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POVZETEK 

Logična posledica naraščajočih zahtev sodobne druţbe se v zadnjem desetletju odraţa v vse 

večjem vpisu učencev v zahtevnejše srednješolske programe, kot so tehniške in strokovne 

srednje šole ter gimnazije, medtem ko zanimanje mladih za poklicne šole upada. Zmanjšuje se 

tudi interes za naravoslovne in tehnične izobraţevalne programe. V nalogi je skozi teoretičen 

pregled novih trendov v izobraţevanju, teorij o poklicni izbiri ter vrednot prikazano, da pri 

izbiri srednje šole devetošolcev na izbrani osnovni šoli prevladujejo zunanji dejavniki ter 

apolonske vrednote, interes za tehniške poklice pa v večji meri kaţejo dečki. Hkrati je 

razvidno, da zunanji dejavnik "bliţine srednje šole" za učence izbrane osnovne šole ni 

najpomembnejši dejavnik izbire, temveč je pomembno pozitivno mnenje drugih o tej šoli. Na 

osnovi ugotovitev so podana priporočila za nadaljnje delo z učenci pri spodbujanju vpisa v 

srednje poklicne šole ter interesa za naravoslovje in tehniko.  

Ključne besede: poklicna izbira, trendi, izobraţevanje, dejavniki poklicne izbire, vrednote, 

naravoslovje, tehnika. 

SUMMARY 

The logical consequence of the rising demands of modern society is in the last decade 

reflected in the increasing enrollment of pupils in advanced high school programmes, such as 

technical and vocational secondary schools and grammar schools. At the same time their 

interest in vocational schools is decreasing. Further, their interest for science and technology 

has been reduced. Through a theoretical overview of recent trends in education and in theories 

of career choice and values, the thesis aims to present that the choices of pupils of a selected 

primary school, made about their further secondary education, are dominated by external 

factors and by Apollo values; and that the interest in technical professions is largely shown by 

boys. It is, at the same time, evident through the thesis that when pupils of the selected school 

are in the process of deciding for the high school education, the external factor of "closeness 

to the high school" is not the most important factor in their decision making as they place 

greater importance on the favorable opinion of others about the considered school. Based on 

the findings, the thesis proposes recommendations for further work with pupils to encourage 

their enrollment in secondary vocational schools, and their interest for science and 

technology. 

Key words: career choice, trends, education, factors of career choices, values, science, 

technology. 

UDK: 37:331.548(043.2)
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1 UVOD 

Odločitev za poklic je pomembna faza v ţivljenju posameznika, ne pa tudi preprosta, še zlasti 

za mladega človeka brez izkušenj in vedenj o poklicnem odločanju. Za nadaljevanje 

izobraţevanja, za določen poklic oziroma za šolo, ki je "na poti" določenemu poklicu, se je 

potrebno odločiti ţe po končani osnovni šoli. Na izbiro srednje šole vplivajo različni dejavniki 

in tudi vrednote učencev. Da bi učencem olajšali odločitev, se področju poklicne orientacije v 

osnovni šoli namenja precej časa in pozornosti, predvsem v osmem in devetem razredu, kjer 

se med drugim skrbi, da učenci pridobijo kakovostne in najnovejše informacije o poklicih in 

srednjih šolah ter področju dela v posamezni dejavnosti. Kljub skrbi za "pravilno" odločitev 

pa razmere kaţejo, da se veliko učencev ne odloča za srednjo šolo na podlagi lastnih 

interesov, sposobnosti ter učnega uspeha, temveč na podlagi sodobnih izobraţevalnih trendov. 

Tudi naša drţava skrbi in vzpodbuja, da učenci po obvezni osnovni šoli nadaljujejo 

izobraţevanje. V zadnjih letih je zagotovila razmere, v katerih skoraj celotna generacija po 

obvezni šoli nadaljuje izobraţevanje v srednjem izobraţevanju. V šolskem letu 1994/1995 je 

bil deleţ vpisanih 92,9 %, odstotek vpisane generacije v srednješolsko izobraţevanje pa se od 

šolskega leta 1998/1999 giblje okoli 98 %  (Zgaga idr. 2004, 8–12). Kljub temu pa je 

potrebno opozoriti na specifiko, ki se pojavlja na ravni vpisa v srednje poklicne in srednje 

tehniško izobraţevanje. Deleţ vpisanih v srednje poklicne šole in srednje tehniške oziroma 

strokovne šole se je ţe od leta 1995 do 2001 zniţal iz pribliţno 36 % na 30 %, močno pa se je 

povečal vpis na gimnazije iz 21,7 % na 34,2 % (Ermenc in Pevec Grm 2005, 9). Do šolskega 

leta 2009/2010 se je deleţ vpisa na gimnazije povzpel ţe na 40 % (SURS 2010a). Ob upadu 

vpisa v srednje poklicno in srednje tehniško šolstvo pa je v zadnjih letih zaznavamo trend 

upadanja zanimanja za naravoslovje in tehniko, kar je ţe leta 1999 pokazala mednarodna 

raziskava TIMSS. V navedeni mednarodni raziskavi so ugotovili dve značilnosti pri 

slovenskih učencih, in sicer, da je odnos učencev do naravoslovja v Sloveniji precej manj 

pozitiven kot v drugih drţavah in da si učenci manj ţelijo učiti naravoslovne predmete 

(Gabršček 2005, 2–3).  

Primerljivost s trendi v drugih drţavah je bila opravljena tudi z mednarodno primerjalno 

raziskavo ROSE
1
 (The Relevance of Science Education), ki je preučevala prioritete učencev 

zaključnih razredov osnovnih šol za nadaljnje izobraţevanje na področju naravoslovnega in 

tehničnega izobraţevanja. Rezultati raziskave so pokazali značilne delitve mladih na moderne 

in tradicionalne drţave. Sjøberg ugotavlja, da je ţelja po oblikovanju svoje kariere močno 

povezana s stopnjo razvoja določene drţave. Učence v nerazvitih drţavah naravoslovne 

                                                

1
 Raziskava je bila izvedena v marcu 2005 v 25 drţavah Evrope, Afrike, Azije in juţne Amerike. 

Zajela je več kot 26.000 učencev osnovnih šol, starih 15 let (ROSE 2005). 
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vsebine v povprečju bolj zanimajo kot učence v evropskih drţavah (Schreiner in Sjøberg 

2004).  

Vzrokov za to je veliko. Uletova in Kuharjeva (2002, 53–55) pravita, da je pomembnejši 

vzrok za nezanimanje do naravoslovnih predmetov sprememba vrednot in prioritet mladih in 

posledično izbira poti izobraţevanja. Na to lahko pomembno vpliva struktura gospodarstva in 

vse več delovnih mest v storitvenih dejavnostih. 

Glede na to, da se sistemi izobraţevanja in šolstvo znotraj njega tako v svetu kot pri nas 

srečujejo z izzivi, ki so bili povzročeni s spremembami v okolju, Ferjan (1996, 7–9) ugotavlja, 

da se morajo izobraţevalne ustanove na nove izzive odzivati in prilagajati novi stvarnosti.  

Vlada RS se z navedenimi teţavami intenzivno ukvarja in poskuša te trende obrniti v 

pozitivno smer. Najvidnejši ukrep je ciljno informiranje javnosti (učencev, dijakov, 

študentov) s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstva za 

delo, druţino in socialne zadeve ter Ministrstva za šolstvo in šport. Na osnovne šole pa je bil 

med drugim poslan dopis Ministrstva za šolstvo in šport, ki strokovno javnost v primarnem 

izobraţevanju poziva k informiranju otrok o moţnosti izbire tehniške gimnazije (MŠŠ 2007).  

Okrepilo se je različno informiranje učencev osnovne šole o poklicih in programih srednjih 

šol s strani samih srednjih šol ţe pred samim informativnim dnevom. 

Moje razmišljanje o vrednotah in dejavnikih poklicne izbire je spodbudilo sodelovanje v 

raziskavi ROSE Slovenija ter izkušnje, ki jih imam na področju poklicne orientacije. Na 

"podeţelski" osnovni šoli, ki je 30 kilometrov oddaljena od Ljubljane in kjer sem zaposlena, 

namreč opaţam, da ni večjega interesa za vpis na naravoslovje in tehniko. Na izbiro srednje 

šole v veliki meri vpliva bliţina srednje šole in ne sam interes po opravljanju določenega 

poklica. Pribliţno polovica učencev se odloča za vpis na srednjo šolo v neposredni bliţini. Ta 

izvaja gimnazijski program in program ekonomskega tehnika. Pred časom pa je izvajala tudi 

program ekonomske gimnazije in program trgovec, ki pa sta bila zaradi zmanjšanega interesa 

učencev ukinjena. Zaradi interesa po nadaljnjem terciarnem izobraţevanju se učenci v večini 

raje odločajo za program splošne gimnazije.  

Zato ţelim v magistrski nalogi proučiti in analizirati spremembe trendov v izobraţevanju, 

pregledati, kako različne teorije predstavljajo dejavnike poklicnega odločanja, ter ugotoviti 

vrednote pri poklicni odločitvi mladih. Pri tem pa ţelim raziskati tudi vrednote učencev in 

dejavnike, ki pomembno vplivajo na poklicno odločitev učencev izbrane osnovne šole. 

Osredotočila se bom na raziskovanje dejavnikov poklicne izbire pri učencih izbrane osnovne 

šole za formalno izobraţevanje na področju naravoslovja in tehnike.  

Cilj naloge je ugotovitev prevladujočih vrednot in dejavnikov, ki vplivajo na izbiro srednje 

šole učencev na izbrani osnovni šoli. Zato ţelim v skladu s tem analizirati vpisne trende 

izbrane osnovne šole v srednješolske programe ter jih primerjati s populacijo slovenskih 
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osnovnošolcev. Nadalje ţelim ugotoviti dejavnike in vrednote, ki dominirajo pri izbiri 

srednješolskega programa pri učencih izbrane osnovne šole, ter analizirati vrednote učencev v 

povezavi z vsebinami naravoslovja in tehnike, na koncu pa ugotoviti povezavo med interesi 

učencev za naravoslovje in tehniko ter izbiro srednje šole ter oceniti pomen bliţine na izbiro 

srednje šole. 

Teoretični del naloge obsega tri poglavja. V prvem delu, tj. drugem poglavju je obravnavana 

tematika sprememb trendov izobraţevanja, ki so odraz ohranjanja in povečevanja 

konkurenčnosti gospodarstva. Podan je pregled dokumentov, ki so pomembni z vidika razvoja 

izobraţevanja, predvsem poklicnega in strokovnega izobraţevanja in usposabljanja in so 

vplivali tudi na prenovo šolskega sistema pri nas, kakršen je danes in ki omogoča izbiro med 

različnimi potmi do poklica. Nakazan je tudi problem upadanja interesa za naravoslovje in 

tehniko. 

V tretjem pogavju so prikazane najvplivnejše teorije razvoja in izbire poklica, ki jih Brančić 

(1986) deli na nepsihološke in psihološke. Prve poudarjajo pomen zunanjih dejavnikov pri 

izbiri poklica, medtem ko druge izpostavljajo predvsem notranje dejavnike. Nekateri 

raziskovalci, kot sta Super in Brown, pa pristopijo k celostnemu razumevanju dejavnikov 

poklicne izbire. Avtorja se pri izbiri poklica osredotočata na področje posameznikovih 

vrednot, ki so odločilen dejavnik izbire srednje šole. Teoretična in empirična spoznanja o 

vrednotah z vidika psihologije osebnosti so podana v četrtem poglavju. 

V empiričnem delu naloge je s pomočjo teorije prikazana metodologija ter utemeljitev izbrane 

paradigme, s tem pa tudi metode zbiranja podatkov, obdelave podatkov ter vzorec raziskave z 

elementi objektivnosti, veljavnosti in zanesljivosti. Zapisane pa so tudi omejitve ter potek 

raziskave. 

Zaradi velikega števila učencev in uporabe vprašalnikov za pridobivanje podatkov sem 

raziskavo zasnovala kot kvantitativno študijo primera, za katero je značilno, da izbrani primer 

raziskujemo z vidika pozitivistične paradigme (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 46), 

kar posledično vpliva tako na metode zbiranja podatkov in obdelave podatkov kot na 

vzorčenje samo.  

Glede na to, da se ţelim z rezultati raziskave čim bolj pribliţati objektivni stvarnosti ter z 

namenom povečanja veljavnosti in zanesljivosti, bom naredila triangulacijo podatkov, ki jo 

bom pridobila z anketnim vprašalnikom ter z analizo razpoloţljive dokumentacije na osnovni 

šoli. 

Metodološke omejitve raziskave se nanašajo na generalizacijo ali posploševanje rezultatov, 

saj teh ni mogoče posploševati na širšo populacijo oziroma na nacionalno raven. Raziskava 

namreč temelji na študiji primera izbrane osnovne šole, ki gleda na splošno v nekem 

časovnem obdobju predvsem v globino ene organizacije, v tem primeru osnovno šolo. 
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Ugotovitve so vseeno zanimive, če predpostavimo, da so anketirani učenci reprezantativni 

vzorec za neko namišljeno širšo populacijo učencev, ki imajo podobne sociodemografske in 

druge lastnosti kot anketirani učenci. 

Zavedam se tudi vsebinskih omejitev, saj je vprašanje dejavnikov in vrednot mnogo širše, kot 

je zajeto v anketnem vprašalniku, saj bi šla raziskava v tem primeru preveč v globino 

posameznega področja, ki pa bi bil za namen moje raziskeve tako vsebinsko kot časovno 

preobširen. Raziskava je namreč zasnovana kot kvantitativna raziskava.  

Magistrsko nalogo zaključujem s sklepnimi ugotovitvami in priporočili za prakso ter moţnosti 

za razširjeno raziskavo mešanih metod. 
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2 SPREMEMBE TRENDOV IZOBRAŢEVANJA 

Medtem ko so splošne razmere za mlade v Evropi danes ugodne – svoboda in varnost, 

blaginja, daljša pričakovana ţivljenjska doba – obstaja vse večja skrb, da mnogim izmed njih 

uspeh ni zagotovljen. Visoka stopnja revščine otrok, slabo zdravje, osip v šolah in 

brezposelnost pri prevelikem številu mladih kaţejo na potrebo, da se prizadevanja Evrope za 

mladino začnejo zgodaj.  

Danes se mladi namreč spopadajo z zahtevnimi in različnimi izzivi. Res, da je več priloţnosti 

za učenje, ustaljenih poti pa je manj. Spreminja se demografska struktura. Še nikoli doslej ni 

bil deleţ starejših ljudi večji. Ţivimo dlje in aktivneje kot doslej. Mladih in usposobljenih je 

premalo. Po podatkih, ki so zapisani v publikaciji Demografska podoba Slovenije, 2008 

(Dolenc idr. 2010, 13), je bilo v Evropski uniji v začetku leta 2008 od 100 delovno sposobnih 

prebivalcev odvisnih nekaj manj kot 50 otrok in starejših (tj. oseb, starih 0–14 let, in oseb, 

starih 65 let ali več); v Sloveniji jih je bilo pribliţno 44, to je manj kot v večini drţav članic 

Evropske unije. Pred dvajsetimi leti je bilo v Sloveniji med prebivalci dvakrat toliko otrok  

(0–14 let) kot starejših (65 let ali več). Leta 2003 je bilo število starejših prvič višje od števila 

otrok (kot posledica daljšanja ţivljenjske dobe in manjšega števila rojstev v samostojni 

Sloveniji). V zadnjih dveh desetletjih se je deleţ otrok med prebivalstvom zmanjšal za 

tretjino. V Sloveniji je bilo konec leta 2008 delovno sposobnih (tj. starih 15–64 let) 69,6 % 

prebivalcev. Deleţ delovno sposobnih med prebivalstvom Slovenije je do leta 2003 več 

desetletij stalno naraščal in konec leta 2003 znašal 70,4 %. Po letu 2003 se je začel počasi 

zmanjševati in je do konca leta 2007 v povprečju upadel za 0,1 odstotne točke letno, v letu 

2008 pa je upadel za 0,4 odstotne točke.  

