nekaj narediti ali kako biti

3. KORAK
izbira ustreznih kompetenc (KC)

z ozirom na evropski referenčni okvir osmih 
ključnih kompetenc ali druge reference

& narediti most med izobraževanjem z opero in 
kompetencami

4. KORAK
assessing competence acquired                      

1. možnost - metoda pred in po dogodku
2. možnos - analiza SWOT 
3. možnost - “brainstormin” 

ob zaključku leta
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Številne študije v literaturi prikazujejo učinke, ki jih ima opera ali nekateri njeni 
elementi, ki se nanašajo na umetniško dejavnost: glasba, zgodbe in gledališče. Na 
primer, s psihološkega vidika je pripoved čisto človeški proces (Nelson, 2003), ki 
je konstruiran in deluje na različnih kognitivnih ravneh. Zgodba je reprezentacija 
dogodkov v imaginarnih okoljih (ali reprodukcija v gledališčih), ki so lahko povezana 
z resničnim svetom (Marr, 2004). Posledično obdelava elementa pripovedi s strani 
človeških možganov postane nekaj bolj zapletenega kot zgolj jezikovni proces.

Obdelava zgodbe lahko olajša razvoj povečane zmožnosti razumevanja drugih 
in identifikacije z njimi (Oatley, 2006, Mar 2009). Proces zgodbe razvija človeško 
sposobnost “narativne misli”, čustveno inteligenco, samozavedanje (in / ali lastno 
nelagodje), ki postopoma vodi osebo do prestrukturiranja lastne osebnosti. Obdelava 
zgodbe omogoča razvoj empatičnih procesov in s tem tudi razmišljanje o ali razumevanje 
namenov, ciljev, čustev in drugih duševnih stanj likov (Frith & Frith, 2003). Območja 
možganov, ki prispevajo k obdelavi pripovedi so večkratna: kot pravi Maar (Maar, 
2005): vsaka mreža, ki podpira jezik, spomin in celo percepcijo, bo verjetno igrala 
temeljno vlogo pri razumevanju in tolmačenju zgodb. Produkcija in glasbena percepcija 
imata tudi posebno funkcijo v človeških možganih. Glasba ni le umetniška dejavnost, 
ampak jezik za komuniciranje, ki vzbudi in krepi čustva. Z vidika nevroplastičnosti, 
glasba, ki se igra ali posluša, povzroča znatne strukturne spremembe v možganski 
skorji (Janche 2009).

Večja glasbena usposobljenost je vidna v obliki povečane gostoto sive snovi v levem 
spodnjem čelnem režnju, ki je odgovoren za sintaktično obdelavo, izvršilne funkcije 
in delovni spomin ter v levem intraparietalnem sulkusu, ki je odgovoren za vidno-
motorično koordinacijo. Gostota sive snovi se je bistveno povečala tudi na področjih 
možganov, ki so vključeni v prepoznavanje vizualnih vzorcev (desno blazinasti reženj) 
in v tonalni občutljivosti (desno središče orbitalnega režnja) (James et al., 2014). Zdi se, 
da ima glasbena vzgoja ugoden učinek na hitrost obdelave: mladostniki z dolgoletnimi 
aktivnimi glasbenimi izkušnjami so pokazali boljše rezultate tako pri vizualnih kot 
na slušnih posnetkih kot ne-glasbeniki (Bugos in Mostafa, 2011). Glasbene ure v 

Kognitivni učinki opere (ali njenih komponent) - prispevek 
Univerze v Perugi (junij 2018)
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primerjavi z urami dram ali nobenimi urami povečujejo IQ, kot ga izmeri WISC-III 
(Wechsler, 1991). Schellenberg (2006) poroča o dolgotrajni povezavi med formalno 
izpostavljenostjo glasbi v otroštvu  pri obeh - povečanem IQ- ju in akademski uspešnosti.

Navsezadnje, kar se tiče gledališča, je več avtorjev potrdilo, da ima gledališče “notranjo 
zdravilno funkcijo” in v resnici obstaja dolga linija terapevtske tradicije v psihologiji, 
ki ji lahko sledimo v preteklost do Morenojeve psihodrame (1946/1972), preko 
nadaljnega razvoja (npr. Jones, 1996, Orkibi, 2010) do terapevtskega gledališča (npr. 
Snow, D’Amico, & Tanguay, 2003). Gledališče in njegovi vplivi so bili široko proučeni 
in ugotovljeni njegovi številni pozitivni učinki, kot so: izobraževanje (npr. Bailey, 1996; 
Hui & Lau, 2006, Leit & Humphries, 1999), kognitivni razvoj (npr. Noice & Noice, 
1997), samozadostnost (Burgoyne et al., 2007) ali socialna intervencija (npr. Freire, 
1972; Prentki, 2002). 

Če povzamemo: izkušnjo opere, ki jo razumemo v celoti kot pripovedno, glasbeno 
in gledališko delo, lahko ocenimo kot izkušnjo, ki lahko povzroči več pomembnih 
aktivacij na cerebralni ravni in ima celo vrsto zelo pomembnih možnih učinkov in 
vpliva na opolnomočenje tistega, ki to izkusi.
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TEŽAVE, S KATERIMI SMO SE SOOČILI PRI TESTIRANJU ORODJA

Med mladimi Med mentorji, ki so delali z mladimi

Težko je peti zlasti mladim fantom (katerih 
glasovi se lahko v tem času spreminjajo).

Težko je plesati za nekatere mladostnike, ki se ne 
počutijo dobro v izražanju s svojim telesom.

Težko je igrati glasbila, saj mnogi mladi nikoli niso 
imeli priložnosti  dostopa do inštrumenta.

Težko je igrati, čeprav igrajo vloge v razredu med 
svojimi sošolci.

Včasih je težko sprejeti, da bi bili usmerjeni/
vodeni, saj nasprotujejo avtoriteti, še zlasti, če 
prihaja od osebe, ki ni imela vodstvene pozicije 
med njimi.

Težko je razumeti oblikovanje gledaliških 
kostumov in drugih scenskih pripomočkov.

Težko je razumeti pristop izobraževanja v operi, 
za to je potreben čas, da se mladi seznanijo z 
novim okoljem, saj se na prvi pogled zdi ta svet 
umeten in nepovezan z njihovo realnostjo.

Težko jim je pisati, bodisi na splošno ali še 
posebno, v fiktivni situaciji.

Učiteljem je težko vzpostaviti dober odnos in 
povezanost med dijaki, ko ti niso v učilnicah; učitelji 
potrebujejo zunaj šole drugačne socialne veščine.

Za mentorje, ki niso strokovnjaki iz opere, 
kar običajno velja za učitelje, in se ukvarjajo z 
zunajšolskimi dejavnostmi, je težko sprejeti, da so 
tudi oni “učenci”, prav tako kot njihovi učenci in da to 
priznajo svojim učencem.

Mentorji, ki niso šolski učitelji, imajo drugačen odnos 
z dijaki, saj nimajo nobene »uradne« povezave z njimi, 
temveč se sporazumno in vzajemno dogovorijo, da 
bodo zunaj šole, delovali večinoma prostovoljno.