Uletova (2000, 45–48) ugotavlja, da je v osemdesetih in devetdesetih letih brezposelnost 

mladih postala pereč problem v vseh razvitejših drţavah in je dosegla najvišjo stopnjo po II. 

svetovni vojni. Avtorica govori o demografski neuravnoteţenosti, kjer je na trgu več delovne 

sile kot novih delovnih mest. V povezavi z naraščajočo brezposelnostjo se kot poglaviten 

razlog prav tako navaja nezadostna izobrazbena in kvalifikacijska struktura mladih. Z 

nezadostnim in nezadovoljivim znanjem mladi ne morejo slediti novim tehnološkim zahtevam 

potreb na trgu dela. Mladi so prav tako druţbena skupina, ki imajo poleg individualnih tudi 

določene socialne pomanjkljivosti za vključitev v delo, ki so vezane predvsem na 

pomanjkanje delovnih izkušenj. Izsledki raziskav nezaposlenih mladih, ki so predstavljeni v 

pričujočem prispevku, kaţejo, da je to danes ena najbolj ogroţenih populacij mladih. Zato je 

vse več raziskovalne in strokovne pozornosti namenjeno spremembam, ki se pojavljajo ob 

nezmoţnosti vstopa v svet dela. 
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V teh spreminjajočih se okoliščinah se spreminjajo tudi vrednote in s tem povezani način 

ţivljenja.
2
 Ferjan (1996, 7–8) pravi, da si mladi ţelijo višje kakovosti ţivljenja, novih dobrin, 

avantur in še več, kar pa pripelje do mnoţičnega pojava negativnih pojavov, kot so odvisnost 

od cigaret, alkohola in drog, do nekulturnega obnašanja na javnih mestih ter s tem krize 

vrednot. Zaradi teh negativnih pojavov pa se pogosto dogaja, da mladi v času šolanja ne 

pridobijo ustreznega strokovnega profila in tako na trgu delovne sile niso konkurenčni. Tu se 

potem pojavi vloga izobraţevalnih ustanov, ki se morajo na vse naštete izzive odzvati in se 

prilagajati novi stvarnosti. Pojavlja se potreba po posredovanju novih znanj, iz tega pa 

izhajajo potrebe po modernejših metodah izobraţevanja, po uporabi modernejših učnih 

tehnologij, po vzpostavljanju drugačnih odnosov med udeleţenci izobraţevalno-vzgojnega 

procesa in tudi po novih izobraţevalnih ustanovah. 

Tudi v Konkretnih ciljih za prihodnost izobraţevanja in usposabljanja (2001, 4) piše, da glede 

na to, ker število mladih glede na število prebivalstva upada, bodo morali mladi kriti 

naraščajoče stroške starajočega se prebivalstva. Zato za sisteme izobraţevanja in 

usposabljanja pomeni tak demografski razvoj, da je: 

 treba spodbujati ljudi k vseţivljenjskem učenju bodisi po tradicionalnih poteh 

izobraţevanja in usposabljanja ali z učenjem ob delu, saj bodo le na ta način bolje 

zaposljivi in podjetnejši, 

 treba zagotoviti ustrezno obveščanje in svetovanje ter nadaljnje izobraţevanje in 

usposabljanje ljudi v daljši in aktivnejši ţivljenjski dobi. 

Tako dinamika sprememb na področju dela in zaposlovanja kot sorazmerno visoka mladinska 

brezposelnost v številnih evropskih drţavah so vplivale na to, da so v osemdesetih in 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja večina evropskih drţav izvedle obseţne reforme svojih 

izobraţevalnih sistemov, tako da so modernizirale programe, jih bolj razvejale in odprle, 

izdelale boljše povezave med šolskim sistemom in svetom dela ter bolj vpele delodajalce v 

razvoj izobraţevanja v posameznih strokah in v izvajanje usposabljanja mladih (Trbanc 2005, 

169–170).  

Kress (2006, v Barle 2007, 33) poudarja, da je bilo evropsko šolanje povezano z razvojem 

industrializacije. Oblikovano je bilo kot odgovor na potrebe industrije (trg dela) in potrebe po 

oblikovanju nacionalnih drţav. Obstajala je trdna povezava med pričakovanji drţave in 

gospodarstva ter šolami. Koncepti, ki so oblikovali šolo, so izhajali iz dobro znanega 

socialnega, etičnega, ekonomskega in političnega okolja. Načrtovalci kurikula so v preteklosti 

lahko z veliko verjetnostjo predvidevali, katero znanje učenci potrebujejo. Poznali so potrebe, 

obseg in vrste znanja učencev, zato je načrtovani kurikulum lahko deloval kot neke vrste 

                                                

2
 O vrednotah bomo podrobneje spregovorili v četrtem poglavju, na tem mestu pa jih omenjamo z 

vidika spreminjanja vloge izobraţevalnih institucij. 



 

7 

zagotovilo, da bodo učenci z usvojenim znanjem nekaj dosegli, da bodo to znanje potrebovali 

in da je konec koncev pomembno za njihovo nadaljnje ţivljenje. Danes ni več tako, saj teţko 

presojamo, katera znanja naj bi naši učenci v prihodnosti potrebovali in katera znanja ţe imajo 

(znanja lahko pridobivajo na različne načine). Sodobne tehnologije veliko prispevajo k temu 

stanju in k negotovosti glede tega, katero znanje sodobne generacije sploh potrebujejo. 

Tudi Svetlik in Lorenčič (2002, 263) opozarjata na neskladja, ki se pojavljajo med 

tehnološkimi in izobraţevalnimi krogi. To neskladje se kaţe, ko nove tehnologije prihajajo v 

vse krajših presledkih in s tem spreminjajo delovna mesta. S tem pa povzročajo, da 

delodajalci povprašujejo po delavcih z novimi kompetencami, ki jih na trgu dela ni ali jih je 

malo, zato delodajalci dvignejo ceno dela, kar delavci razumejo kot signal za večletno 

samoizobraţevanje. Odzovejo se šole in drţava, ki pripravijo nove izobraţevalne programe. 

Preden pa dobimo nove diplomante, so delodajalci ţe pod vplivom naslednjih valov 

tehnoloških sprememb.  

Drţave, ki bodo ţelele biti uspešne in konkurenčne in katere interesi se ujemajo z delodajalci, 

bodo morale nenehno skrbeti za oblikovanje ustreznega profila svojih prebivalcev oz. s tem 

nenehno skrbeti za šolski sistem in oblikovati programe, ki bodo zanimivi na eni strani za 

šolajoče, na drugi pa za trg dela. 

Hozjan (2007, 8) je prepričan, da bo "z radikalnim izboljšanjem ravni visokega tehnološkega 

znanja imela EU moţnost, da vzpostavi uravnoteţeno gospodarsko rast in konkurira 

Zdruţenim drţavam Amerike in Japonski. Tako postaja znanje kritičen dejavnik, s pomočjo 

katerega bi lahko EU zagotovila konkurenčnost v svetu, kjer konkurirajo s poceni delovno 

silo ali primarnimi surovinami in drugi z visoko tehnologijo." 

Torej s pojavom informacijske tehnologije, ki je dodobra preoblikovala druţbene in 

ekonomske odnose, se čedalje večji pomen pripisuje znanju, ki naj bi postalo osnovno gonilo 

razvoja sodobnega gospodarstva in druţbe. Zaradi vseh teh spremenjenih zahtev okolja do 

sistema izobraţevanja, je potrebna nova, sodobnejša organizacija šolstva in šolskega sistema, 

ki bo spodbudil razvoj v smeri druţbe temelječe na znanju. S tem se v veliki meri ukvarja tudi 

Evropska unija, ki se zaveda, da bo za zagotovitev razvojne prednosti pred ostalimi 

globalnimi akterji morala korenito preoblikovati svoje raziskovalne, inovacijske ter 

izobraţevalne politike.  

V nadaljevanju si bomo najprej pogledali cilje, ki si jih je EU zadala za prihodnost, predvsem 

z vidika izobraţevanja ter doseganje teh v zadanem desetletnem obdobju.
3
  

                                                

3
 Z vidika moje naloge so vse te spremembe pomembne, saj nehote vplivajo na poklicno odločitev in s 

tem izbiro srednje šole učencev devetega razreda. Kot bomo v nadaljevanju poglavja videli, je 
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2.1 Evropska unija in izobraţevanje 

Ţe v uvodu sem zapisala, da je izobrazba oziroma znanje ključni dejavnik uspešnosti tako na 

nacionalni, regionalni, podjetniški kot tudi individualni ravni, česar se zaveda tudi EU, ki ţeli 

ohranjati oziroma še povečati vključenost mladih v izobraţevanje na srednji in terciarni 

stopnji. 

EU se srečuje s kvalitativnimi premiki, ki so posledica prej omenjenih trendov, med njimi 

zlasti globalizacije, in izzivi, ki jih poraja nova, predvsem na znanju temelječa ekonomija. 

Tako ima vseţivljenjsko učenje ključni pomen za bogatejše osebno ţivljenje, hitrejšo 

ekonomsko rast in ohranjanje druţbene povezanosti. Za zagotavljanje vseţivljenjskega učenja 

pa mora delovati tudi sistem izobraţevanja in usposabljanja v vseh obdobjih in na vseh 

ravneh. 

Bevc (2001, 7) piše, da se je v procesu evropskega povezovanja vedno bolj razvijala zavest o 

potrebi po sodelovanju. Eden od temeljnih ciljev EU je namreč prispevati k razvoju 

kvalitetnega izobraţevanja v evropskem prostoru, in sicer s spodbujanjem sodelovanja v 

izobraţevanju, poklicnem usposabljanju in v programih za mladino med drţavami članicami 

(ter Islandijo, Norveško in Liechtensteinom) in s podpiranjem ter dopolnjevanjem njihovih 

aktivnosti, tj. financiranjem skupnih dejavnosti, ki presegajo drţavne okvire. Bevc (prav tam) 

nadaljuje, da je med sklepi predsedstva Sveta Evrope, sprejetimi v letu 2000 v Lizboni, tako 

izpostavljena potreba po določitvi jasnih strateških ciljev na tem področju in dogovoru med 

drţavami članicami o programih za izgrajevanje infrastrukture znanja ter posodabljanje 

izobraţevalnih sistemov.  

EU sicer ne določa izobraţevalne politike svojih drţav članic, temveč v skladu z načelom 

subsidiarnosti v celoti spoštuje pristojnost drţav članic za učne vsebine in organizacijo 

izobraţevalnih sistemov ter njihovo kulturno in jezikovno različnost. Tako na področju 

izobraţevanja doslej ni prišlo do poenotenja zakonov in predpisov drţav članic, saj EU zgolj 

dopolnjuje programe nacionalnih dejavnosti, ki presegajo drţavne okvire. Glede na dejstvo, 

da izobraţevalne dejavnosti EU niso usmerjene k formalnemu poenotenju izobraţevalnih 

sistemov, se tudi v Sloveniji izobraţevalni sistem in z njim pravice šolarjev in študentov 

zaradi članstva drţave v EU niso spremenili. 

Cilj EU je torej prispevati k razvoju kvalitetnega izobraţevanja v evropskem prostoru. Na 

ravni Evropske unije se tako izvajajo najrazličnejši izobraţevalni programi, namenjeni 

                                                                                                                                                   

strategija EU, da se leta šolanja podaljšujejo in s tem se posledično spreminja tudi izbira srednje šole. 

V interesu mladih je, da po končani srednji šoli nadaljujejo izobraţevanje na terciarni stopnji, zato je 

posledica tega tudi, da se veliko učencev odloča za splošne srednje šole, tj. gimnazije oz. za srednje 
strokovne in tehniške šole, zmanjšuje pa se interes za poklicne srednje šole. 
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izobraţevanju, usposabljanju in spodbujanju sodelovanja, tako posameznikov kot 

izobraţevalnih in drugih institucij.
4
 

Nastanek enotnega evropskega trţišča je skrb Komisije za področje poklicnega usmerjanja 

opazno povečala. Glavni cilj velikega evropskega enotnega trga ni le gibljivost in prost pretok 

dobrin, storitev in kapitala, temveč tudi ljudi: študentov, učiteljev, strokovnjakov in delavcev. 

Če hočemo, da bo ta gibljivost zares koristna za skupnost in za posameznika, so za to 

potrebne akcije na ravni drţave in na ravni skupnosti. Poklicno usmerjanje je dobilo bolj 

vidno mesto v politiki Evropske komisije. Prav tako pa je Evropsko komisijo pooblastila za 

skrb na področju poklicnega usmerjanja tudi Maastrichtska pogodba, ki v svojem 126. členu 

daje komisiji večjo moč na področju izobraţevanja, v 127. členu pa na področju poklicnega 

usposabljanja (Watts idr. 1997, 20–22). 

Poklicno izobraţevanje torej postaja pomemben dejavnik gospodarskega razvoja. Lipuţič 

(2002, 32) opozarja na potrebo po posodobitvi poklicnega šolstva, ki naj bi mlade ljudi dobro 

pripravilo na izzive gospodarstva. Svet dela je mednarodni prostor, kjer je zahtev, da bi si 

učenci pridobili novo znanje in spretnosti, vse več. Porajajo se številna nova delovna mesta, 

zanje pa so potrebne kvalifikacije, ki temeljijo na novi tehnologiji. Zato poklicno 

izobraţevanje v večini potrebuje prenovo, saj mladih ne usposablja tako, da bi ustrezali 

zahtevam današnjega gospodarstva.  

2.2  Mejniki, pomembni za poklicno in strokovno izobraţevanje 

V naslednjih podpoglavjih bom pregledala mejnike oz. dokumente, za katere menim, da so 

pomembni za razvoj izobraţevanja, predvsem poklicnega in strokovnega izobraţevanja in 

usposabljanja in so vplivali na postavljanje oz. prenovo šolskega sistema, kakršen je danes. 

Glede na to, da se v magistrski nalogi osredotočam na vrednote in dejavnike pri poklicni izbiri 

učencev ter na interes učencev za naravoslovje in tehniko, so ti mejniki pomembni z vidika 

sprememb trendov v izobraţevanju v svetu, EU, kot tudi v Sloveniji in vplivajo med drugim 

tudi na odločitev učencev pri izbiri srednje šole. 

Prvi korak k enotnim izobraţevalnim sistemom EU je bil podpis Rimske pogodbe,
5
 takrat še 

Evropske skupnosti. V drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja so se vzpostavili 

                                                

4
 S članstvom v EU so se tudi slovenskim drţavljanom povečale moţnosti za študij v drţavah članicah, 

saj se lahko drţavljani ene drţave članice EU v drugih drţavah članicah izobraţujejo pod enakimi 

pogoji kot njeni drţavljani. To pomeni, da lahko slovenski študentje študirajo na kateri koli univerzi v 

EU, če izpolnijo vpisne pogoje. Seveda velja tudi obratno: drţavljani drugih članic EU imajo enake 
moţnosti za študij na slovenskih univerzah, kot jih imajo slovenski. Slovenski študenti v drugih 

drţavah članicah plačujejo enako šolnino, kot jo plačujejo domači študenti. 
5
1957 se je šest drţav članic v 6. členu pogodbe dogovorilo, da skupna politika na področju poklicnega 

in strokovnega izobraţevanja prispeva k harmonizaciji nacionalnih ekonomij in skupnega trga članic. 
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mehanizmi za številne programe tega področja, ki so se osredotočili na: mobilnost, jezike, 

stalno strokovno izobraţevanje in usposabljanje, inovativnost ter integracijo oseb s posebnimi 

potrebami. Do leta 1993 je Evropska skupnost prerasla v bolj čvrsto povezavo Evropsko unijo 

z dvanajstimi članicami. To leto so drţave članice podpisale Maastrichtsko pogodbo, ki je 

določila, da bo struktura EU temeljila na treh stebrih, ki jih bom podrobneje obravnavala v 

naslednjem poglavju.
6
 Da bi še bolj poenotili evropski sistem izobraţevanja so leta 1999 

podpisale Bolonjsko deklaracijo, ki je temeljila na kakovosti izobraţevanja in usposabljanja. 

Z Bolonjsko deklaracijo so postavili temelje za projekt Vseţivljenjskega učenja. Sledil je 

Lizbonski proces na katerem so si vodje evropskih drţav zastavili cilj, da Evropa postane 

najbolj dinamična in konkurenčna na zanju temelječa svetovna regija. Nadaljevanje in 

formalni zaključek dogovora v Bruggeu in Kopenhagenske deklaracije predstavlja 

Maastrichtski komunike leta 2004, s katerim je bil sprejet sklep o uvedbi instrumentov, ki 

podpirajo uresničevanje sprejetih ciljev. Poglavje bom sklenila z memorandumom o 

vseţivljenjskem učenju, katerega je pripravila Evropska komisija na osnovi projekta 

Vseţivljenjskega učenja, ki je pomemben zato, ker opredeljuje usmeritve in področja 

delovanja, da bi uveljavili vseţivljenjsko učenje za vsakega drţavljana Evrope. 

2.2.1 Maastrichtska pogodba (1993) 

Naslednji mejnik postavljam z Maastrichtsko pogodbo. Dotedanja Evropska ekonomska 

skupnost je v obdobju do leta 1993 prerasla v bolj čvrsto mednarodno povezavo Evropsko 

unijo z dvanajstimi članicami. To leto so drţave članice podpisale Maastrichtsko pogodbo, ki 

je določila, da bo struktura EU temeljila na treh stebrih. Prvi steber predstavlja enotno skupno 

politiko EU, drugi steber se nanaša na ustvarjanje in sodelovanje pri uresničevanju skupne 

zunanje politike in varnosti, tretji pa na sodišča in področje notranje zadeve. Za moje 

raziskovanje je pomemben prvi steber, katerega bistvo sta prost pretok dobrin in oseb, pravica 

do ustanavljanja in svoboda izvajanja storitev, kot tudi prosti pretok kapitala in plačil 

(Cmepius 2010).  

                                                                                                                                                   

Šele leta 1963 pa so pripravili načrt, kako naj bi to skupno politiko tudi dosegli in jo pričeli 

uresničevati. Prva aktivnost je bila ustanovitev odbora za svetovanje za področje poklicnega  in 

strokovnega izobraţevanja in usposabljanja (Advisory Committee for Vocational Education - ACVE), 
v katerem imajo pomembno vlogo tudi socialni partnerji. Leta 1975 so drţave članice za promocijo 

izmenjave informacij in medsebojnih primerjav standardov usposabljanja ustanovile Center za razvoj 

poklicnega in strokovnega usposabljanja – CEDEFOP, ki skrbi za koordinacijo in razvoj poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja v EU ter z različnimi aktivnostmi spodbujanja evropski prostor 
vseţivljenjskega učenja. V drugi polovici osemdesetih so se končno vzpostavili mehanizmi za številne 

programe tega področja. V tem obdobju (med 1988 in 1992) so se oblikovale smernice za medsebojno 

priznavanje poklicnih kvalifikacij (Cmepius 2010).  
6
 Za nas je pomemben prvi steber, ki zajema tudi poklicno in strokovno izobraţevanje. 
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V prvi steber je vključeno tudi področje poklicnega in strokovnega izobraţevanja, ki je v 

pogodbi opredeljeno v 127. členu. Ker pa je ta pristojnost EU omejena le na uresničevanje 

skupno dogovorjenih ciljev in ukrepov, so drţave članice tiste, ki ohranjajo odgovornost za 

vzdrţevanje in razvoj nacionalnega sistema izobraţevanja in usposabljanja. Na ta način je 

uveljavljeno načelo dopolnjevanja. Evropska politika poklicnega in strokovnega 

izobraţevanja in usposabljanja je zato podporne narave. Evropska komisija je leta 1995 izdala 

tako imenovano Belo knjigo: Učenje – v smeri učeče se druţbe,
7
 ki podrobneje opisuje to 

politiko. Bela knjiga hkrati zagotavlja analizo in predlaga smernice za ukrepanje na področju 

izobraţevanja in usposabljanja v drţavah članicah EU. Poudarja "rast, konkurenčnost in 

zaposlovanje" ter pomen nematerialnih naloţb, zlasti na področju izobraţevanja in raziskav. 

Sklicuje se na sklepe Evropskega sveta na zasedanju v Cannesu junija 1995, kjer navajajo, da 

je potrebno za konkurenčnost in izboljšanje zaposlovanja okrepiti predvsem nadaljnje 

usposabljanje (prav tam). 

2.2.2 Bolonjska deklaracija (1999) 

Za izgradnjo vertikale v izobraţevalnem sistemu ter za evropsko sodelovanje na področju 

visokega šolstva je pomembna Bolonjska deklaracija,
8
 kjer je izraţena potreba po 

pribliţevanju nacionalnih visokošolskih sistemov. Z deklaracijo so si drţave podpisnice
9
 

zastavile skupni cilj – ob hkratnem polnem upoštevanju in spoštovanju različnosti nacionalnih 

sistemov izobraţevanja in univerzitetne avtonomije – do leta 2010 z medsebojnim 

sodelovanjem izgraditi odprt in konkurenčen evropski visokošolski prostor, ki bo evropskim 

študentom in diplomantom omogočal prosto gibanje in zaposljivost, obenem pa bo privlačen 

tudi za neevropske študente. Cilj bolonjskega procesa torej je, da se ohrani evropsko kulturno 

bogastvo in jezikovno različnost, ki temelji na dediščini raznovrstnih tradicij ter se z 

izboljšanjem sodelovanja med visokošolskimi zavodi pospeši inovacijski potencial ter socialni 

in gospodarski razvoj (Univerza v Ljubljani 2010). 

S pomočjo bolonjske deklaracije naj bi drţave podpisnice
10

 do leta 2010 dosegle naslednje 

cilje (prav tam): 

 sprejem skupnega okvirja primerljivih ocen (tudi preko t. i. dodatka k diplomi), 

                                                

7
 Bela knjiga: Učenje – v smeri učeče se druţbe (Teaching and learning – towards the learning society) 

– da bi se omogočilo njeno izvajanje se je kot eno izmed orodij oblikoval program Leonardo da Vinci 

I (1995–1999) ter II (2000–2006). 
8
 Bolonjska deklaracija je skupna deklaracija ministrov evropskih drţav podpisana v Bolonji 19. junija 

1999 o reformi sistema visokošolskega izobraţevanja v Evropi (Wikipedia 2010). 
9
 Takrat devetindvajset drţav, danes pa v bolonjskem procesu sodeluje 46 drţav, med njimi tudi 

Slovenija. 
10

 Slovenija je uskladila visokošolski študij z bolonjskim procesom z novelo zakona o visokem 
šolstvu, ki je bila sprejeta maja 2004.   

http://sl.wikipedia.org/wiki/Minister
http://sl.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bologni&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/19._junij
http://sl.wikipedia.org/wiki/1999
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforma&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sistem
http://sl.wikipedia.org/wiki/Izobra%C5%BEevanje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Evropa
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 vpeljava tako dodiplomskega kot podiplomskega študija v vseh drţavah podpisnicah (pri 

čemer prvi ne sme biti krajši od treh let), 

 uvedba kreditnega načina študija (ECTS – European Credit Transfer System), ki bi 

pokrival tudi vseţivljenjsko izobraţevanje, 

 evropsko zagotovilo kakovosti študija in 

 odstranitev vseh ovir mobilnosti študentov in učiteljev. 

Z bolonjskim procesom se torej na področju visokega šolstva uresničuje cilj lizbonske 

strategije, katero bom predstavila v nadaljevanju. 

2.2.3 Lizbonska pogodba (2000) 

"Na prelomu tisočletja se v globalnem gospodarstvu odvija igra konkurence in sodelovanja 

med tremi ključnimi igralci: Evropsko unijo, Zdruţenimi drţavami Amerike in Japonsko, ki v 

prizadevanju za konkurenčno prednost ena drugo silijo k prilagajanju," pravi Hozjan (2007, 

8). Bistvo lizbonske strategije je bil "poiskati odgovor na vprašanje, kako se odzvati na 

povečano globalno konkurenčnost in čedalje starejšo populacijo v Evropski uniji," piše 

Hozjan (prav tam).  

Voditeljem EU je bilo leta 2000 povsem jasno, da evropsko gospodarstvo potrebuje temeljito 

prenovo, če hoče konkurirati Zdruţenim drţavam Amerike in drugim svetovnim 

gospodarstvom (prav tam, 5). Marca leta 2000 so se v Lizboni dogovorili o novem strateškem 

cilju EU, in sicer "do leta 2010 postati najbolj konkurenčno, dinamično ter na znanju 

temelječe gospodarstvo na svetu, sposobno trajnostne gospodarske rasti, z več in boljšimi 

delovnimi mesti in večjo socialno povezanostjo". Spoznali so namreč, da se EU sooča z 

izjemnimi spremembami, ki jih narekujeta globalizacija in k znanju zasnovano gospodarstvo 

(Vladni portal RS z informacijami o ţivljenju v Evropski uniji 2010). Da bi cilj dosegli, je 

potrebno poseči tudi na področje izobraţevanja. Tako naj se evropski sistemi izobraţevanja in 

usposabljanja prilagodijo zahtevam druţbe znanja in tudi potrebi po izboljšani ravni in 

kakovosti zaposlovanja. Ponuditi bodo morali prilagojene programe za učenje in 

usposabljanje različnim ciljnim skupinam, mladim, brezposelnim odraslim in tistim 

zaposlenim, ki jim grozi nevarnost, da bodo njihovo znanje prehitele hitre spremembe. 

(Lisbon European Council 2000, 25. sklep). 

Spremembe so torej silile h konkretnim spremembam evropskega gospodarstva, hkrati pa so 

prispevale k oblikovanju programov za prenovo socialnega skrbstva in izobraţevalnih 

sistemov. Po pridruţevanju novih članic k EU se je še toliko bolj pojavila potreba po prenovi 

izobraţevalnih sistemov. Raznolikosti, ki jih prinašajo vse članice, pa EU kot celota lahko 

izkoristi le, če bo sistem izobraţevanja in usposabljanja dobro organiziran. Evropski svet je 

pozval Svet za izobraţevanje (telo na ravni ministrov za šolstvo drţav EU) in Evropsko 

komisijo, da podata splošno presojo o konkretnih ciljih izobraţevalnih sistemov, pri čemer naj 

http://europa.eu.int/growthandjobs/index_en.htm
http://europa.eu.int/growthandjobs/index_en.htm
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se osredotočita na skupne teţave ter upoštevata nacionalno raznolikost. V končnem poročilu 

so določili naslednje strateške cilje za prihodnjih deset let (Izobraţevanje in usposabljanje v 

Evropi 2003, 8): 

 izboljšati kakovost ter učinkovitost sistemov izobraţevanja in usposabljanja v EU, 

 vsem olajšati dostop do izobraţevanja in usposabljanja, 

 odpirati sisteme izobraţevanja in usposabljanja v širše okolje. 

Uresničevanje ciljev lizbonske strategije je za sisteme izobraţevanja in usposabljanja 

najpomembnejši izziv. Tako je zviševanje kakovosti učenja in standardov znanja bistvenega 

pomena, če naj Evropa postane bolj konkurenčna in dinamična druţba. Da bi preprečili 

brezposelnost in socialno izključenost, je potrebno izboljšati kakovost in učinkovitost 

izobraţevalnih sistemov. Za uresničitev prvega cilja je med drugim potrebno skrbeti za stalno 

izobraţevanje in usposabljanje učiteljev, omogočiti je potrebno, da si bodo vsi posamezniki 

pridobili temeljna znanja in spretnosti ter aktivno raven pismenosti in numeričnega znanja, da 

bodo imeli vsi dostop do informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter vzpodbuditi 

povečanje vpisa v naravoslovne in tehniške študije (prav tam).
11

  

Vsem olajšati dostop do izobraţevanja in usposabljanja je drugi cilj. Sistemi izobraţevanja in 

usposabljanja se morajo prilagoditi filozofiji vseţivljenjskega učenja. Za to potrebujemo 

vseobseţne in skladne sisteme izobraţevanja in usposabljanja, privlačne za mladino in 

odrasle. Bistvenega pomena je zagotoviti temelje zelo kakovostnega osnovnega izobraţevanja 

za vse od zgodnjega otroštva dalje. Zaradi sprememb v demografski strukturi (deleţ mladih v 

druţbi še nikoli ni bil manjši) pa se krepi tudi pomen spodbujanja starejših generacij k učenju 

(Konkretni cilji za prihodnost sistemov izobraţevanja in usposabljanja 2002, 9). 

Tretji cilj pa je odpiranje sistemov izobraţevanja in usposabljanja v širše okolje. Splošno 

sprejeto je, da se morajo sistemi izobraţevanja in usposabljanja odpreti vplivom drugih delov 

druţbe na lokalni, drţavni in mednarodni ravni. Tako povezovanje je potrebno predvsem 

                                                

11
 Eden izmed ciljev magistrske naloge je ravno ugotavljanje interesa učencev za naravoslovje in 

tehniko. Le-ti področji namreč ţe vrsto let zaostajata za ostalimi izobraţevalnimi področji, tako v EU 

kot tudi v Sloveniji, kar je pokazala tudi mednarodna raziskava TIMSS, ki je bila izvedena od leta 

1995 na vsake 4 leta. V raziskavi je bil izmerjen odnos do znanja naravoslovja, ki je v Sloveniji precej 
manj pozitiven kot v drugih drţavah. Otroci si manj močno kot drugje ţelijo učiti matematike in 

naravoslovne predmete. Raziskava TIMSS 2007 je med drugim razkrila, da se je tako med četrtošolci 

kot med osmošolci zmanjšal deleţ otrok, ki jih matematika veseli. V 8. razredu se je tako deleţ otrok, 

ki jih matematika zelo veseli, od leta 1995  zmanjšal na 25 %, kar je daleč najmanj med vsemi 
sodelujočimi drţavami. Ravno tako se je zmanjšal deleţ otrok, ki jih naravoslovje zelo veseli za 15 %  

od leta 1995. Vendar pa smo vseeno lahko zadovoljni z zadnjo raziskavo TIMSS-a iz leta 2007. 

Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja je namreč pokazala, da so tako 
četrtošolci kot osmošolci napredovali na obeh področjih, v matematiki in naravoslovju (TIMSS 2007).  
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zaradi vse večje poklicne in zemljepisne mobilnosti posameznikov v njihovem ţivljenju (prav 

tam, 11). 

Ker so bili kazalniki pretendenciozni, je Evropski svet na spomladanskem zasedanju marca 

2005 sprejel predlog reforme lizbonske strategije, ki ga je v svojem poročilu "Nov začetek za 

lizbonsko strategijo" v začetku februarja 2005 predstavila Evropska komisija. Evropski svet je 

marca 2005 v sklepih poudaril, da sta rast in zaposlovanje najpomembnejša cilja lizbonske 

strategije. Pod poglavjem "Vlagajmo več v človeški kapital z boljšo izobrazbo, spretnostmi in 

znanji" se podrobno posveti tudi  področju izobraţevanja (Vlada RS 2010). 

S spomladanskim Evropskim svetom 2008 se je uspešno začelo drugo triletno obdobje 

prenovljene lizbonske strategije za čas od 2008 do 2010.
12

 Dogovorjeno je bilo, da korenite 

spremembe vsebine niso potrebne, da pa je treba s procesom nadaljevati in se osredotočiti na 

izvajanje reform. Poseben uspeh je kompromisni dogovor drţav članic, da je treba z 

reformnim procesom nadaljevati tudi po letu 2010 (prav tam). 

Lizbonska strategija si je zastavila konkretne cilje
13

 in glede na to, da se piše leto 2011, lahko 

preverimo, če so zastavljeni cilji realizirani. Evropska komisija je namreč v juliju 2009 v 

publikaciji z naslovom Key data on education in Europe (2009) predstavila poročilo, v 

katerem so prepoznani pozitivni in negativni trendi v izobraţevalnih sistemih po Evropi, in 

sicer smo zabeleţili povišano stopnjo vpisa štiriletnikov v predšolsko izobraţevanje, znatno 

povečanje števila študentov v visokem šolstvu in splošni trend podaljševanja obveznega 

izobraţevanja.  

Eno od meril uspešnosti doseganja ciljev lizbonske strategije je tudi število diplomantov s 

področja matematike, znanosti in tehnologije, ki je bilo doseţeno ţe leta 2003. Število 

diplomantov s področja matematike, znanosti in tehnologije v EU – 27 se je namreč ţe od leta 

2000 do 2005 povečalo za več kot 25 % in do leta 2007 naraslo na 33,6 %. Vendar pa 

napredek na področju zgodnjega opuščanja šolanja,
14

 doseganja srednješolske izobrazbe
15

 in 

                                                

12
 Slovensko predsedstvo je začelo drugo triletno obdobje lizbonske strategije. 

13
 Cilji lizbonske strategije: 

- vsaj 85 % 22 letnikov v EU naj bi imelo zaključeno vsaj srednješolsko izobrazbo, 

- odstotek 15-letnikov, ki dosegajo nizke rezultate v bralni pismenosti naj bi v primerjavi z letom 

2000 zniţal vsaj za 20 %, 
- skupno število diplomantov na študijskih smereh matematika, znanost in tehnologija naj bi se 

povečalo za vsaj 15 %, zmanjšalo naj bi se neravnovesje med spoloma, 

- doseţeno naj bi bilo evropsko povprečje manj kot 10 % tistih, ki zgodaj opustijo šolanje,  

- udeleţba v vseţivljenjskem učenju odraslega prebivalstva, starega od 25 do 64 let, naj bi bila vsaj 
12 % vire (Lisbon European Council 2000, 9). 

14
 Leta 2000 je bilo 17,6 % takih, ki zgodaj opustijo šolanje, leta 2008 zabeleţimo zniţanje odstotkov, 

tj. 14,9 %, kar je še vedno daleč od zastavljenega cilja. 
15

 Leta 2000 je imelo 76,6 % 22-letnikov zaključeno vsaj srednješolsko izobrazbo, leta 2008 pa  

http://www.evropa.gov.si/fileadmin/dokumenti/dokumenti/lizbona/lizbonska_1.pdf
http://www.evropa.gov.si/fileadmin/dokumenti/dokumenti/lizbona/lizbonska_1.pdf
http://www.eu2008.si/si/News_and_Documents/Council_Conclusions/March/0314ECpresidency_conclusions.pdf
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vključenosti odraslih v vseţivljenjsko učenje
16

 ni dovolj velik, da bi dosegli ciljne vrednosti. 

Uspešnost mladih s slabimi rezultati pri bralni pismenosti se je celo poslabšala,
17

 je zapisano v 

publikaciji z naslovom Progress towards the Lisbon objectives in education and training, 

Indicators and benchmarks (2009). 

Kljub temu da v večini niso doseţeni cilji, ki so bili zadani do leta 2010, skupno poročilo 

Sveta in Komisije o napredku pri izvajanju delovnega programa "Izobraţevanje in 

usposabljanje 2010" (MŠŠ 2010b) ugotavlja napredek na številnih pomembnih področjih in 

prikazuje, kako je evropsko sodelovanje prispevalo k nacionalnim reformam. Obenem pa 

opredeljuje bistvene izzive, zlasti v zvezi s celovitim uveljavljanjem okvira ključnih 

kompetenc ter izboljšanjem odprtosti in ustreznosti izobraţevanja in usposabljanja, za kar je 

potrebno nadaljnje ukrepanje pri politikah na evropski in na nacionalnih ravneh. Ministri EU, 

pristojni za poklicno izobraţevanje in usposabljanje, evropski socialni partnerji in Evropska 

komisija naj bi decembra 2010 ponovno pregledali prednostne naloge kopenhagenskega 

procesa. Še pred tem pa predlagajo vizijo prihodnosti poklicnega izobraţevanja in 

usposabljanja. Sporočilo dopolnjuje in nadgrajuje strategijo Evropa 2020 in strateški okvir za 

evropsko sodelovanje v izobraţevanju in usposabljanju do leta 2020. Slednji temelji na štirih 

prednostnih nalogah – vseţivljenjsko učenje in mobilnost, kakovost in učinkovitost, aktivno 

drţavljanstvo ter inovativnost, ustvarjalnost in podjetništvo. 

2.2.4 Kopenhagenska deklaracija (2002) 

Za področje poklicnega in strokovnega izobraţevanja in usposabljanja se je oktobra 2001 z 

dogovorom v Bruggeu začel enak proces, kot je bolonjski, ki ţe nekaj let poteka v terciarnem 

izobraţevanju v skladu z bolonjsko deklaracijo (Cmepius 2010). Namen pobude je doseganje 

ciljev lizbonske strategije in tesnejše sodelovanje v poklicnem in strokovnem izobraţevanju in 

usposabljanju v Evropi. To pobudo je na evropskem vrhu v Barceloni potrdil tudi Evropski 

svet leta 2002 (prav tam). 

Namreč kmalu po sprejetju lizbonskega cilja, da evropsko gospodarstvo postane 

"najuspešnejše na znanju temelječe gospodarstvo sveta", so se kot ključne ovire pokazale 

razdrobljenost, slaba primerljivost in konceptualna raznolikost tako poklicnih kvalifikacij kot 

izobraţevalnih poti. Z ţeljo, da se ohrani tako raznolikost kot tudi izvirnost nacionalnih 

sistemov poklicnega izobraţevanja in usposabljanja, so bila na neformalnem zasedanju 

ministrov v Kopenhagnu leta 2002 prvič postavljena izhodišča za oblikovanje skupnih načel 

                                                                                                                                                   

78,5 %. 
16

 Leta 2000 je bilo 7,1 % odraslih vključenih v vseţivljenjsko izobraţevanje, leta 2008 pa 9,5 %. 
17

 Leta 2000 je deleţ 15-letnikov s slabimi bralnimi spretnostmi v EU znašal 21,3 %, medtem ko se je 
deleţ v letu 2006 poslabšal in je dosegel 24,1 %. 
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in orodij, ki naj bi zagotovila večjo transparentnost in olajšala sodelovanje na ravni Evropske 

unije.  

Tako je trideset drţav in Evropska komisija novembra 2002 podpisalo deklaracijo o 

okrepljenem sodelovanju na področju poklicnega in strokovnega izobraţevanja v Evropi. 

Določene so bile naslednje prioritete (Cmepius 2010): 

 izboljšati transparentnost poklicnih kvalifikacij in kompetenc, 

 izboljšati prenosljivost in priznavanje poklicnih kvalifikacij in kompetenc, 

 krepiti razvoj kvalifikacij na ravni dejavnosti in panog ter vlogo socialnih partnerjev na 

nacionalni in evropski ravni, 

 izboljšati kakovost ter razviti modele za zagotavljanje kakovosti v poklicnem in 

strokovnem izobraţevanju, 

 krepiti priznavanje neformalno pridobljenega znanja in kompetenc, 

 krepiti informiranje in svetovanje na vseh ravneh izobraţevanja, usposabljanja in 

zaposlovanja, 

 izboljšati izobraţevanje in usposabljanje učiteljev, mentorjev v poklicnem in strokovnem 

izobraţevanju. 

Nadaljevanje in formalni zaključek tega procesa predstavlja Maastrichtski komunike, s 

katerim je bil sprejet sklep o uvedbi instrumentov, ki podpirajo uresničevanje sprejetih ciljev 

(EUROPASS mobilnosti).
18

 V Maastrichtu so se 14. decembra 2004 na srečanju ministri 32 

drţav, ki so pristojni za področje poklicnega in strokovnega izobraţevanja in usposabljanja 

skupaj z evropskimi partnerji (zbornice, zdruţenja delodajalcev, sindikati in drugi) ter 

Evropsko komisijo dogovorili, da še okrepijo svoje sodelovanje z namenom (Europass 2010): 

 posodabljanja svojih nacionalnih sistemov poklicnega in strokovnega izobraţevanja in 

usposabljanja, s pomočjo katerih bo Evropa postala ena najbolj konkurenčnih ekonomij na 

svetu ter 

 omogočanja vsem prebivalcem Evrope, tako mladim, starejšim delavcem, nezaposlenim 

in socialno ogroţenim, da pridobijo ustrezna znanja in kompetence za njihovo uspešno 

integracijo v razvijajočo se druţbo znanja ter na ta način tudi moţnosti za boljša delovna 

mesta. 

Kopenhagenska deklaracija, po kateri se proces tudi imenuje, torej poudarja evropsko 

dimenzijo, transparentnost, dostopnost informacij in svetovanje, medsebojno priznavanje 

kompetenc in kvalifikacij ter zagotavljanje kakovosti kot prednostne naloge EU ter 

sodelovanja na področju poklicnega izobraţevanja in usposabljanja. Ministri so se dogovorili 

                                                

18
 EUROPASS mobilnosti vsebuje: Evropski CV, certificiranje in dodatek k diplomi ter skupni 

evropski okvir znanja jezikov.  
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tudi, da bodo uresničevanje zastavljenih nalog preverjali vsaki dve leti. Ugotavljajo, da je 

večina kazalnikov s področja poklicnega izobraţevanja in usposabljanja pozitivnih. Teţave 

ostajajo pri še vedno previsokem zgodnjem opuščanju šolanja ter (pre)slabo razvitih ključnih 

kompetencah (Vladni portal RS z informacijami o ţivljenju v Evropski uniji 2010).  

2.2.5 Memorandum o vseživljenjskem učenju 

V letu 2000 je Evropska komisija pripravila Memorandum o vseţivljenjskem učenju.
19

 

Memorandum je pomemben zato, ker opredeljuje usmeritve in področja delovanja, da bi 

uveljavili vseţivljenjsko učenje za vsakega drţavljana Evrope. Namen memoranduma je 

spodbuditi široko diskusijo o vseobseţni strategiji pri uvajanju vseţivljenjskega učenja  na 

individualni in institucionalni ravni ter na vseh področjih javnega in zasebnega ţivljenja 

(Memorandum o vseţivljenjskem učenju 2000, 3).
20

 Temelji na skupnem cilju, da se razvije 

Evropa, v kateri bo vsak imel priloţnost, da v celoti razvije svoje potenciale, da bo čutil, da 

lahko prispeva k temu razvoju in da mu tudi pripada (prav tam, 5). 

Memorandum govori o dveh pomembnih razlogih, zakaj je udejanjanje vseţivljenjskega 

učenja v praksi največja prioriteta v EU. Prvi je, da se je Evropa premaknila proti druţbi in 

gospodarstvu, ki temeljita na znanju, ki je ključ za izboljšanje zaposljivosti ter prilagodljivosti 

delovne sile. Drugi razlog pa je, da si posamezniki bolj kot kdaj koli prej ţelijo načrtovati 

svoja ţivljenja. Te dva razloga sta osnova za dva enako pomembna cilja vseţivljenjskega 

učenja, to sta pospeševanje aktivnega drţavljanstva in zaposljivost. Oba dejavnika sta odvisna 

od primernega in sodobnega znanja ter spretnosti, kar omogoča posamezniku, da sodeluje in 

tudi prispeva k skupnemu ekonomskemu in druţbenemu ţivljenju. V prvi vrsti so tako drţave 

                                                

19
 Pomemben korak pri nadaljnjem razvijanju ciljev vseţivljenjskega učenja, ki jo je začrtala lizbonska 

strategija v 27. sklepu je opravljen z Memorandumom o vseţivljenjskem učenju. Ob naslonitvi na 
lizbonsko strategijo so v Memorandumu izpostavljena naslednja področja in cilji: 

- Nove temeljne spretnosti za vse – »Zagotoviti splošen in nenehen dostop do učenja za pridobitev 

ali obnavljanje spretnosti, ki so potrebne za nenehno sodelovanje v druţbi znanja.« 

- Večja vlaganja v človeške vire – »Vidno dvigniti raven vlaganj v človeške vire zato, da bi dali 
prioriteto za Evropo najpomembnejši prednosti - njenim ljudem.« 

- Inovacije v poučevanju in učenju - »Razviti učinkovite metode učenja in poučevanja ter vsebine 

za nenehno učenje vse ţivljenje in širom ţivljenja.« 
- Vrednotenje učenja – »Pomembno izboljšati poti, s katerimi razumemo in ocenjujemo udeleţbo 

in doseţke, še posebej v neformalnem in naključnem učenju.« 

- Premislek o usmerjanju in svetovanju – »Zagotoviti, da bo vsak lahko imel enostaven dostop do 
kvalitetnega informiranja in svetovanja o učnih moţnostih po vsej Evropi in skozi vse ţivljenje.«  

- Pripeljimo učenje bliţe domu – »Zagotoviti moţnosti za vseţivljenjsko učenje čim bliţe učencu 

je le mogoče, v njihovih lastnih okoljih in s podporo ICT, kjerkoli je primerno« (Memorandum o 

vseţivljenjskem učenju 2000, 25–32). 
20

 Tudi Slovenija je bila ţe kot kandidatka za članstvo v EU zavezana, da pripravi akcijski načrt za 

vključitev elementov vseţivljenjskega učenja v svoj izobraţevalni sistem ter da vnese ključna 

sporočila memoranduma v prakso. 
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članice tiste, ki so odgovorne za svoje sisteme izobraţevanja in usposabljanja, saj je 

izobraţevanje v najširšem pomenu ključ do učenja in razumevanja, kako se spoprijeti z zgoraj 

omenjenimi izzivi (prav tam, 5–6).  