Glavna ovira ali težava, s katerimi se soočajo 
pedagogi (znotraj in zunaj šole), je nagrada za 
dijake prostovoljce, ki v prostem času sodelujejo v 
dejavnosti brez očitne povezave s šolo.

Še ena glavna ovira je pomanjkanje komunikacije 
in koordinacije med učitelji v šoli, ki večino časa 
individualistično pristopajo k svoji poklicni dejavnosti 
– osredotočeni so na »svojo« temo (za katero so 
opravili izobeaževanje), ki jo predelujejo z »njihovimi« 
dijaki (v učilnici, ki jim je namenjena za tekoče leto).

Podpora ravnatelja in prepoznavanje njihove udeležbe 
sta ključna problema za sodelovanje šolskih učiteljev.
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KOMPETENCE, KI SO UPORABNE V POVEZAVI Z IZOBRAŽEVANJEM V OPERI

Umetniške kompetence

Petje
Ples
Igranje glasbe
Igranje (gledališko)
Režiranje 
Dirigiranje 
Oblikovanje gledaliških kostumov
Oblikovanje gledaliških pripomočkov 
Oblikovanje scene
Sposobnost napisati novo Opero na podlagi klasične 
opere
Sposobnost prilagajanja starih notnih zapisov novim 
elektronskim napravam (od klasične opere do rok opere)

Vodstvene kompetence

Iskanje financiranja / zbiranja sredstev
Združevanje različnih vrst financiranja (javni / zasebni 
/ iz občinstva)
Zaposlovanje ustrezne ekipe (ustrezne strokovne 
kompetence)
Vključevanje, motiviranje in nagrajevanje ekipe
Privabljanje občinstva in prodaja vstopnic
Vključevanje ustreznih medijev in pravilno širjenje 
informacij o predstavi / oddaji ...
Izboljševanje ustrezne komunikacije med strokovnjaki 
in širšo Pogajanje z drugimi opernimi hišami za delitev 
stroškov

Pedagoške kompetence

Biti sposoben razložiti zgodovinsko / kulturno ozadje 
opernega dela / predstave
Omogočiti, da se zgodba / kontekst posodobi s 
sodobnimi vprašanji, problemi
Biti sposoben združevati različne profesionalne profile 
(pevci, plesalci, tehniki ...)
Biti sposoben narediti most med znanjem (vem) in 
kompetenco (vem, kako to uporabiti)
Biti sposoben povezave med izvajalci (pevci, plesalci, 
glasbeniki...) in občinstvom
Biti sposoben prepoznavanja in izražanja kognitivnega 
vpliva opere na splošni učni proces
Vzpostaviti zaupanje z dijaki v težki starosti dobi ali s 
težkim socialnem ozadjem

Tehnične kompetence

Biti sposoben organizirati in upravljati celoten 
električni sistem 
Biti sposoben preveriti vse varnostne naprave
Biti sposoben zgraditi gledališko sceno in jo hitro 
spremeniti
Biti sposoben se obleči v zahtevne kostume
Biti sposoben urediti masko z ustrezno kozmetiko
Biti sposoben se soočiti s kakršnimikoli 
nepričakovanimi tehničnimi težavami, kot na primer 
zložen sedež, nedelujoča svetilka, zlomljen inštrument
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PREMOSTITEV VRZELI MED IZOBRAŽEVANJEM V OPERI IN ŠOLO
IZOBRAŽEVANJE V OPERI KOT ZGLED ZUNAJŠOLSKE DEJAVNOSTI

Primer priložnostnega in 
neformalnega izobraževanja

Primer kulturne dejavnosti Primer družbene in kolektivne 
dejavnosti

Ponuja se v okviru zunajšolskih 
dejavnosti

Je prostovoljno – odvisno je od 
želje dijakov, da sledijo takšnemu 
učenju, ne da bi pričakovali 
kakršnokoli uradno nagrado

Vključuje učitelje in vzgojitelje 
zunaj šole

Mentorji so različnih profilov 
– strokovnjaki (z ustreznimi 
kvalifikacijami in/ali izkušnjami) 
in amaterji (prostovoljci, ki imajo 
strast do opere)

Prvič, mentorji (v širšem pomenu) 
morajo razložiti zgodovinsko / 
kulturno ozadje opere na splošno in 
posameznega opernega dela

Dijaki, zlasti tisti iz občutljivih 
področij, morda niso seznanjeni s 
kulturo opere in so sprva sramežljivi, 
jih ne zanima glasba, zgodba ali 
splošni duh

Mentorji morajo graditi most med 
opero in tekočimi debatami / 
vprašanji v nacionalni / evropski 
družbi

Od dijakov se zahteva, da delajo v 
manjših skupinah, z dijaki različnih 
starosti ali v učilnicah, ki jim niso 
poznane

Dijaki sodelujejo z mentorji, ki 
niso “klasični” učitelji (v šoli) 
in tudi če so, lahko poučujejo 
popolnoma drugačno temo (na 
primer zgodovino, šport, fiziko...)

Dijaki se morajo organizirati in 
se dogovoriti o razdelitvi nalog 
v skupini glede na medsebojne 
talente / izkušnje 
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Nacionalna poročila v petih državah - testiranjePriloga 1

Vsak partner EducOpere je bil zaprošen, da zagotovi informacije o naslednjih točkah:

1. nacionalno ozadje za boj proti zgodnjemu opuščanju šolanja z opredelitvijo 
ESL - vključno s starostjo ciljnih skupin, statistiko: število opuščanja in vse 
ustrezne povratne informacije iz zadnje študije PISA ali katerekoli druge 
študije; 

2. nacionalno ozadje izobraževanja v glasbenem / umetniškem izobraževanju 
– zakonodaje ali uradni dokumenti, ki organizirajo prostovoljne dejavnosti 
na področju izobraževanja z glasbo ali opero;

3. povratne informacije po testiranju, ki se izvaja na nacionalnem nivoju, tako 
v izobraževanju v operi, kot pri zunajšolskih prostovoljskih dejavnostih na 
kulturnem področju, konkretne težave na terenu ob izvedbi pedagoških 
srečanj, glavne povratne informacije, ki so jih prejeli od ciljnih skupini 
ndeležnikov, konkretni predlogi po izvedbi testiranja med januarjem in 
majem 2018.
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Po zadnji evropski analizi je stopnja zgodnje opustitve šolanja v Franciji (ESL) padla 
pod 9% (ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20170908-1) in 
zato izpolnjuje 10-odstotni cilj ESL, ki si ga je Evropa zadala do leta 2020. Drug način 
za merjenje težav, s katerimi se sooča mlajša populacija, je število mladih, ki niso 
niti zaposleni niti izobraženi ali se ne usposabljajo (NEET) - po podatkih Eurostata 
iz leta 2016 je bil delež tega prebivalstva med 20-34 let v Franciji 18,9%. Čeprav se 
EducOpera nanaša na mlade od 13 do 15 let, se zavedamo deleža NEET (ki je še višje 
v občutljivih področjih), zato ga je treba upoštevati, saj je veliko mladih in njihovih 
družin zaskrbljenih za prihodnost, izobraževanje pa ima pri tem glavno vlogo, še bolj 
pa v družinah z migrantskim ozadjem.