V nadaljevanju (prav tam, 6) piše: 

Iz zavezanosti, da so ljudje glavna prednost Evrope in naj bi bili v središču v politiki Unije, izhaja 

zaključek, da se morata predvsem izobraţevanje in usposabljanje prilagoditi novi stvarnosti 21. 

stoletja in da je vseţivljenjsko učenje bistveno za razvoj drţavljanstva, socialne kohezije in 

zaposlovanja.  

Na osnovi Memoranduma  o vseţivljenjskem učenju je nastal program EU Izobraţevanje in 

usposabljanje 2010 kot prvi dokument, ki je povezal  učinkovitost  sistema vzgoje in 

izobraţevanja v EU, pod vplivom lizbonskih sklepov  in kasnejših usmeritev Evropskega 

sveta. Pomeni usklajeno izvajanje ciljev lizbonske strategije in zajema vse vidike 

vseţivljenjskega učenja. Program predstavlja zamisel, kako vsebinsko povezati in zdruţiti 

(grozde) osrednje teme programa Izobraţevanja in usposabljanja 2010 (modernizacija 

visokošolskega izobraţevanja, učitelji in proučevalci, boljša izraba virov, dostopnost in 

socialna vključenost, matematika, znanost in tehnologija, ključne kompetence, priznavanje 

doseţkov učencev in informacijsko-komunikacijska tehnologija) (MŠŠ 2010b).  

Za ugotavljanje dejavnikov, ki vplivajo na izbiro srednje šole se mi zdi nujno poznavanje 

ozadja in "nove zgodovine" v kateri ţivimo in katera pušča sledi tudi na poklicne odločitve. 

Menim, da je pregled mejnikov (dokumentov), ki so bili predstavljeni, pomemben z vidika 

moje raziskave, saj spremembe, ki se dogajajo tako na področju šolstva kot tudi na drugih 

področjih, nehote vplivajo na poklicne odločitve učencev devetega razreda in s tem izbire 

srednje šole. Zaradi ohranjanja in povečevanja konkurenčnosti se je namreč v Evropi začel 

proces spreminjanja izobraţevalnih sistemov tako na ravni EU kot tudi na nacionalnih ravneh. 

Za potrebe naloge se bom v nadaljevanju omejila na šolski sitem v Sloveniji, predvsem na 

značilnosti sistema poklicnega in strokovnega izobraţevanja. 

2.3 Kratka zgodovina slovenskega poklicnega in strokovnega izobraţevanja  

Če hočemo govoriti o novih trendih v poklicnem in strokovnem izobraţevanju, je potrebno 

pogledati v zgodovino, kakšni so bili trendi v preteklosti. Zato bom v nadaljevanju najprej na 

kratko pogledala v zgodovino poklicnega in strokovnega izobraţevanja ter podrobneje 

predstavila zadnjo, četrto šolsko reformo. 

Sistem poklicnega izobraţevanja je bil namreč v Sloveniji v socialistični ureditvi vezan na 

drţavnoplansko gospodarstvo. Financiran je bil v celoti s strani drţave, ki je načrtovala obseg, 

določala programe in zagotavljala pogoje za izvedbo. Po osamosvojitvi smo prešli na trţno 

gospodarstvo, na področju izobraţevanja pa je prišlo do reforme celotnega sistema 

izobraţevanja (Trbanc 2005, 169–170). 
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Na ravni višjega sekundarnega izobraţevanja je bilo konec sedemdesetih let vzpostavljeno t. i. 

usmerjeno izobraţevanje. Do konca osemdesetih let so bili za slovenske srednje šole značilni 

programi, usmerjeni v določeno strokovno področje. To je bil poseben model enotne srednje 

šole, ki je izhajal iz dveh splošnih smotrov: celotni populaciji omogočiti, da pridobi enotno 

podlago za nadaljnje izobraţevanje, osebno rast in višjo kulturno raven ter da omogoči 

usmeritev učencev v delo oz. primerno smer izobraţevanja. Po svojih smotrih je bil model 

napreden, v izvedbi pa so se izkazale številne teţave, ki so pripeljale do njegove opustitve. 

Očitano mu je bilo, da je t. i. "skupna osnova v usmerjenem izobraţevanju" prezahtevna za 

celotno populacijo srednješolcev, kar se je kazalo pri nizkem učnem uspehu in osipu dijakov, 

in da programi ne pripravljajo dijakov dovolj dobro za vstop na trg dela. V proces niso bili 

zajeti tako delodajalci kot tudi učitelji, ki niso bili usposobljeni za delo v novem sistemu (prav 

tam). 

Ravno tako kot sta dinamika sprememb na področju dela in zaposlovanja kot sorazmerno 

visoka brezposelnost mladih v številnih evropskih drţavah vplivali na to, da je v osemdesetih 

in devetdesetih letih prejšnjega stoletja večina evropskih drţav izvedla obseţne reforme svojih 

izobraţevalnih sistemov, tako da so modernizirale programe, jih bolj razvejale in odprle, 

izdelale boljše povezave med šolskim sistemom in svetom dela ter bolj vpele delodajalce v 

razvoj izobraţevanja v posameznih strokah in v izvajanje usposabljanja mladih, je bila tudi v 

Sloveniji v devetdesetih letih prejšnjega stoletja izvedena izobraţevalna reforma. Zajela je 

nekatere institucionalne spremembe v izobraţevalnem sistemu in kurikularno prenovo 

vzgojno-izobraţevalnih programov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, pri čemer je bilo 

posebej veliko pozornosti posvečenega prenovi poklicnega in strokovnega šolstva (prav tam). 

Leta 1992 je namreč nastala konceptualna zasnova za nov sistem poklicnega in strokovnega 

izobraţevanja v Sloveniji. Objavljena je bila v zborniku Sistemsko urejanje poklicnega 

izobraţevanja (Medveš in Muršak 1992). Zbornik je bil odsev raziskav in razprav, ki so 

potekale konec osemdesetih in začetek devetdesetih let. V njih pa je bil udeleţen velik krog 

različnih strokovnjakov z različnih relevantnih področij. Koncept je bil v veliki meri povzet v 

Beli knjigi o izobraţevanju v RS Sloveniji (Krek 1995) in potem še v Zakonu o poklicnem in 

strokovnem šolstvu (Uradni list RS, 12/96) (Zevnik in Kovač 2007, 10). Ob šolski reformi 

leta 1996 je nova šolska zakonodaja ponudila zakonsko moţnost za kvalitativne spremembe 

šolskega sistema. V izobraţevalni vertikali in horizontali je reformsko celovito zaobjela vse 

nivoje izobraţevanja. 

Nov koncept razvoja poklicnega in strokovnega izobraţevanja je temeljil na naslednjih 

načelih (Medveš in Muršak 1992): 

 postopnost preobrazbe sistema: sistema ni mogoče spremeniti čez noč, saj spremembo 

kakovosti doseţemo, ko spremembe posvojijo in ustvarjalno razvijajo vsi udeleţenci, 

zlasti učitelji, in ko je prenova utemeljena na raziskavah in primerjalnih študijah; 
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 socialno partnerstvo: gospodarstvo je zainteresirano za kakovostno strokovno osebje, zato 

je pomembno, da se ga kot dejavnega partnerja vključi v razvoj izobraţevanja, saj si v 

trţnem gospodarstvu poklicnega izobraţevanja ni mogoče zamisliti brez udeleţbe, 

odgovornosti in vlaganj lastnikov kapitala; 

 temeljna poklicna izobrazba za vse: sistem mora biti grajen tako, da vsakemu človeku 

omogoča priti do poklicne izobrazbe in ne smemo dovoliti, da iz sistema izstopajo mladi 

brez kakršnekoli kvalifikacije. Zato morajo biti razviti programi za različne ravni 

zahtevnosti in stimulirano izobraţevanje odraslih; 

 razvoj alternativnih poti: do enakega poklica lahko ljudje pridejo po različnih poteh, 

odvisno od njihovih interesov in ţivljenjskih poloţajev; 

 kompatibilnost z evropskimi sistemi, ki jo je potrebno doseči zaradi omogočanja 

mobilnosti in večanja kakovosti sistema; 

 razvoj programov v skladu z vsebino kvalifikacij in potrebami poklicnega področja: 

programi izobraţevanja morajo nastajati tako pod vplivom zahtev šolskega sistema kot 

tudi zahtev poklicne kvalifikacije konkretnih poklicnih profilov; 

 izoblikovanje celotne vertikale poklicnega izobraževanja: vsako poklicno področje mora 

razvijati celotno izobrazbeno vertikalo, tako na postsekundarni kot tudi terciarni ravni; 

 prehodi med poklicem in splošnim: izobraţevalni sistem mora biti oblikovan tako, da 

omogoča resnično horizontalno in vertikalno prehodnost. 

Ţe zgoraj našteta načela razvoja poklicnega in strokovnega izobraţevanja so temelj za sistem, 

ki se je razvil in je v svoji globalni strukturi še danes takšen, kot je bil postavljen z 

zakonodajo leta 1996, ki je spodbudila velik razvoj na področju poklicnih programov. 

Evalvacije, ki so potekale na podlagi doseţenih rezultatov, so opozorile na nekatere 

pomanjkljivosti dotedanje prenove - pereča je bila zlasti prešibka povezanost teoretičnega in 

praktičnega učenja. Da bi premostili te ovire, je bilo leta 2001 objavljeno gradivo Izhodišča za 

pripravo izobraţevalnih programov niţjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega 

izobraţevanja (Medveš idr. 2002).
21

 Izhodišča zaznamujejo "drugi val" prenove poklicnega in 

strokovnega izobraţevanja v Sloveniji, ki je z letom 2004 prav zaradi podpore Evropskega 

socialnega sklada doţivel izjemno velik razmah in leta 2006 dosegel vrhunec v objavi novega 

Zakona o poklicnem izobraţevanju (Zevnik in Kovač 2007, 19–20).  

Vsebinska podlaga za pripravo izobraţevalnih programov na področju poklicnega in 

srednjega strokovnega izobraţevanja so poklicni standardi, v katerih so opredeljene predvsem 

spretnosti in veščine, znanje in kompetence, ki jih mora kandidat pridobiti oziroma razviti v 

času izobraţevanja. Zadnje spremembe uveljavljajo vsebinske pozitivne izkušnje dualnega 

sistema za vse  izobraţevalne programe poklicnega in strokovnega izobraţevanja. Gre za 
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 V nadaljevanju Izhodišča. 
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povezovanje izobraţevanja in dela z usposabljanjem v delovnem procesu (praktično 

usposabljanje z delom pri delodajalcu) in krepitev socialnega partnerstva kot temeljnega 

načela poklicnega in strokovnega izobraţevanja. Navedeno se uresničuje v odprtem kurikulu, 

modularizaciji izobraţevalnih programov, povezovanju splošnega, strokovnega in praktičnega 

izobraţevanja in usposabljanja ter v izenačevanju izobrazbenega standarda za dosedanjo 

šolsko in dualno obliko poklicnega izobraţevanja (MŠŠ 2010a).  

Hkrati se uvajajo tudi modularno grajeni in kreditno ovrednoteni programi z večjim deleţem 

izbirnosti. S tem se poklicno in strokovno izobraţevanje odziva na potrebo po večanju 

proţnosti in odzivnosti. Poleg tega pa se vedno bolj povečuje moţnost odraslih za 

pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (certifikatni sistem)
22

 in izobraţevanje po 

delih. Z modulnim pristopom
23

 se postopoma odpravlja predmetna zgradba programov, s 

čimer se skuša okrepiti povezovanje splošnega, strokovnega in praktičnega znanja (Zevnik in 

Kovač 2007, 22). 

Za sistem srednjega poklicnega izobraţevanja v Sloveniji so torej značilni trije tipi 

izobraţevalnih programov. Ti programi so programi niţjega poklicnega izobraţevanja (2 leti), 

programi srednjega poklicnega izobraţevanja (3 leta) in programi srednjega tehniškega oz. 

strokovnega izobraţevanja (4 leta) (MŠŠ 2010a). 

Nobena od izobraţevalnih poti ni mrtvi rokav, kar bi bilo kontradiktorno z zamislijo 

vseţivljenjskega učenja. Za horizontalno prehodnost je formalno poskrbljeno, vse poklicne in 

tehniške oz. strokovne poti pa vodijo tudi na terciarno izobraţevalno raven. Sistem je 

oblikovan tako, da je moţno vertikalno napredovanje ob uspešno dokončanih posameznih 

stopnjah izobraţevanja brez dodatnih ovir. To omogoča sama struktura sistema. Sočasno pa se 

pripravljajo tudi programi za vse tipe izobraţevalnih programov in hkrati priprava poklicnih 

standardov. Pri tem se upoštevata načeli sodelovanja socialnih partnerjev pri programiranju in 

upoštevanje potreb trga dela (prav tam). 

Za mojo magistrsko nalogo, v kateri ugotavljam dejavnike in vrednote, ki vplivajo na izbiro 

srednje šole, je pomembno spoznati, da sistem poklicnega in strokovnega izobraţevanja 

omogoča izbiro med različnimi potmi do poklica. Prehajanje med poklicno in strokovno 

stopnjo izobraţevanja zagotavljajo poklicno-tehniški programi, iz strokovnega izobraţevanja 

                                                

22
 Certifikatni sistem – sistem preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). 

Uveden je bil leta 2000 z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah in bil leta 2006 dopolnjen. 

Pripravilo ga je Ministrstvo za delo, druţino  in socialne zadeve v sodelovanju s socialnimi partnerji 

(Zevnik in Kovač 2007, 31). 
23

 Moduli so programske enote v izobraţevalnih programih niţjega in srednjega poklicnega ter 

srednjega strokovnega izobraţevanja. Posamezni moduli (ali več modulov) omogočajo pridobitev 

nacionalne poklicne kvalifikacije na podlagi standardov, ki so podlaga izobraţevalnemu programu in v 
skladu s predpisi, ki to urejajo (Zevnik in Kovač 2007, 22). 
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je moţen prehod na katerikoli izbrani univerzitetni študij z maturitetnim tečajem in nasprotno 

je iz splošne srednje šole odprta pot v poklicno ţivljenje s poklicnim tečajem. V osnovni šoli 

informiramo učence in njihove starše o novih programih ter o njihovi pestri ponudbi ter 

predvsem o moţnostih vertikalnega in horizontalnega prehajanja. Na ţalost še vedno teţko 

pogledamo izza okvirja. Še vedno se veliko učencev odloča za splošnoizobraţevalne 

programe, to je gimnazije, ker si ţelijo nadaljevati šolanje na fakultetah. Menim, da se tu v 

veliki meri kaţe tudi vpliv staršev, ki so še vedno pod vplivom usmerjenega izobraţevanja. 

Vpliv staršev je eden izmed dejavnikov poklicne izbire, katerega v nalogi ne bom posebej 

analizirala, ker ţe presega meje moje raziskave. Za boljšo predstavljivost si v naslednjem 

poglavju poglejmo kratek pregled šolskega sistema v Sloveniji. 

2.4 Šolski sistem v Sloveniji s poudarkom na značilnosti sistema poklicnega in 

strokovnega izobraţevanja 

V preteklem obdobju je vzgojo in izobraţevanje v Republiki Sloveniji zaznamovala temeljita 

in vsestranska prenova. Sprejeta je bila nova šolska zakonodaja, s katero je Slovenija dobila 

novo strukturo šolskega sistema. Za boljši pregled bom v tem poglavju pregledala vse nivoje 

izobraţevanja in moţnosti prehoda med njimi, tako po horizontali kot po vertikali, podrobno 

pa srednješolsko izobraţevanje oz. srednje poklicne in strokovne šole. Glede na to, da pri 

svojem delu ugotavljam, da učenci, ki se odločajo za nadaljevanje šolanja na gimnaziji, v 

razgovorih predvsem navajajo en razlog odločitve, in sicer, da si ţelijo nadaljevati 

izobraţevanje tudi na terciarni stopnji. Zato ţelim na tem mestu poudariti, da je šolski sistem 

postavljen tako, da je moţnost prehoda med vsemi nivoji izobraţevanja in da ne potrebujemo 

gimnazijske izobrazbe, da lahko nadaljujemo izobraţevanje tudi na terciarni stopnji.  

Kot je razvidno iz slikovnega prikaza šolskega sistema v Sloveniji (priloga 1), se začne vstop 

v vzgojo in izobraţevanje s predšolsko vzgojo. Nato se vzgoja in izobraţevanje nadaljuje v 

obvezno devetletno osnovnošolsko izobraţevanje, ki se je začelo uvajati s šolskim letom 

1999/2000
24

 in je razčlenjeno na tri triletna obdobja. V prvi razred pa se vpisujejo otroci, ki v 

tistem koledarskem letu dopolnijo 6 let. Uspešno končana osnovna šola omogoča učencem 

nadaljevanje izobraţevanja v katerikoli srednji šoli. Učenci, ki je ne končajo, uspešno pa 

zaključijo vsaj 7 razredov, lahko nadaljujejo šolanje v niţjem poklicnem izobraţevanju (MŠŠ 

2010a). 

Srednješolsko izobraţevanje po končanem obveznem primarnem izobraţevanju ponuja 

različne vrste programov, tako po vsebini in trajanju kot po ciljih. Na eni strani so 2- in 3-letni 

programi, ki so povsem poklicno obarvani, na drugi pa so 4-letni programi, ki so povsem 

                                                

24
 Do takrat je potekala le osemletna osnovna šola, v katero so se vpisovali otroci, ki so bili do začetka 

šolskega leta stari 6 let in pol, izjemoma tudi 6 let. 
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splošni (gimnazije) ali pa malo oz. bolj strokovno obarvani (programi strokovnih gimnazij in 

srednjih tehniških šol) (prav tam). 

Splošno izobraţevanje se odvija na eni strani na gimnazijah (splošne, klasične, tehniške, 

ekonomske in umetniške), ki se zaključi z maturo. Gimnazijcem, ki ne ţelijo nadaljevati 

izobraţevanja, ni zaprta pot v svet dela, saj se v enoletnem poklicnem tečaju lahko usposobijo 

za opravljanje izbranega poklica. Na drugi strani pa se splošno izobraţevanje odvija na 

srednjih tehniških oz. strokovnih šolah. Programi srednjega tehniškega oz. strokovnega 

izobraţevanja trajajo štiri leta in se končajo s poklicno maturo. Za razliko od poklicnih 

programov so bolj usmerjeni v strokovno znanje in manj v poklicno prakso (te je 35 ur v letu). 

Razmerje med splošnoizobraţevalnimi in strokovnoteoretičnimi predmeti je 2 : 1. Kljub temu 

sta izobrazbi, ki ju daje sistem 3 + 2 in tehniški oz. strokovni programi, enakovredni (prav 

tam). 

Na področju poklicnega izobraţevanja se izvajajo dvoletni programi, programi niţjega 

poklicnega izobraţevanja, ki vodijo do poklica na ravni pomočnika oz. pomoţnega delavca. V 

ta program se vsako leto vpišeta dobra dva odstotka mladih. Med njimi so večinoma tisti, ki 

niso uspešno dokončali osnovnega šolanja (končali vsaj 7. razredov osnovne šole) ali 

prihajajo iz šol s prilagojenim programom. Zato imajo ti programi močnejšo socializacijsko in 

splošnoizobraţevalno funkcijo. Konča se z zaključnim izpitom, šolanje pa se lahko nadaljuje 

na srednjih poklicnih in strokovnih šolah. Potem so tu še triletni programi, programi srednjega 

poklicnega izobraţevanja, ki usposabljajo dijake za poklice na ravni kvalificiranih delavcev, 

za obrtne poklice in poklice v storitvenem sektorju. Sklenejo se z zaključnim izpitom. 

Programi imajo dva cilja. Prvi je priprava na zaposlitev, drugi cilj pa je splošnoizobraţevalna 

funkcija, ki omogoča tudi nadaljevanje izobraţevanja v dvoletnem poklicno-tehniškem 

izobraţevanju, ki je ţe na ravni tehniškega izobraţevanja in se konča s poklicno maturo, ki 

hkrati daje poklic na ravni tehnika ter omogoča vpis na višje in visoko izobraţevanje. Pod 

določenimi pogoji pa tudi v nekatere univerzitetne programe. Gre za t. i. sistem 3 + 2, ki je 

alternativa v nadaljevanju opisani tehniški izobraţevalni poti in katerega pomembna funkcija 

je krepitev vertikalne in horizontalne prihodnosti (prav tam). 

Maturitetni tečaj je enoletna oblika izobraţevanja, v katero se lahko vpiše, kdor je uspešno 

zaključil srednjo poklicno ali srednjo tehniško oz. strokovno izobraţevanje, ali tretji letnik 

gimnazije in je prekinil izobraţevanje za najmanj eno leto, ali je dokončal osnovno šolo in 

uspešno opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. Maturitetni tečaj omogoča 

načrtno in sistematično pripravo na splošno maturo (prav tam). 

Visoko šolstvo ima tri stopnje. V prvo se razvrščajo visokošolski strokovni študijski programi 

in univerzitetni študijski programi, v drugo magistrski študijski programi in v tretjo doktorski 

študijski programi. Sistem je postavljen tako, da trajanje prve in druge stopnje skupaj ni daljše 

od pet let, diploma na prvi stopnji omogoča dostop do programov na drugi stopnji in diploma 
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po drugi stopnji omogoča dostop do doktorskega študija, je zapisano v 33. členu  Zakona o 

visokem šolstvu (Uradni list RS, 100/04). 

Do spremembe Zakona o visokem šolstvu v letu 2004 je imelo visoko šolstvo dve stopnji, 

dodiplomsko in podiplomsko stopnjo. Dodiplomska je členjena na visoko strokovno in 

univerzitetno izobraţevanje, podiplomska pa na magistrski in doktorski študij ter 

specializacije. Programi, sprejeti na podlagi prejšnje ureditve, se bodo po zakonu izvajali 

najkasneje do izteka študijskega leta 2015/16, novi programi pa so se postopoma uvajali do 

študijskega leta 2009/2010 (prav tam). 

Do sedaj smo lahko videli, da se poklicno in strokovno izobraţevanje v Sloveniji od sredine 

devetdesetih let prejšnjega stoletja razvija ob močni vpetosti v mednarodni prostor in se je po 

sprejetju Kopenhagenske deklaracije še okrepilo. Zevnik in Kovač (2007, 13-14) sta zapisali, 

da od leta 2002 potekajo razvojne dejavnosti na področju poklicnega in strokovnega 

izobraţevanja. Poklicno in strokovno izobraţevanje v Sloveniji se razvija v skladu z 

nacionalnimi cilji in posebnostmi in hkrati s cilji, načeli in instrumenti, ki so bili dogovorjeni 

na evropski ravni. Glede na to, da se programi spreminjajo in posodabljajo, postajajo 

zanimivejši za učence, kajti med učenci izbrane osnovne šole v zadnjem letu opaţamo 

povečan interes in s tem vpis v poklicne in strokovne šole, kar bomo videli tudi v empiričnem 

delu naloge. 

2.5  Strategija razvoja poklicnega in strokovnega izobraţevanja v Sloveniji 

Ob vključitvi v EU je tudi Slovenija postavljena pred nove izzive, saj mora prispevati svoj 

deleţ k uresničevanju lizbonskega cilja. EU je tako izpostavila soodvisnosti ravni 

izobraţevanja prebivalstva, gospodarske rasti in zaposlovanja in s tem ustvarjanja novih 

delovnih mest. Izobrazba posameznika tako ni sama sebi namen, temveč je sredstvo za 

vključevanje v druţbeno ţivljenje ter s tem zmoţnostjo v aktivno vključitev na trg dela. 

Pričakovani razvoj na področju poklicnega in strokovnega izobraţevanja in usposabljanja v 

EU in v svetu ter s tem tudi v Sloveniji izhaja iz prej omenjenih ciljev in bo potekal oz. poteka 

na srednješolski in terciarni ravni predvsem v naslednjih smereh, kot je zapisano v gradivu za 

pripravo Strategije razvoja Slovenije (Zgaga idr. 2004, 3–4): 

 Srednje šolstvo: splošna vključenost populacije (trend k 100 %); minimum skupnega 

trajanja šolanja pribliţati 12 do 13 letom; zagotavljanje kvalitetne fleksibilne temeljne 

poklicne kvalifikacije (prehod v delo) ter kvalifikacije za nadaljnje izobraţevanje (prehod 

v terciarno izobraţevanje); poudarek na strategiji razvoja "knowledge and skills"; pomen 

splošne izobrazbe in prilagodljivosti za nadaljnje splošno in/ali poklicno izobraţevanje 

(načelo vseţivljenjskega izobraţevanja); zmanjševanje osipa, pozornost skupinam, ki se 

teţje vključijo v izobraţevanje ipd. 
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 Terciarno izobraževanje: povečanje vključenosti deleţa generacije v vpisni starosti na    

50 % in več, med drugim z diferenciranjem terciarnega izobraţevanja na različne 

komponente; olajševanje prehodov med posameznimi programi terciarnega izobraţevanja; 

spodbujanje mobilnosti (transfera) in uveljavljanje nabirnosti (akumulacija) s pomočjo 

kreditnega sistema; kontinuiranost izobraţevanja (načelo vseţivljenjskega učenja); do leta 

2010 zagotoviti "enotno evropsko visokošolsko področje"; izziv transnacionalnega 

izobraţevanja; preprečevanje "bega moţganov" ob povečani mobilnosti študentov in 

profesorjev ipd.  

Poglejmo, kaj se dejansko dogaja na področju izobraţevanja in usposabljanja, predvsem na 

področju srednje šole. Ţe v Beli knjigi o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji (Krek 

1995), v skladu s katero je nastala tudi nova šolska zakonodaja v Sloveniji, je objavljen novi 

koncept izobraţevanja in je temeljni dokument za vsebinske in zakonodajne spremembe v 

sistemu izobraţevanja mladine in odraslih. Če pogledamo nazaj v začetek devetdesetih let 

prejšnjega stoletja, vidimo, da Slovenija tem trendom sledi ţe od takrat.
25

 

Obvezno šolanje poteka v osnovni šoli, ki je splošnoizobraţevalna ustanova in v nobeni svoji 

sestavini ne pripravlja načrtno za določen poklic. Učenkam in učencem pa mora omogočiti 

nadaljevanje šolanja (Kovač Šebart, Gaber in Pluško 2005, 133). Naša drţava skrbi in 

spodbuja, da učenci po obvezni osnovni šoli nadaljujejo izobraţevanje (Zgaga idr. 2004, 8). 

Kljub temu pa po nekaterih kvantitativnih merilih izobrazbenega kapitala Slovenija zaostaja 

za razvitimi drţavami (Strategija gospodarskega razvoja Slovenije 2001–2006 2001, 49). 

Vendar se je v zadnjih dveh desetletjih poloţaj srednješolskega izobraţevanja močno 

spremenil. Večina populacije se vključi v srednješolsko izobraţevanje, za skoraj polovico 

populacije (v nekaterih drţavah pa kar za 70 % populacije) predstavlja srednješolsko 

izobraţevanje le vmesno stopnjo do visokošolskega izobraţevanja. Mlajše generacije 

podaljšujejo začetno izobraţevanje in na trg dela prihajajo bolj izobraţene in usposobljene kot 

generacije pred njimi (prav tam).  

V zadnjih letih je torej Slovenija zagotovila razmere, v katerih skoraj celotna generacija po 

obvezni šoli nadaljuje izobraţevanje v srednjem izobraţevanju. Šolsko leto 1994/1995 je bil 

deleţ vpisanih 92,9 %, od šolskega leta 1998/1999 pa se giblje okoli 98 % (Zgaga idr. 2004, 

8–12). Deleţ vpisanih v srednje poklicne šole in srednje tehniške oziroma strokovne šole se je 

od leta 1995 do 2001 zniţal iz pribliţno 36 % na 30 %, močno pa se je povečal vpis na 

gimnazije iz 21,7 % na 34,2 % (Ermenc in Pevec Grm 2005, 9). Ta trend vpisa se nadaljuje še 

naprej. Tako opaţamo, da se vpis v splošne in strokovne gimnazije iz leta v leto povečuje in 

ob koncu šolskega leta 2005/2006 je dosegel 39,2 % vseh vpisanih v srednje šole. Ţe ob 

koncu šolskega leta 2008/2009 in prav tako v šolskem letu 2009/2010 je bilo v te šole 
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vključenih 40 % vseh v srednje šole vključenih dijakov (SURS 2010a). Tudi na izbrani 

osnovni šoli ţe vrsto let beleţimo, da celotna generacija nadaljuje izobraţevanje v srednjem 

izobraţevanju ter opaţamo podoben trend vpisa v srednje šole, ki bo prikazan v empiričnem 

delu naloge. S tem deleţem se uvrščamo med  razvite evropske drţave, podobno kot še 

marsikje v svetu pa se zanimanje za to vrsto izobraţevanja še vedno povečuje.  

Potrebno je poudariti, da bo glede na ambiciozne splošne strateške načrte Slovenije v okviru 

EU v izobraţevanju potrebno zagotavljati, da se trend sedanjega visokega deleţa vključenosti 

mladih v izobraţevanje na srednji in terciarni stopnji ohranja in še poveča. Glavni izzivi 

prihodnjih let so še vedno predvsem na področju zmanjševanja osipa ter dvigovanja kakovosti 

izobraţevanja. Sistem izobraţevanja in usposabljanja bo potrebno razvijati in dopolnjevati 

tako, da bo v evropskem in mednarodnem kontekstu podpiral siceršnje nacionalne primerjalne 

prednosti (Zgaga idr. 2004, 3–4). 

Glede na zgoraj predstavljene trende vpisa pa poleg tega, da se zmanjšuje vpis v srednje 

poklicne in strokovne šole, opaţamo tudi zmanjšan interes za naravoslovne in tehnične 

srednje šole, kar je tema naslednjega podpoglavja.  