Glavne težave, s katerimi se mentorji soočajo pri uporabi pristopa EducOpera v 
Francij

1. Prva težava je pri kompetenčnem pristopu in neformalnem / priložnostnem 
učenju, saj koncept ni poznan, še zlasti ne med učitelji zunaj šole;

2. Druga težava med učitelji v šoli je, ali so relavantne osebe za prepoznavanje 
in ocenjevanje kompetenc, saj večinoma niso bili usposobljeni za to;

3. Tretja težava je pomanjkanje ustrezne pedagoške podpore, ki jo je predlagala 
Akademija (pomembna za zagotavljanje usposabljanja učiteljev), čeprav je 
tako imenovana “Socle de connaissances et de compétences” zdaj bolj znana, 
še ni pravilno uporabljena.
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Glavne povratne informacije, zbrane med izobraževanjem z opero v Franciji:

1. portfelj ali vsaj 4-stopenjski pristop je bil zelo cenjen in ga je potrebno 
uporabiti;

2. mentorji zunaj šole so z veseljem delili svoje izkušnje z učitelji v šoli;

3. učitelji v šoli bi lahko bolje razumeli način, kako bi lahko resnično upoštevali 
zunajšolske dejavnosti svojih učencev pri njihovi splošni oceni.

Glavna priporočila po celotnem testiranju v Franciji:

1. potreba po boljši podpori učiteljem za prepoznavanje in ocenjevanje 
kompetenc njihovih učencev, saj jim tabela, ki jo morajo izpolnjevati, ni 
enostavna;

2. potrebno sodelovanje med učitelji zunaj šole (v združenjih, v kulturnih 
ustanovah) in učitelji znotraj šole - premostitev vrzeli bi morala biti glavna 
korist za dijake;

3. priznanje, ki ga mora akademija zagotoviti v poklicni karieri učiteljev, ki 
se vključujejo v zunajšolske dejavnosti svojih učencev, saj to opravljajo 
prostovoljno.

Splošno svetovanje učiteljem na podlagi testiranja, sodelovanje med Opera de Massy 
in srednjo šolo Blaise Pascal (ravnateljem in učitelji), ki se stalno dopolnjuje in bogati 
z sodelovanjem ekipe iz opere (in njenimi strokovnjaki z “najvišjimi” profili) je bil 
ključni dejavnik uspeha testiranja v Franciji.



28IO1

V zadnji evropski analizi je stopnja zgodnje opustitve šolanja v Italiji (ESL) padla pod 
14% (ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20170908-1), vendar 
je Italija še vedno peti od zadaj in zelo daleč od cilja ESL, ki si ga je zadala Evropa do leta 
2020. Na nacionalni ravni izraz “šolska disperzija” ne samo določa zgodnjo opustitev 
šolanja, temveč se nanaša na tiste mlade, ki so so bili zaostali za eno leto ali pa se ne 
udeležujejo učnih ur, kljub temu, da so še vedno uradno vpisani v šolo. Če menimo, da 
so te skupine v “disperziji”, se lahko odstotek tistih, ki so izstopili, ocenjuje kot približno 
tretjina djakov višje srednje šole (Batini, F., Bartolucci, M. (2016) Dispersione scolastica. 
Protagonisti per comprenderla e prevenirla. Milano: FrancoAngeli.). V preteklih letih 
so bile izvedene številne intervencijske raziskave za boj, razumevanje in preprečevanje 
pojava na nacionalni ravni (glej na primer www.dispersione.it).

Glavne težave, s katerimi se udeleženci soočajo z uporabo pristopa EducOpera v 
Italiji:

1. kompetenčni pristop - to vprašanje se tiče večinoma nacionalnega nivoja. 
Šole morajo potrditi kompetence za dijake, vendar še vedno niso praks, ki 
bi se dobro izvajale;

2. celostno razumevanje, kaj so “kompetence” in kako se lahko certificirajo z 
uporabo ustreznih shem in orodij;

3. pomanjkanje ustreznega usposabljanja za učitelje in načinov združevanja 
te prakse s tradicionalno didaktiko, ta namreč postane ovira, ki učiteljem v 
šolah ne omogoča, da bi zadovoljili te potrebe. 



Glavne povratne informacije, zbrane med izobraževanjem v operi v Italiji:

1. pristop 4-ih stopenj (portfelj) bi lahko postal referenčno orodje ne samo v 
zvezi z zunajšolskimi dejavnostmi, temveč tudi za kurikularne dejavnosti. 

2. pristop 4- ih stopenj (portfelj) bi lahko bil koristen za oblikovanje teoretičnega 
referenčnega okvira, da bi bolje razumeli pristop, ki temelji na kompetencah 
in iskali drugačen pogled v primerjavi s tistim iz tradicionalne didaktike. 

3. pristop 4- ih stopenj (portfelj) lahko razkrije procese in zlasti orodja, ki so 
učiteljem lahko koristna pri iskanju praktične poti, ki bi bila učinkovita tudi 
za certificiranje.

Glavna priporočila, opravljena med testiranjem v Italiji:

1. možnost praktičnih primerov, koristnih pri oblikovanju konceptov 
kompetenc na evropski in nacionalni ravni.

2. bolj eksplicitno podati uporabo nekaterih orodij, ki so lahko koristni za 
učitelje in dijake pri dokumentiranju svoje izkušnje pri usposabljanju znotraj 
in zunaj šole.. 

3. potreba po razumevanju - s ciljem primerjave in preučevanjem funkcionalnih 
vrst dela - kako se obravnavajo in izvajajo iste teme in delo v drugih državah 
Evropske unije (ali vsaj pri partnerskih državah v projektu).

Splošen nasvet učiteljem na podlagi testiranja: Na splošno so si prizadevali povezati 
testiranje in izkušnje na italijanskem področju alternativnega izobraževanja in 
usposabljanja. Ta pot, čeprav je obvezna za dijake višje srednje šole, ni vedno dobro 
izvedena in mladi pogosto ne razumejo teh izkušenj kot resnično izobraževalne izkušnje. 
V tem smislu lahko EducOpera ali vsekakor dejavnosti, povezane z umetnostjo in 
zabavo, delujejo kot odlična izbira v okviru alternativnega sistema izobraževanja in 
usposabljanja.
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V Sloveniji za mlade, ki niso vključeni v izobraževanje za pridobitev poklica in so tudi 
brezposelni (imenovani tudi neaktivni mladi), uporabljamo britanski termin NEET (ne 
v zaposlitvi, izobraževanju ali usposabljanju). Izraz uporablja Odbor za zaposlovanje 
(EMCO, 2010), ki opisuje mlade med 15. in 24. letom starosti (pred kratkim do 29 
let). Po podatkih Eurostata (2013) je delež NEET-a v Sloveniji med 7 in 10 odstotki. 
Po podatkih iz leta 2016 je zgodnja opustitev šolanja v Sloveniji 4,9%, v primerjavi z 
letom 2013 pa se je povečala za 1%. V primerjavi s povprečjem v EU je raven ESL še 
vedno nizka, vendar je ne smemo zanemariti. Država sofinancira projekte projekta 
mladinskega učenja (PUM) skupaj z občinami. PUM je javno priznani program, ki je 
bil ustanovljen pod Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
V zadnjem desetletju so bili izvajani tudi nekateri evropski projekti v okviru boja proti 
ESL ali zgodnjega odkrivanja ESL. Po najnovejši študiji iz leta 2015 so slovenski dijaki 
v anketi PISA presegli povprečje OECD. Po najnovejših raziskavah je prišlo do velikega 
povečanja dosežkov bralne pismenosti, ki je bila najslabša (Vir: Program. Projektno 
učenje mlajših odraslih, Ljubljana, 2015; arhiv.acs.si/programi/PUM-O.pdf).