2.5.1 Upad interesa za naravoslovje in tehniko 

Po Dolinšku (2008, 11) v Sloveniji ţe več kot desetletje beleţimo večanje vpisa na 

druţboslovne študije in posledično relativno zmanjševanje tega na naravoslovnih in tehniških, 

kjer število študentov ostaja enako. Tudi na srednješolski ravni opaţamo upad interesa za 

posamezna področja, predvsem za naravoslovne in tehnične smeri. Zato poglejmo, kako se 

učenci na nacionalni ravni vpisujejo po področjih in hkrati še po spolu. Po podatkih 

Statističnega urada Slovenije (SURS 2010a) je bilo v začetku šolskega leta 2007/2008 v 

srednje šole za mladino, kot smo ţe vajeni v zadnjih letih, vpisanih največ dijakov v 

gimnazije in srednje tehniške in strokovne šole. Polovica vseh deklet je vpisana v program 

gimnazije. Čeprav je zastopanost spolov v srednješolskem izobraţevanju skoraj enaka – med 

vpisanimi je 51 % fantov in 49 % deklet, pa se dekleta in fantje pri izbiri področij, na katere 

se vpisujejo, bistveno razlikujejo. Tako lahko govorimo o izrazito "moških" in izrazito 

"ţenskih" področjih. Praktično na nobenem področju spola nista zastopana uravnoteţeno. 

Izrazito moška so področja metalurgije in strojništva, elektrotehnike in računalništva, 

lesarstva, gradbeništva in rudarstva, izrazito ţenska pa področja tekstila, pedagoškega 

področja, zdravstva, kulture in osebnih storitev.  

Kje pa lahko iščemo vzroke za zmanjšanj interes za določena področja, predvsem 

naravoslovno-tehnična? Vzrokov je veliko, na to vpliva struktura gospodarstva in vse več 

delovnih mest v storitvenih dejavnostih. Potem je tu še javno mnenje o zmanjšani moţnosti za 

zaposlitev v naravoslovnem poklicu. Uletova in Kuharjeva (2002, 53–55) ugotavljata, da je 

pomembnejši vzrok za nezanimanje do naravoslovnih predmetov sprememba vrednot in 

http://www.stat.si/
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prioritet mladih in posledično izbira poti izobraţevanja. Dolinšek (2008, 11) še dodaja, da so 

ţelje po izobrazbi, karieri in načinu ţivljenja drugačne od tega, kar si predstavljajo, da bodo 

dobili po končanih naravoslovnih in tehniških študijih.  

Tudi pri svojem delu in v raziskovalnem delu magistrske naloge opaţam, da se vedno več 

učencev izbrane osnovne šole odloča za splošnoizobraţevalne programe, kar bom prikazala 

skozi analizo dokumentacije izbrane osnovne šole ter naredila primerjavo z vpisnimi trendi na 

nacionalni ravni. V EU kot tudi v Sloveniji se kaţe trend podaljševanja šolanja. Zato se veliko 

mladih odloča za splošnoizobraţevalne programe, in sicer zato, ker ţelijo  šolanje nadaljevati 

na terciarni stopnji. Glede na spremembe, ki se dogajajo v šolskem sistemu, naj bi bil to tudi 

namen, vendar opaţam, da se uspeh učencev, ki se vpisujejo v gimnazijske programe, zniţuje 

in s tem predvidevam povečuje tudi osip v gimnaziji. Zato sem mnenja, da je potrebno 

ohranjati trend, da celotna generacija učencev nadaljuje izobraţevanje v srednjem 

izobraţevanju. Vendar jih je potrebno v osnovni šoli spodbujati, da se odločajo za srednje šole 

v skladu s svojimi moţnostmi in sposobnostmi ter jim predstaviti čim več različnih moţnosti, 

tako glede izbire vrste srednješolskega programa kot tudi moţnosti prehoda med samimi 

programi. 

2.5.2 Raziskava ROSE
26

 

Za ugotavljanje vrednot mladih je bilo narejenih kar nekaj analiz. Ena od teh je nastala v 

okviru projekta ROSE (The Relevance of Science Education). ROSE je mednarodni projekt, 

ki proučuje dejavnike, ki vplivajo na to, kakšen pomen dajejo naravoslovnemu in tehničnemu 

izobraţevanju učenci v različnih drţavah sveta. Raziskava je bila narejena z namenom, da bi 

osvetlili vrednote mladih v današnjem svetu (ROSE 2005; ROSE Slovenija 2006).
27

  

Prve rezultate ROSE in primerjave med različnimi drţavami sta objavila nosilca raziskave 

(Schreiner in Sjøberg 2004), kjer sta prišla do zanimive ugotovitve, da je interes za področje 

naravoslovnih znanosti in tehnike med mladimi močno povezan z gospodarsko razvitostjo 

drţave. Manj kot je drţava gospodarsko razvita, večji je interes za to področje. V drţavah, kot 

so npr. Uganda, Lesoto in Zimbabve, otroci kaţejo interes za naravoslovje in tehniko, medtem 

ko so v večini evropskih drţav do teh področij bolj skeptični.
28

 Raziskava je pokazala, kateri 

so najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na poklicno odločitev in kasnejšo poklicno kariero. 
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 Razmišljanje, vrednote in prioritete mladih v povezavi z  izobraţevanjem na področju naravoslovja 
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 Projekt je leta 2004 zasnovala skupina znanstvenikov iz Univerze v Oslu na Norveškem. Raziskava 

je potekala kar v 39 drţavah in temelji na raziskovanju razlik in podobnosti v mišljenju otrok, ki 
izvirajo iz različnih drţav sveta. Raziskava skuša raziskati njihove vrednote, ţelje, interesna področja, 

izkušnje, ki pomembno vplivajo na učenje in poučevanje naravoslovja v šolah (Dobrila 2007). 
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 Raziskava je tudi pri nas zaznala upadanje zanimanja za naravoslovje in tehniko in nakazala 
problem neusklajenosti potreb gospodarstva s prioritetami, ki  jih izraţajo mladi (Govc idr. 2006). 
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Schreinerjeva (2005, 206) v svoji doktorski disertaciji ugotavlja, da je mladim pri odločanju 

zelo pomembna moţnost nadaljnjega razvoja, kjer bodo lahko razvijali svoje sposobnosti in 

talente. 

Skupina znanstvenikov z Univerze v Oslu na Švedskem se je odločila za kvantitativno 

orientirano raziskavo z moţnostjo uporabe različnih statističnih metod. Za izpeljavo enotne 

študije po vsem svetu je nastalo raziskovalno orodje, imenovano ROSE vprašalnik. Hkrati z 

njim so bila sodelujočim na voljo tudi navodila in smernice za pravilno zbiranje podatkov. 

Vprašalnik so nato sodelujoče drţave prevedle v svoje jezike, vprašanja pa so ostala v osnovi 

enaka, na osnovi metodologije ROSE (Schreiner in Sjøberg 2004, 33–40). Večina vprašanj je 

zaprtega tipa s 4-stopenjsko Likertovo lestvico, nekaj je tudi vprašanj odprtega tipa. 

Vprašalnik je razdeljen na sedem poglavij. Za moje raziskovalno delo je predvsem zanimivo 

poglavje F, ki ga bom uporabila v svoji raziskavi in ki se nanaša na vprašanja, ki so povezana 

s poučevanjem naravoslovja v šoli. Iz rezultatov raziskave lahko sklepam, da naravoslovje ni 

področje, ki bi učence v povprečju bolj zanimalo kot druga področja ter da učencev v 

splošnem ne zanimajo preveč poklici, povezani s tehnologijo, še manjši interes kot dečki pa 

kaţejo deklice. Dolinšek (2008, 55) zaključi, da se tu pojavlja vprašanje, koliko učenci sploh 

poznajo področje tehnologij. Zato je pri poklicnem svetovanju pomembno povezovanje s 

podjetji in predstavitve poklicev na konkretnih delovnih mestih, da učenci dobijo drugačen 

vpogled v opravljanje poklicev, povezanih s tehnologijo. 

2.6  Povzetek 

Na srečanju v Lizboni leta 2000 je bil torej s strani petnajstih drţav Evropske unije sprejet 

strateški sklep, da se bo Evropa v naslednjih desetletjih razvila v najbolj tekmovalno, 

dinamično, na znanju osnovano ekonomijo, ki bo zagotavljala trajno ekonomsko rast, več in 

boljše zaposlitve in večjo socialno povezanost. Izrazili so odločnost, da bodo ta cilj dosegli z 

udejanjanjem vseţivljenjskega učenja za vse. Sklepi Evropskega sveta potrjujejo, da je 

Evropa nedvomno prestopila v obdobje znanja, z vsem, kar ta termin pomeni za kulturno, 

ekonomsko in druţbeno ţivljenje.  

V Evropi se je tako zaradi ohranjanja in povečevanja konkurenčnosti začel proces 

spreminjanja izobraţevalnih sistemov. Mladi, ki prezgodaj zapustijo šolanje, vstopajo na trg 

dela slabo kvalificirani, stalnim spremembam teţko sledijo, zato so teţko prilagodljiva 

delovna sila. Da bi zmanjšali število takih ljudi, ki pomenijo obremenitev za celotno druţbo, 

se je v Evropi, v skladu s Kopenhagensko deklaracijo, začela prenova poklicnega in 

strokovnega izobraţevanja, ki zahteva integracijo izobraţevanja mladine in odraslih, 

priznavanje neformalnih in priloţnostno pridobljenih znanj in spretnosti, transparentnost 

kvalifikacij, zagotavljanje kakovosti izobraţevanja, novo vlogo učiteljev, avtonomijo šol in 

drugo (Izobraţevanje in usposabljanje v Evropi: različni sistemi, skupni cilji za 2010 2003, 8–

20). Te zahteve postavljajo nove koncepte, cilji programske prenove pa izhajajo iz zakonske 
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zahteve po urejanju poklicnega in strokovnega izobraţevanja na načelih socialnega 

partnerstva ter skupni odgovornosti drţave, delodajalcev in delojemalcev za poklicno in 

strokovno izobraţevanje. 

Mlade je potrebno pripraviti na vstop na trg dela, pa tudi na nadaljevanje izobraţevanja vse 

ţivljenje, na njihov osebni razvoj ter jim pomagati, da se prilagodijo spremenljivim poklicnim 

okoliščinam. Tako je vseţivljenjskemu učenju v drţavah članicah EU dana vse večja 

pozornost, ki se odraţa v skupnih programih EU na področju izobraţevanja in usposabljanja 

(Bevc 2001, 6). Naloga sistema izobraţevanja in usposabljanja je torej vseţivljenjsko 

izobraţevanje, ki pa izhaja tudi iz potreb dela, na katere vplivajo ekonomski interesi in 

socialni partnerji. 

Tudi v Sloveniji je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja prišlo do reforme izobraţevalnega 

sistema, za katero je značilno, da bo podlaga  boljši pripravi mladi generaciji na vstop v svet 

dela. Šolska zakonodaja je bila postavljena na novo, s tem pa so bile vpeljane različne 

spremembe. Ponudba izobraţevalnih programov je najbolj obogatena na srednješolski stopnji, 

posebno v poklicnem in strokovnem izobraţevanju. Sodelovanje partnerjev pri oblikovanju 

programov bodo omogočili pridobitev znanja, ki je bliţje osebnim potrebam in potrebam 

delodajalcev. Drţava se s pripravo poklicnih standardov skuša odzivati na gospodarske, 

tehnološke in socialne spremembe, na nove oblike organizacije dela in uporabo informacijske 

tehnologije v poklicnem ţivljenju. Pri pripravi programov izobraţevanja pa se poleg 

omenjenih dejavnikov upošteva načelo vseţivljenjskega učenja. Uvajajo se modularno grajeni 

in kreditno ovrednoteni programi z večjim deleţem izbirnosti, s katerimi se veča odzivnost 

poklicnega in strokovnega izobraţevanja. Z modulnim pristopom se postopoma odpravlja 

predmetna zgradba programov, s čimer se skuša okrepiti povezovanje splošnega, strokovnega 

in praktičnega znanja. 

Iz Poročila o razvoju 2010 (Kmet Zupančič 2010, 48) je razvidno, da je vključenost mladih v 

izobraţevanje v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi drţavami visoka in se še 

povečuje. Visoka vključenost mladih v srednje šole je med drugim povezana tudi s 

povečevanjem vpisa na daljše programe srednješolskega izobraţevanja in z znatno manjšim 

vpisom v krajše programe niţjega in srednjega poklicnega izobraţevanja, kar pa povzroča 

teţave na trgu dela zaradi nezadostne ponudbe takšnih profilov in na sploh zaradi 

neuravnoteţene ponudbe in povpraševanja. Tudi v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije 

2001–2006 (2001, 50) je zapisano, da bo v prihodnjih letih zaradi demografskih trendov 

prihajalo do postopnega zmanjševanja ponudbe delovne sile. Na trgu delovne sile ţe opaţamo 

pomanjkanje kadrov na področju tehnoloških, matematičnih in računalniških znanj. 

Pomanjkanje omenjenih kadrov, kot tudi pomanjkanje kvalitetno izobraţenih in usposobljenih 

nasploh lahko ţe v prihodnjih letih postane pomemben zaviralni element razvoja. 

Zagotavljanje in izkoriščanje priloţnosti in moţnosti za doseganje kvalitetne izobrazbe in 

usposobljenosti za delo in ţivljenje čim večjemu številu ljudi pa je pravzaprav edini moţen 



 

30 

odgovor drţave in posameznika na izzive in tveganja, ki jih prinašata globalizacija in razvoj 

informacijske druţbe. 

Zaradi nezanimanja za določena področja, kar nam kaţe tudi mednarodna raziskava ROSE in 

na katerih se kaţe pomanjkanje delovne sile, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 

tehnologijo in Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve skrbita, da na različne načine 

informirata o perspektivnih poklicih (MVZT 2007). Tudi ministrstvo za šolstvo in šport 

strokovno javnost obvešča in prosi, da informirajo otroke o moţnosti izbire tehniške 

gimnazije (MŠŠ 2007). Predvsem pa si tudi same srednje šole prizadevajo k ohranjanju vpisa 

in predstavljajo svoje programe na svojih šolah v okviru dnevov odprtih vrat, tehniških 

dnevov za osnovnošolce oz. se predstavljajo na osnovnih šolah, kar pa se z mojega vidika zdi 

še najbolj učinkovito. Trend povečevanja vpisa v daljše programe ter zmanjšan interes za 

določena področja se kaţe tudi na izbrani osnovni šoli, kar bo prikazano tudi v empiričnem 

delu naloge.  

Zavedam se, da na poklicno izbiro vpliva mnogo dejavnikov, med drugim tudi sam razvoj 

šolstva, ki nezavedno vpliva na posameznika, ki se odloča o nadalnjem šolanju. Zanima pa 

me, kateri so tisti dejavniki, ki na koncu vplivajo na poklicno izbiro učencev izbrane osnovne 

šole. Zato se mi zdi pomembno, da najprej pregledamo najvplivnejše teorije razvoja in izbire 

poklica, ki jih bom predstavila v naslednjem poglavju. 

http://ww.mvzt.gov.si/
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3 TEORETIČNI PRISTOPI K RAZUMEVANJU POKLICNEGA ODLOČANJA  

Poklicna odločitev je zelo pomembna, saj se vsak posameznik sreča z njo vsaj enkrat v 

ţivljenju. Odloča se o poklicu, ki ga bo opravljal (vse) ţivljenje. Prav zaradi pogostosti te 

odločitve in njene teţe so se v preteklosti z njo ukvarjali predstavniki različnih znanstvenih 

področij (psihologija, sociologija, ekonomija) in ustvarili mnogo interdisciplinarnih teorij s 

področja izbire poklica. Tako na področju teorij razvoja izbire poklica ni enotne tipologije. 

Različni avtorji teorije klasificirajo različno, saj različno ocenjujejo njihov pomen za 

oblikovanje sistemov za razvoj izbire poklica. 