V splošnem izobraževalnem sistemu je glasbeni pouk del obveznega učnega načrta, 
poleg tega pa mora vsaka šola ponuditi dve uri otroškega in mladinskega zbora, pri 
čemer otroci zbor obiskujejo izbirno. Predmet glasbene vzgoje je del učnega načrta skozi 
vso osnovno šolo in v prvem letu gimnazije, medtem ko je v poklicnem izobraževanju 
glasbena vzgoja del predmeta splošne umetniške vzgoje. Nekatere srednje šole, kot 
so izobraževalne šole, umetniške gimnazije, imajo obvezno glasbeno izobraževanje 
skozi vsa 4 leta srednješolskega izobraževanja. Predmet glasbene vzgoje je ocenjen 
in je enakovreden drugim izobraževalnim predmetom. Umetniške gimnazije nudijo 
glasbo tudi kot del izbirnega maturitetnega izpita. Izvenšolsko glasbeno izobraževanje v 
glasbenih šolah je v veliki meri sofinancirano s strani države, zato je dodatno glasbeno 
izobraževanje (učenje glasbil in glasbene teorije) mladim zelo dostopno. 
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V Sloveniji je prostovoljstvo v zadnjem času postalo še bolj priznano in poudarjeno 
kot pomemben prispevek k družbi in državljanstvu. Zakon o prostovoljstvu, ki je bil 
sprejet leta 2011, je uradno legaliziral, oblikoval in postavil prostovoljstvo kot družbeno 
koristno delo posameznih in prostovoljnih organizacij. Glede na raziskavo Slovenske 
filantropije iz leta 2016, je profil prostovoljcev naslednji: večina prostovoljcev je v 
starostni skupini od 30 do 60 let (33,4%), medtem ko je spolna struktura prostovoljcev 
55% žensk in 45% moških.
(glej: www.prostovoljstvo.org/o-prostovoljstvu/prostovoljstvo-danes)

Glavne težave, s katerimi se mentorji soočajo z uporabo pristopa EducOpera:

1. 1- Glavna ovira za vključevanje mentorjev v projekt je, da je bilo projektno delo 
začeto sredi leta, ko so njihove naloge že dobro opredeljene. Ker sodelujemo z 
društvom Glasbena matica, v projekt ustvarjanja opere vključujemo dijake in 
sodelujemo z mentorji (učitelji petja, vodje zborov, operni režiser, koreograf), 
ki so plačani za svoje delo in zato bolj motivirani za vključenost.

2. 2- Druga ovira je splošna preobremenjenost učiteljev s šolskimi in 
zunajšolskimi projekti (vključno z mednarodnimi), zaradi česar zelo neradi 
odgovorijo na naše povabilo k sodelovanju.

3. 3- Ravnatelji in učitelji prav tako večinoma pričakujejo, da bodo financirani 
za njihovo vključitev v evropski projekt, saj se od njih pričakuje veliko dela 
in časa. 

Glavne povratne informacije, ki smo jih zbrali med projektom v Sloveniji:

1. Izobraževanje preko opere je v obliki, ki jo izvajamo zapleten proces, saj 
vključujemo dijake, ki bodo nastopili na odru. Proces torej vključuje elemente 
iz številnih področij umetnosti (glasba, ples, film, scenografija, režija). V 
procesu ustvarjanja opere dijaki pridobijo kompetence na mnogih področjih, 
prav tako pa krepijo družbene in glasbene spretnosti. 
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2. Dijaki se v glavnem ne zavedajo pomena njihovega sodelovanja v procesu, 
zato se je zdelo pomembno, da sistematično ovrednotimo pridobljene 
kompetence in vključimo mentorje v proces. Njihova glavna motivacija za 
sodelovanje v procesu je bila ustvarjanje prijateljstva in izvedba na odru.

3. Prva ovira je bila, da za izvedbo opere potrebujemo dijake z glasbenim in 
plesnim predznanjem, vendar smo se odločili, da pozneje v druge dejavnosti 
vključimo čim več dijakov, te dejavnosti so promocija, snemanje in izdelava 
filma, pomoč v ozadju , ličenje, oblačenje...

Glavna priporočila, ki so nastala na podlagi testiranja v Sloveniji:

1. Testiranje zahteva dodaten čas za mentorje in dijake, izkazalo se je da je za 
večino vključenih prezahtevno, zato smo pripravili vprašalnike, s pomočjo 
katerih lahko ocenijo pridobljene kompetence na začetku dela in ob koncu 
procesa. 

2. Proces operne vzgoje je del neformalnega izobraževanja kot prostovoljne 
zunajšolske dejavnosti, zato je treba opazovanje in identifikacijo razvitih 
kompetenc prenesti v formalno izobraževanje. Potrebno je vzpostaviti 
povezave med opernim izobraževalnim procesom in formalnim 
izobraževanjem.

Splošen nasvet učiteljem na podlagi testiranja: učitelji so osredotočeni na prenos 
izobraževalnih vsebin in (v umetnosti) na doseganje umetniške ravni, hkrati pa 
pozabljajo in posvečajo premalo časa integralnemu razvoju in obravnavanju učencev. 
Pozitivni “stranski učinki” umetniškega udejstvovanja se pogosto omenjajo v 
strokovnih člankah, vendar pa to ovrednotenje ni mogoče doseči v sistemu formalnega 
izobraževanja. S tem pristopom bo projekt splošni javnosti in učiteljem predstavil 
vrednost umetniškega angažiranja za celovit razvoj učencev.
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Čeprav je Španija v zadnjih letih napredovala pri zmanjšanju stopnje osipa v šolah, 
vendar pa skoraj eden od štirih mladih Špancev še vedno opusti šolanje, kar je najvišja 
stopnja v Evropski uniji. Španija je znatno zmanjšala stopnjo zgodnjega opuščanja 
šolanja (ESL), vendar pa regionalne razlike, kljub zmanjšanju, še vedno obstajajo. ESL 
se je v zadnjih 8 letih postopno zmanjševal in leta 2016 dosegel 19%,(približevanje 
nacionalnemu cilju strategije Evropa 2020, ki je 15 %). Obstajajo velike razlike med 
regijami: nekateri imajo še vedno stopnjo nad 25% in se borijo za upadanje, medtem 
ko so drugi že pod 10%. Podani so bili številni vzroki, zato morajo biti odzivi politik 
raznoliki. Pomembno vlogo imajo dejavniki, povezani s socialno-ekonomskim 
položajem in stopnjo izobrazbe staršev (Canosa & Pérez, 2010). Obstaja tudi precejšnja 
razlika med spoloma, ESL je za 7,6 odstotnih točk višji med moškimi. . Regije, kjer rast 
temelji na dejavnostih, kot so turizem in gradbeništvo, - z velikim povpraševanjem 
za nizko kvalificirane ljudi - tvegajo, da se bo ponovno povečalo osipništvo, ko bo 
gospodarska rast okrevala. Socialna vrzel je 53% pri depriviligiranih učencih nasproti 
manj kot 9% med ostalimi učenci (OECD, 2016). 

Glavne težave, s katerimi se mentorji soočajo z uporabo pristopa EducOpera v 
Španiji in strategije implementacije:

1. ni bilo mogoče neposredno sodelovati z učenci v prvem mesecu, saj se 
je šolski letnik že začel - prestavljen na začetek novega šolskega leta (10. 
september v Španiji). Prizadevanja so bila osredotočena na delo z učitelji 
in mentorji.

2. Šole, ki sodelujejo v Valladolidu: CEIP Antonio Allúe (ravnatelj in učitelji, 
odgovorni za glasbeno izobraževanje na šoli) + OSCYL (simfonični orkester 
regije Castilla y León) + INFODEF (ključne kompetence v neformalnih in 
neformalnih dejavnostih z mladimi, preprečevanje osipa v šolah).
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3. Tri srečanja z učenci, ki se izvajajo od 20. septembra do 11. oktobra. Ena skupina 
je bila izbrana za izvajanje dejavnosti - v šestem razredu osnovnošolskega 
izobraževanja, starih od 11 do 12 let (najprimernejša starost za preprečevanje 
osipništva z glasbenim izobraževanjem). Skupino neposredno poučuje eden 
od učiteljev glasbene vzgoje. 25 učencev z različnim ozadjem: potencialno 
tveganje zgodnjega opuščanja šolanja (socialni ali psihološki dejavniki), 
učence z učnimi težavami in učenci iz družbenih okolij z višjo stopnjo osipa; 
šolsko integrirani učenci (dobra uspešnost v šoli).

4. skupni delovni sestanek (štiri ure) z dvema udeležencema iz INFODEF + 
dvema učiteljema in dvema mentorjema iz združenja LaBienPagá, strokovnjaki 
za glasbeno izobraževanje in podporo neprivilegiranim učencem. Cilj je bil 
pripraviti izvedbo testnih sej, delo na pedagoških pristopih in opredeliti 
metode za spremljanje procesa pred začetkom testiranja. 

Glavne povratne informacije, ki smo jih zbrali med projektom v Španiji: 

1. Treba je ustrezno opredeliti razpoložljive vire in zmožnost organizacije, da 
izvaja dejavnosti v tem okviru in pripraviti mentorje vnaprej – predhodno 
pripraviti mentorje in načrtovati dejavnosti in metode, ki jih je treba uporabiti.

2. Bolj formalna ali organizirana dejavnost je boljša, da se zagotovi vključenost 
mladih.

3. Pravila lepega obnašanja: izrekanje „dober dan“, „na svidenje“, „hvala“, 
„prosim“, gledanje v oči, upoštevanje drugih. Učitelj je model – „hvala, da 
ne govorite“, „prosim, višje“, „hvala“, „hvala za tišino“, „hvala za upoštevanje 
drugih“

4. učenci morajo upravljati proces, razmišljati s kom lažje in bolje delajo in 
oblikovati skupino. Vse delajo samostojno – prosijo za glasnejši govor, 
potrjujejo njihova mnenja, jih strastno branijo, pri tem sprejemajo druge. 
Morajo imeti čas, da izrazijo svoje mnenje, ne samo, da branijo svojo idejo. 
Morajo razumeti, kar resnično čutijo, kaj se dogaja.
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5. sedijo v krogu, čutijo kolena ostalih, tako se zavejo, da je bolje sedeti z 
ostalimi, saj se njihovo delo izboljša, če se ne motijo med seboj. Učenci 
izberejo svoj prostor v razredu in v krogu, s čimer se učijo vodenja lastnega 
vedenja. 

6. gradnja „razredne klime“ – seznam stvari, za katere mislimo, da so potrebne: 
zaupanje, čustva, spoštovanje, svoboda, odprta vrata, glasba… Dispozicija 
prostora: ko se aktivnosti začnejo, se odločijo za prostor, ki ga želijo. Ogrevalni 
pristop: nas prebudi, poa oblčutek skupine, koncentrira, povezuje, uči 
spoštovanja do drugih in manir;  to se lahko vzame kot igro, rutino ali ritual. 

7. na podlagi izzivov, ki jih je treba doseči v skupini - uporaba glasbe, plesa in 
performansa - lahko predlagamo različne dinamike. 

8. končna ocena, izvedena v skupini 

8.1 med mladimi - vedeti, kako so učenci dojemali učni proces, sami 
odločali, kaj se želijo učiti, učiti se v skupini, izražati čustva, občutke in ideje 
skozi glasbo, ples in gledališče. 

8.2 med učitelji in vzgojitelji - katere stvari ovirajo učenje v razredu, v 
družbi? Katere so značilnosti, ki nas zadevajo pri naših učencih in kako jim 
lahko učenje preko opera pomaga? 

Glavna priporočila, ki so nastala na podlagi testiranja v Španiji:

1. Bodite usmerjeni od samega začetka in osebam, ki so vpletene, pojasnite 
prizadevanja, ki jih je treba opraviti, in vnaprej ustrezno pripravite osebje, 
prostovoljce in mlade, z zadostnimi informacijami. 

2. Delovni sestanek štirih ur z učitelji in mentorji:

2.1 pripraviti testiranje z učenci, ki uporabljajo teme opere

2.2 zbrati prejšnje izkušnje, vključno s programom LOVA ali regionalnimi 
programi o glasbeni vzgoji
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2.3 predstaviti osnutek IO1 s poudarkom na različnih pristopih pri delu 
na kompetencah prek opere in spodbujanje motivacije mladih učencev, da 
se preprečijo neuspehi v šolah. 

2.4 razprava o različnih pristopih za ocenjevanje in vrednotenje napredka 
učencev in vpliv izobraževanja prek opere.   

3. Tri srečanja z učenci - kombinacija neformalnega in priložnostnega pristopa 
k glasbenemu izobraževanju, osredotočenega na teme opere:

3.1 združevanje praktičnih dejavnosti z učnim pristopom k delu na 
razvoju ključnih kompetenc.

3.2 uporaba metaforične in spominske moči uprizoritvenih umetnosti, ki 
združuje glasbo, ples in gledališče ter sodelovanje v timskem delu za razvoj 
ključnih kompetenc. 

3.3 Dopustiti učencem, da sami odločajo, ustvarjajo in upravljajo svoje 
lastne vsebine v zvezi z osnovnimi vidiki, ki so vključeni v izvedbo opere. 
Srečanje je vključevalo dejavnosti, kot so: izbira imena organizaije in njegovega 
logotipa, ustvarjanje kratkega libreta in seveda glasbe, njene instrumentalne 
izvedbe in samega igralnega dela, pa tudi majhne podrobnosti scenografije 
in koordinacije dejavnosti.

3.4 opolnomočenje in samostojnost učencev pri raziskovanju in izvajanju 
v praksi kot način za motiviranje učencev, da preprečijo njihovo opušanje 
učenja in šolanja; učenci so udeleženci in odgovorni za opredelitev in 
usmerjanje svojega učnega procesa, pri čemer je opera tema in sredstvo, ki 
olajšuje ta učni proces.

3.5 Splošen nasvet učiteljem na podlagi testiranja: pripraviti dejavnosti 
vnaprej in se zavedati, koliko vloženega truda potrebuje ta vrsta dejavnosti 
od učiteljev.
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DPU, Danska šola za izobraževanje, Univerza Aarhus

V formalnih okoljih, kot je danska folkeskole (splošna šola), so glasba in drugi 
ustvarjalni predmeti manjvredni ali v najboljšem primeru zgolj podpirajo temeljne 
predmete (kot so danščina, matematika, angleščina in znanost). V neformalnih okoljih 

- na primer med vrstniki - je glasba ena najpomembnejših oblik izražanja. Zato obstajajo 
dva različna načina socializacije. Socialno-kulturno okolje mladih izboljšuje glasbo 
in umetnost, medtem ko šola ne posveča veliko pozornosti glasbi in umetnosti. Pred 
približno 25 leti se je glasba in umetnost dojemala kot tretji del osnovnega šolstva poleg 
osnovnih humanističnih predmetov (kot sta zgodovina in tuji jeziki) in naravoslovja. 
Do nedavnega so šolske reforme kot družbena reakcija testiranja PISA zmanjšale delež 
glasbe na podporno vlogo pri „težkih“ predmetih matematike, znanosti in danščine. 
Junija 2018 se je Parlament odločil za nadgradnjo praktičnih in ustvarjalnih dejavnosti, 
med drugim uvedbo izpita za glasbo. Očitni sta dve poti: na eni strani formlano okolje 
poudarja učitelja in učni načrt z določeno racionalnostjo; po drugi strani pa se učenci 
ne ukvarjajo z glasbo kot s kurikulumom, temveč kot način za izražanje svojih čustev, 
kot so ljubezen, sovraštvo, identiteta, jeza, žalost, ljubosumje itd. Čustva so naravna 
in potrebna kot del individualne formacije. Zato se zdi, da je ta paradoks vstop za 
razumevanje mladih in razumevanje nujnosti združevanja formalnih in neformalnih 
pristopov.

Glavne težave, s katerimi se mentorji soočajo z uporabo pristopa EducOpera na 
Danskem in strategije implementacije:

1. od januarja do junija 2018 - kolektivna pogajanja in stavke s strani sindikatov 
javnega sektorja in javnih delodajalcev, ki se odzovejo s prekinitvami šolanja. 
Šole in druge institucije, odvisne od javnih storitev, se niso upale vključiti 
v projekt. Druga strategija je bila sklenitev sporazumov v obliki šolskih 



38IO1

obiskov, rekrutiranje deležnikov in vzpostavitev mreže za spremljanje 
napredka projekta.

2. konec junija in v začetku julija stiki z danskimi člani RESEO-a (Operaen 
i Midten, Den jyske Opera in Det kongelige Teater). Avgusta so se trije 
člani skupine RESEO pozitivno odzvali - zanimalo izkaže le Den jyske 
Opera; niti Operaen i Midten niti Opera og Det kongelige Teater se ne 
vključita. Flemming Vistisen, direktor opere, pojasni, da se ukvarjajo s preveč 
projekti. Predvsem Det kongelige Teater (kraljevsko gledališče) je imel dolgo 
medsebojno partnerstvo in se ni osredotočalo na ESL. Kljub temu bi lahko 
skupaj z vsemi danskimi deležniki organizirali skupni seminar o izkušnjah 
in vzajemnih koristih v poznejši fazi projekta (IO2) in (IO3).

3. v aprilu smo povabili »Idrætsprojektet« na predavanje o socialni pedagogiki 
za mentorje in voditelje; „Rapolitics“ je sodeloval avgusta / septembra. Obe 
organizaciji imata velik interes za projekt.

4. nacionalno združenje šol Steiner (Sammenslutningen af Steinerskoler i 
Danmark) je zainteresirano in učitelji nekaterih šol bodo vključeni v testiranje 
IO2. Glasba in umetnost sta pomembna dela programov izobraževanja 
in učenja v šolah Steiner. Učitelji imajo zelo široke izkušnje z osnovnimi 
dejavnostmi projekta - plesom, igranjem in igranjem instrumenta, nekateri 
od njih so celo umetniki.

5. stiki z ostalimi šolami (dijaški domovi za 8. in 10. razred, zlasti z dijaki iz 
družin srednjega razreda), specializirani za glasbo in umetnost, odprti za 
projekt, vendar imajo preveč dela.

6. sestanki s stanovanjskimi domovi in socialno-pedagoškimi projekti, ki 
poudarjajo glasbo in / ali umetnost – tudi ti so preobremenjeni s projekti 
regionalnih in občinskih oblasti. 
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Glavne povratne informacije, zbrane med izobraževanjem v operi na Danskem:

• dobro je, da se sošolci ne sodijo samo na podlagi uspešnosti, ki jo kažejo 
v šoli, vsi imajo svoje talente, vendar v šoli ni prostora za razvijanje vseh; 
nekateri kažejo drugačen odnos v primerjavi s šolskimi pravili;

• izvenšolske dejavnosti dajejo veliko prostora za dobro energijo, veliko 
lažje je slediti temu, kar je rečeno in storjeno; izraziti in govoriti o čustvih 
je pozitivno, življenje ni samo opravljanje in učenje iz knjig, temveč tudi 
delovanje in uživanje v tem, kar počnete;

• Zgodba, ki jo ponujajo številne opere (npr. Carmen), odnos med vodilnimi 
osebnostmi in načinom, kako so bili njihovi liki izraženi z gestami, gibanji, 
besedilom in načinom petja, je dober zgled za ilustracijo kompleksnosti 
družbenih odnosov;

• če želite iti na drug kraj, imeti drugačen učni prostor, je osvežujoč element; 
prav tako je pomembno, da druge osebe (mentorji) posredujejo znanje 
na različne načine,

• mladi so bili vključeni v dva projekta – narejen je bil krog in vsi so 
imeli priložnost zapeti ali slediti svojemu ritmu, da bi se izrazili, to je 
okrepilo občutek varnega prostora, kjer je bilo sprejeto dostojanstvo vseh 
udeležencev;

• pomembno je spoštovati drug drugega in dati prostor. Ne prekinjati se s 
smehom, hihitanjem ali pogovorom z drugimi. Enako pričakujemo, ko 
se pogovarjamo, da nas ne bi motili;

• v procesu sestavljanja glasbe in besedila so se nekateri učenci borili z 
nasprotji med idejo, da izrazijo občutke z glasbenim sredstvom in dejansko 
(ne) sposobnostjo za igranje inštrumenta in se odločili, da to storijo 
drugače s pomočjo mentorja.

• včasih je bolje igrati manj ali celo nič. Tišina včasih izraža pravi občutek 
in pravilno kombiniranje igranja instrumentov in ne igranja daje več 
priložnosti in prispeva k bolj sproščenemu vzdušju;
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• sposobnost kritizirati drug drugega na konstruktiven način je pomembna 
za izboljšanje ustvarjalnega procesa in za skupno sodelovanje. Kritizirati ne 
smemo osebo, ampak dejansko delovanje in neuspeh;

• Odmori med vajami so pomembni za sprostitev in ponovni začetek. Dobro 
vzdušje, kjer se vsi počutijo varne, je ključnega pomena, da se lahko vsakdo 
res osredotoči in na glasbo in občutke, ki jih je treba izraziti.

Glavna priporočila med testiranjem na Danskem:

1. Krepitev konkretnega sodelovanja z Dansko nacionalno opero in Rapolitics. 

1.1 Slednji je neprofitna organizacija, ki si prizadeva za krepitev vloge 
mladih z ustvarjalnimi umetniškimi izrazi, da bi študente in mlade vključevala 
v demokratično ozaveščanje ter krepitev moči in sposobnosti delovanja. 

1.2 Danska kraljeva opera ponuja delavnice za šole, da bi mladim, ki 
komaj imajo priložnost srečati s tovrstno kulturno institucijo, predstaviti 
svet opere in umetnosti. 

1.3 Oba partnerja želita z različnimi orodji vključiti učence v situacijo 
neformalnega učenja, da se naučita izražati svoja čustva, se bolje seznaniti 
s svojim telesom, tj. bolje razumeti sebe in s tem podpreti procese učenja in 
osebnega razvoja. 

1.4 Poleg tega se tovrstni metodološki pristopi ukvarjajo s problemi 
marginalizacije, občutkom osamljenosti in poskušajo preseči pojem 
individualnega izobraževalnega „neuspeha“ in pokazati priložnost za delovne 
situacije, povezane s skupino.

1.5 Metodološki pristopi, ki se izvajajo, podpirajo osebno avtonomijo, 
samozavest in bodo pomagali nadaljevati s procesi socialnega učenja.

2. Delavnica za pisanje pesmi Danske nacionalne opere in sodelovalna delavnica 
Zgodovinskega muzeja in Rapoliticsa sta poudarila učenje in osebni razvoj 
ter skupinsko delo, da bi preprečili nesodelovanje v šoli in kasneje šolski osip. 
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2.1 Osredotočanje na glasbo, pisanje pesmi, uprizoritvene umetnosti, 
socialno učenje in timsko delo je pomagalo razviti ključne kompetence brez 
tesnobe v razmerah, ki niso usmerjene v nezadostnost. 

2.2 Cilji pedagoških orodij in metodoloških pristopov so spodbujali 
demokratične vrednote, opolnomočenje ter individualne in socialne veščine. 

2.3 V okviru delavnic so se učenci naučili ustvarjati sodelovalno v odprtem 
in pozitivnem učnem okolju, da bi se lahko zabavali, da bi se učili in uporabili 
svoje individualne veščine v procesih socialnega učenja.
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Glavna orodja & strategije, ki so bila uporabljena 
med testiranjem mladih in mentorjev

Priloga 2

Success at school through volunteering - SAS (2012-2014), ki so ga vodili 
Velika Britanija, Francija (pobudnik), Bolgarija, Italija, Portugalska in Slovenija, 
www.successatschool.eu. Mladim ljudem, ki živijo v prikrajšanih območjih, so 
ponudili pedagoški pristop, ki temelji na prostovoljstvu. Ta se obravnava kot primer 
neformalnega in priložnostnega učenja, da bi povečal prostovoljno vključenost in 
posledično uspeh v šoli. Projekt SAS je bil prvi poskus izvajanja prostovoljnih dejavnosti 
ali vsaj pojasnjevanje prostovoljstva kot alternativnih dejavnosti za mlade, zunaj šole, 
da jih ponovno vključijo v izobraževalne dejavnosti. 

Schola (2016-2018) pod vodstvom Francije, Italije, Belgije, Poljske in Slovenije - 
nudi mentorstvo za učitelje ki mladim pomagajo pri vključevanju v prostovoljstvo, 
da bi si pridobili spretnosti in kompetence - se ukvarja z mentorji (znotraj šole in 
zunaj šole), saj ti delajo v ali z združenji, ki so občutljivi na vprašanje prostovoljstva in 
povezave le tega s šolo. V obeh projektih (Schola in EducOpera) je mišljeno poudarjanje 
mehkih socialnih veščin, ki jih morajo pridobiti učenci. Najbolj potrebna je vključenost 
mentorjev, ki združujejo različne profile - učitelje v šoli, prostovoljce in socialne 
delavce zunaj šole. Poudariti je treba, da bi bilo treba še naprej delati na povezavi 
prostovoljstva ali kakršnekoli zunajšolske dejavnosti (neformalno izobraževanje) in 
formalne izobrazbe (učenje v šoli), da bi se borili proti zgodnjemu opuščanju šole.

PRIMERI PROJEKTOV
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ONSTAGE (2013-2015), projekt TOI Leonardo da Vinci, katerega cilj je bil mladim 
priseljencem omogočiti, da izboljšajo svoje sposobnosti zaposlovanja z biografskim 
delom in elementi drame. INFODEF je sodeloval kot partner v tem projektu. Projekt ON 
STAGE je bil prenos dveh uspešnih prejšnjih projektov, katerih namen je bil zagotoviti 
konkretne rešitve za to potrebo z uvedbo novih oblik osamosvojitve v poklicnem 
izobraževanju in usposabljanje ter svetovanje, natančneje gre za kombiniranje modelov 
biografskega učenja z aktivnimi tehnikami drame pri delu z mladimi priseljenci.
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SlovarPriloga 3

Ocenjevanje - bodisi proces ocenjevanja znanja, spretnosti in / ali kompetenc 
posameznika glede na vnaprej določena merila - običajno sledi validacija ali 
certificiranje - ali celoten obseg metod, ki se uporabljajo za ocenjevanje dosežkov 
učencev (CEDEFOP 2002).

Ocena kompetenc - vsota metod in procesov, ki se uporabljajo za vrednotenje dosežkov 
(znanje ali kompetence) posameznika, ki običajno vodijo k certificiranju (ocenjevanje 
se uporablja za vrednotenje metod usposabljanja ali izvajalcev) – CEDEFOP.

Kompetentnost - Dokazana sposobnost uporabe znanja in izkušenj ter znanja 
pripadajočega običajnem in / ali spreminjajočem delovnemu položaju – CEDEFOP.

Formalno izobraževanje - izobraževanje, pridobljeno v šoli ali v kateri koli uradni 
izobraževalni ustanovi z uradnim učnim načrtom in sistemom inšpekcijskih pregledov 
izobraževalnih ustanov s strani zunanjih organov (Huber & Reynolds, 2014). 

Priložnostno izobraževanje - izobraževanje, pridobljeno z izmenjavo znanj in izkušenj 
s prijatelji, starši, kolegi in v samih dejavnostih. Priložnostno učenje se odvija skozi vse 
življenje (vseživljenjsko učenje) in odrasli bolj verjetno prevzamejo odgovornost za 
svoje učenje z iskanjem novih izkušenj in interakcij z ljudmi (Huber & Reynolds, 2014).

Neformalno izobraževanje - dejavnosti, ki se osredotočajo na stališča, znanje in 
razumevanje, spretnosti in dejanja. Načrtovanje izvajajo pedagoške ustanove, ki so 
splošne in specifične (Huber & Reynolds, 2014).

Formalno učenje - učenje, ki ga običajno zagotavlja ustanova za izobraževanje ali 
usposabljanje in je strukturirana (glede na učne cilje, učni čas ali učno podporo) in 
vodi k certificiranju. Formalno učenje je z vidika učenca namerno (Cedefop, 2002).
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Priložnostno učenje - učenje, ki izhaja iz vsakodnevnih dejavnosti, povezanih z 
delom, družino ali prostim časom. Ni strukturirano (glede na učne cilje, učni čas ali 
učno podporo) in ne vodi do certificiranja. Priložnostno učenje je lahko namerno ali 
nenamerno (ali naključno / nenaključno) (CEDEFOP 2002).

Neformalno učenje - učenje, ki je vključeno v načrtovane dejavnosti, ki niso izrecno 
označene kot učenje, temveč vsebujejo pomemben učni element (nekaj, kar je opisano 
kot polstrukturirano učenje). Iz perspektive učenca je namerno. Neformalno učenje 
ne vodi do certificiranja – CEDEFOP.

Učni izid - vsa učna dejavnost, ki se izvaja skozi vse življenje, s ciljem izboljšanja znanja, 
spretnosti in kompetenc na osebnem, državljanskem, socialnem in / ali delovnem 
področju (CEDEFOP 2002).
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Specifični slovar, vezan na projekt EducOperaPriloga 4

Opera - glasbeno delo, v kateri se večina besedila poje in igra ali glasba te vrste (slovar 
Cambridge, julij 2018)- 
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/opera

Kar se tiče programa EducOpera, če sta vključena dva od treh elementov, ki označujeta 
opero (petje/ples/igranje), lahko dejavnost vključimo v projekt (glasba je v vsakem 
primeru obvezna).

Testiranje - Testiranje se uporablja za preverjanje znanja nekoga, da bi ugotovili, kaj 
ta oseba ve ali se je naučila. Izmeri stopnjo spretnosti ali znanja, ki je bila dosežena. 
Evalvacijska naprava ali postopek, preko katerega se pridobi vzorec vedenja preiskovanca 
v določeni domeni in se nato oceni in točkuje s standardiziranim procesom (Standardi 
za izobraževalno in psihološko testiranje, 1999).
www.onlineassessmenttool.com/knowledge-center/assessment-knowledge-center/
assessment-vs-testing/item10641 (julij 2018)

Kar zadeva projekt EducOpera, je treba testiranje razumeti v smislu izvajanja 
eksperimentiranja – uporaba med mladimi in mentorji v procesu EducOpera (5 
korakov in vse informacije, ki se zahtevajo pred in po procesu)

Osipnik (ESL; Early School Leaver) - se nanaša na osebo, staro od 18 do 24 let, 
ki je zaključila največ nižje sekundarno izobraževanje in ni vključena v nadaljnje 
izobraževanje ali usposabljanje; kazalnik “zgodnjega opuščanja izobraževanja in 
usposabljanja” je izražen kot odstotek oseb, starih od 18 do 24 let, od skupnega števila 
prebivalcev, starih od 18 do 24 let. Za statistične namene Eurostata se operativno 
definira predčasno zapustitev izobraževanja in usposabljanja oseb starih od 18 do 24 
let, ki so zabeležene v Anketi o delovni sili (LFS): katerih najvišja stopnja izobrazbe 
je nižje srednješolsko izobraževanje. Slednje se nanaša na ISCED (Mednarodna 
standardna klasifikacija izobraževanja) 2011, za podatke do leta 2013; tisti, ki niso 
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imeli nobenega izobraževanja ali usposabljanja (niti formalnega niti neformalnega) v 
štirih tednih pred anketiranjem. ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Glossary:Early_leaver_from_education_and_training (julij 2018)

Kar zadeva projekt EducOpera, so mladi starih od 13 do 15 let in zato jih ni mogoče 
obravnavati kot ESL. Ideja je, da se prepreči, da bi mladi opustili šolanje. 

Deležnik - v profesionalnem kontekstu je deležnik tisti posameznik ali organizacija, 
ki ima legitimen interes za projekt ali celoto.

Kar se tiče projekta EducOpera, so deležniki tiste osebe, ki so vključene v izobraževanje 
mladih, glasbeno izobraževanje, kompetenčne prisopte ali so željni uporabiti proces, 
ki ga predlaga projekt.

Ciljna skupina - javnost, poslušalci, ljudje, ki jih projekt naslavlja

Kar se tiče projekta EducOpere so ciljne skupine predvsem mentorji v širšem smilsu 
– vsi, ki so vključeni v pedagoške procese z mladimi od 13 do 15 let.



48IO1

Bjornavold (J), 2000, Making Learning Visible, Cedefop, Thessaloniki.  

Cedefop,2009 & 2015,  European Guidelines for validating non-formal and informal 
learning, Luxembourg,: European Communities, 

Duvekot (R), Halba (B), Aagard (K), Gabrscek (S), Murray (J) (2014) The power of VPL-
Validation of Prior Learning, Rotterdam : Inholland University AS & European Centre 
Valuation Prior Learning:.

European Commission (2012) - Education and Training 2020 Work programme. 
Thematic Working Group ‘Assessment of Key Competences‘Literature review, 
Glossary and examples.

Halba B. (2014)- Volunteering – an alternative pedagogical strategy to combat Early 
School Leaving and to enhance Success at School, - Šolsko polje , Ljubljana: Educational 
Research Institute, September 2014. 

Huber J. & Reynolds C. (2014), Developing Intercultural competence through 
education, Strasbourg: Council of Europe

Kjeldsen, C. C., & Jensen, H. I. (2017). Production schools and enterprises: 
partnerships combating poverty among young disadvantaged learners. I J. Schroeder, 
L. H. Seukwa, & U. Voigtsberger (red.), Soziale Bildungsarbeit: europäische Debatten und 
Projekte (pp. 223-237). Wiesbaden: Springer. Soziale Arbeit als Wohlfahrtsproduktion, 
Bind. 14

Lafraya S. (2011), Intercultural learning in non-formal education, Strasbourg: Council 
of Europe.

Ministry for Children, Education and Equality (2015), Lær for Livet. UrL. 
www.emu.dk/sites/default/files/Intensive%20l%C3%A6ringsforl%C3%B8b%20-%20
L%C3%A6r%20For%20Livet.pdf, retrieved 11-07.2018

BibliografijaPriloga 5



49IO1

Members, COMEM 0618-03-final

SDQ (2018). Url: http://www.sdqinfo.com/, retrieved 11-07-2018

Socialstyrelsen. (2013). Beskrivelse af validerede instrumentertil evalueringer på det 
sociale område. Odense: Socialstyrelsen.

Youth Forum Jeunesse (2003), “Policy paper on Youth organizations as non-formal 
educators- recognizing our role”, Rome: Council of Europe



50IO1

www.opera-massy.com

www.iriv.net

www.zrc-sazu.si

www.unipg.it

www.au.dk

www.infodef.es