Ker pa me v nalogi zanima vpliv zunanjih in notranjih dejavnikov pri izbiri srednje šole, bom 

povzela klasifikacijo teorije na področju izbire poklica po Brančićevi (1986, 31), ki jih deli v 

dve osnovni skupini: nepsihološke teorije in psihološke teorije. Nepsihološke teorije 

poudarjajo pomen zunanjih dejavnikov pri izbiri poklica, kot so druţinsko poreklo, pripadnost 

določeni druţbeni skupini, vpliv šole in slučajnost oz. naključnost izbire. Psihološke teorije pa 

izhajajo iz predpostavke, da je posameznik svoboden pri izbiri poklica in da v veliki meri sam 

vpliva na svojo profesionalno prihodnost. Izbor poklica ni toliko pogojen z vplivom okolja, v 

katerem ţivi posameznik, temveč je preteţno pogojen z lastnostmi posameznika (Rupar in 

Ţvokelj 2001). 

Za razumevanje dejavnikov pri poklicnem odločanju ţelim v nadaljevanju poglavja 

predstaviti teorije poklicnega razvoja in izbire poklica, ki so pomembne pri poklicnem 

svetovanju učencem in mi bodo v pomoč oziroma nadaljnja podlaga ter osnova za empirični 

del naloge. 

3.1 Nepsihološke teorije  oz. zunanji dejavniki poklicnega odločanja 

Nepsihoške teorije dokazujejo, da se glavni dejavniki poklicne odločitve nahajajo v okolju 

posameznika, torej so zunanji dejavniki poklicnega odločanja. Individualne lastnosti 

posameznikov, kot so inteligenca, interesi in druge osebnostne lastnosti, nepsihološke teorije 

ne upoštevajo kot dejavnike pri izbiri poklica. V to skupino teorij spadajo teorija naključij ter 

ekonomske in sociološke teorije. 

3.1.1 Teorija naključij 

Po tej teoriji je naključje edini in najpomembnejši dejavnik pri odločitvi o izbiri poklica. To je 

ena od najbolj razširjenih razlag o tem, kako se posamezniki odločajo o izbiri poklica. Po 

teoriji naključij je namreč izbira poklica posledica nekih slučajnih okoliščin in dogajanj, v 

katerih se posameznik znajde v času odločitve. Na njegovo odločitev naj bi vplivali npr. 

nepričakovano veliko nasledstvo, prijateljeva odločitev za določen poklic, od katerega se ne 



 

32 

ţeli oddaljiti ... Na vprašanje, kako je nekdo postal to, kar je, dobimo odgovor "naključno", 

"pojavila se je priloţnost" (Brančić 1986, 32).
29

  

3.1.2 Ekonomske teorije 

Predstavniki te teorije trdijo, da se posamezniki raje odločajo za določene poklice na podlagi 

zasluţka. Več materialnih koristi kot poklic ponuja, večja je zainteresiranost za ta poklic. 

Višina zasluţka, ki ga poklic ponuja, pa je odvisna od ponudbe in povpraševanja na trgu 

delovne sile. Večje, kot je povpraševanje po delavcih določenega profila, in manjša, kot je 

ponudba specifične, a ta poklic kvalificirane delovne sile, večji so zasluţki. 

Ta teorija bi drţala, če bi obstajala popolna svoboda izbire poklica. Vendar pa je svoboda 

izbire poklica omejena z druţbeno-ekonomskimi kapitalističnimi odnosi, na podlagi katerih so 

te teorije zasnovane. V zgodovini so bili mnogi poklici dostopni le višjemu druţbenemu 

razredu ljudi. Izobraţevanje za poklice, ki kasneje nudijo velike zasluţke, pa je bilo drago in 

nedostopno širokim ljudskim mnoţicam. Prihodki torej niso edini dejavnik, ki sodeluje pri 

izbiri poklica (Brančić 1986, 33). 

To je dokazoval tudi Clark, ki trdi, da je izbira poklica odvisna ne le od ponudbe in 

povpraševanja na trgu delovne sile, temveč prav tako od poznavanja posameznih poklicev, 

njihovih relativno dobrih in slabih strani ter stroškov izobraţevanja (prav tam). 

Kot je razvidno iz opisa ekonomske teorije, je izbira poklica pogojena z višino zasluţka pri 

opravljanju nekega dela. Sodobni pristopi, kot je menedţment človečkih virov, pa na drugi 

strani poudarjajo pri določenih skupinah ljudi, predvsem tistih ljudeh, ki delajo bolj v 

intelektualnih poklicih, tudi druge pomembne dejavnike. Zupanova (2009, 529) je prepričana, 

da so pri izbiri poklica poleg materialnih dejavnikov, kot so plača in ugodnosti, pomembni 

tudi nematerialni dejavniki (odnosi, občutek varnosti). V empiričnem delu naloge bom 

preverila aktualnost ekonomske teorije izbire poklica. 

3.1.3 Sociološke teorije 

Sociologi, teoretiki sociologije dela, zagovarjajo sociološki pristop h konceptualizaciji izbire 

poklica. Socialni status posameznika v druţbi in njegova druţbena pripadnost je glavni 

dejavnik izbire poklica. Najizrazitejši predstavniki sociološkega pristopa so Miller in Form ter 

Caplow in Hollingshead (Brančić 1986, 33). 

Miller in Form svoje sociološke teorije, kjer je socialni poloţaj v druţbi glavni dejavnik pri 

izbiri poklica, dokazujeta s pomočjo teorije naključij. Človeku je ţe ob rojstvu določeno, 
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 Sociologi, kot so Miller, Form in Caplow, so predstavniki te teorije. 
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kateri druţini, rasi, nacionalnosti, druţbenemu poloţaju bo pripadal. Na podlagi tega imajo 

različni posamezniki, ki se rodijo različnim staršem, v različnih okoliščinah, različne 

moţnosti za izobraţevanje in izbiro poklica. Moţnosti za izbiro poklica so determinirane s 

poloţajem, ki ga ima posameznik v druţbi, poklicni cilj in uspeh pa naj bi bila odvisna od 

procesa poskusov in napak (prav tam, 34). 

Podobne poglede na  dejavnike izbire poklica ima tudi teoretik Caplow. Velik pomen pri 

izbiri poklica pripisuje naključju. Otroci naj bi se namreč odločali za poklic, ki ga opravljajo 

njihovi starši in nadaljevali druţinsko poklicno tradicijo. Caplow trdi, da so veliki ameriški 

farmarji pravzaprav sinovi farmarjev, ki nadaljujejo druţinsko poklicno tradicijo. To je 

pravzaprav logično, saj ti farmarji ţe kot otroci ţivijo na farmi in pri delu pomagajo svojim 

staršem. V delo vloţijo ogromno svojega prostega časa in si pridobijo delovna znanja in 

izkušnje. Tako kot Miller in Form je tudi Caplow prepričan, da "otroci prevzamejo nivo 

poklicev, ki jih imajo njihovi starši in izbirajo poklice v omenjenem nivoju poklicev, ki so 

značilni za druţbeni poloţaj kateremu pripadajo" (Caplow 1954 v Brančić 1986, 34). 

Hollingshead je dokazal, da je izbira poklica tesno povezana z druţbenim poloţajem. V 

raziskavi, ki jo izvajal l. 1941 in jo poimenoval "mladina Elmtowna", je zaključil, da se ljudje 

odločajo med poklici, ki so značilni za pripadnike njihovega druţbenega poloţaja in potrjujejo 

njihov socialni status, ki ga imajo v druţbi. Poskušajo si najti poklic, ki jim bo omogočal 

ţivljenje na istem druţbenem nivoju kot ţivijo njihovi starši (Brančić 1986, 34). 

S sociološkimi teorijami se povsem ne strinjam, ker menim, da na poklicno izbiro vpliva več 

dejavnikov, tako notranjih kot zunanjih. Res pa je, da včasih učenci pri svoji izbiri izpostavijo 

tudi poklic, ki ga opravlja eden izmed staršev in ga zato tudi poznajo. Zato menim, da je na 

tem nivoju izrednega pomena, da učencem predstavimo čim več različnih poklicev, tudi takih, 

ki jih v vsakdanjem ţivljenju ne srečujejo prav pogosto oziroma jih sploh ne. 

3.2  Psihološke teorije oz. notranji dejavniki poklicnega odločanja 

Psihološke teorije izbire poklica poudarjajo, da je glavni dejavnik pri poklicni odločitvi 

posameznik, ki se sam zavestno odloča in presodi, kateri poklic je zanj najbolj primeren. 

"Vse psihološke teorije temeljijo na skupni predpostavki, da posameznik svobodno izbira svoj 

poklic ter da lahko v določeni meri vpliva na svojo profesionalno prihodnost" (Brančić 1986, 

35). 

Psihološke teorije predpostavljajo, da je poklicna odločitev večinoma odvisna od značaja 

posameznika, vendar pa je posredno odvisna tudi od okolja, v katerem posameznik odrašča in 

ţivi. Vsak posameznik se tako odloča o svojem poklicu prostovoljno, glede na svoje osebne 

ţelje ter svoje sposobnosti, na samo poklicno odločitev pa vplivajo tudi dejavniki iz okolja. 
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3.2.1 Teorija lastnosti in zahtev 

Teorija lastnosti in zahtev je najstarejši teoretični pristop na področju izbire poklica, ki je 

zasnovan na psihologiji individualnih razlik. V začetku 20. stoletja je začetnik te teorije 

Američan Parsons. Njegovo delo pa so kasneje nadaljevali Kotsow, Hull in Williamson. 

Zrasla je iz potreb trga industrijske delovne sile, ki je potrebovala delavce, sposobne in 

pripravljene opravljati določene tipe delovnih nalog. Da bi industrijski sistem dobro 

funkcioniral, je morala biti delovna sila stabilna. Fluktuacija je pomenila dodaten strošek. Ko 

je posameznik našel ustrezen poklic, se je od njega pričakovalo, da bo v poklicu ostal do 

upokojitve (Brančić 1986; Lapajne 1997). 

Parsons je leta 1909 opisal poklicno svetovanje kot stopenjski proces, v katerem po eni strani 

spoznavamo lastnosti posameznika, po drugi strani pa analiziramo podatke o poklicih, ki so 

na voljo (Lapajne 1997, 15). 

Osnovne predpostavke tega pristopa so naslednje (Brančić 1986, 36): 

1. Ljudje se med seboj razlikujejo po svojih osebnostnih lastnostih. 

2. Poklici se razlikujejo po svojih zahtevah. 

3. Če je mogoče osebnostne lastnosti ljudi razlikovati in meriti, potem je moţno usklajevati 

ljudi s poklici. 

Lapajne (1997, 15) pravi, da posameznik torej pride do zrele, racionalne odločitve na podlagi 

sistematične primerjave svojih lastnosti (psihofizičnih sposobnosti, znanja, omejitev ...) z 

zahtevami poklica. Naloga poklicnega svetovalca pa je, da ta proces obogati s strokovnimi, 

objektivnimi in bolj poglobljenimi podatki o lastnostih ter o zahtevah večjega števila 

poklicev, kot to lahko doseţe svetovanec sam v svojem najbliţjem, omejenem druţbenem 

okolju. 

Omenjeni pristop je dobil svoje praktične implikacije na področju svetovanja pri izbiri poklica 

in izbiri bodočih kadrov, katerega ogrodje predstavlja predvidevanje uspeha v poklicu. 

Delavci, ki so se na podlagi teorije lastnosti in zahtev skrbno odločali o izbiri poklica, in tisti 

delavci, ki so jih organizacije izbirale po kriterijih te teorije, so bili kasneje v svojem poklicu 

in na delovnem mestu bolj zadovoljni in uspešni. Rezultate, pridobljene s pomočjo testiranja 

zahtevanih sposobnosti in poklicnih interesov pred izbiro poklica ali zaposlitve, ter orodja za 

to merjenje, so se kasneje uspešno uporabljali tudi za merjenje delovnega uspeha (po Brančić 

1986, 36). 

Teorija lastnosti in zahtev je bila zelo odvisna od razvoja statističnih in psihometričnih metod 

in je hkrati spodbujala razvoj številnih psihometričnih instrumentov za proučevanje 

sposobnosti in interesov. Teoretična izhodišča te teorije je v veliki meri izpeljal Hull v knjigi 

o testih sposobnosti. Uporabljal je multiplo regresijsko analizo. Z njo lahko iz danih vrednosti 

napovedanih spremenljivk izračunamo pričakovano vrednost kriterija. Posamezniku, ki ţeli 
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nasvet v zvezi z izbiro poklica, izmerimo napovedane spremenljivke in izračunamo 

pričakovane kriterije v različnih poklicih. Priporočimo tisti poklic, kjer je pričakovani uspeh 

največji. Ko pa izbiramo kandidate, za vsakega izmerimo napovedane spremenljivke, 

izračunamo pričakovani kriterij in izberemo toliko kandidatov z najvišjimi vrednostmi 

kriterija, kot jih potrebujemo (Lapajne 1997, 17). 

Problemi, s katerimi se srečujemo danes, so kompleksnejši, kot so bili, ko je bila razvita ta 

teorija. Zato je uporabna le za del nalog, ki jih ima svetovalec za kariero (Krumboltz 1997, 

59). Teorija ima vrsto resnih pomanjkljivosti, katere Lapajne (1997, 19–22) povzema na 

podlagi različnih virov: 

 vsako lastnost obravnava kot statično, 

 izbiro poklica šteje za racionalno in zavestno odločitev med natančno opredeljenimi 

alternativami, 

 interakcijo med lastnostmi lahko upošteva le na dva načina, kot kontraindikacijo ali kot 

linearno kombinacijo (navaja le absolutno ujemanje in absolutno razhajanje med 

lastnostmi in zahtevami, zanemarja pa vse vmesne moţnosti, ki se pojavljajo pri poklicni 

izbiri), 

 pretiran poudarek daje kvantitativni informaciji o posamezniku, zanemarja pa kvalitativne 

podatke, 

 v nasprotju z informacijami o posamezniku je informacija o poklicni skupini po navadi 

močno pomanjkljiva (posamezniki, ki obiskujejo isti program v šoli, se zelo razlikujejo 

med seboj), 

 ni mogoče analizirati redkih poklicev in del, ki jih ni še nihče opravljal, ker niso znane 

zahteve poklica, 

 metoda dopušča, da pri interpretaciji pripišemo velik pomen lastnostim, ki so posledica 

druţbenih razlik in običajev, ki nimajo dosti skupnega z zahtevami poklica, 

 metoda ne sledi naglim spremembam na trgu delovne sile in s tem spreminjajočim se 

zahtevam poklica,
30

 

 v svetovalnem procesu je neenakopravna vloga med svetovalcem zaposlitve in 

svetovancem (svetovalec igra glavno vlogo, svetovanec pa mu je podrejen), 

 napovedane veljavnosti v dejanskih poklicnih okoliščinah so razmeroma nizke, 

 teorija obravnava odločitve posameznikov in ustanov, kot da so med seboj neodvisne.
31
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 Podobno velja za vsako spremembo uporabljene forme določenega testa. V Sloveniji v osmem 

razredu osnovne šole za pomoč pri poklicnem svetovanju uporabljamo psihološke teste MFBT 
(multifaktorski baterijski test). Po odločitvi za določen instrumentarij je priporočljiv razvoj vzporednih 

oblik, ki pa je drag in ga pogosto prehiti razvoj diferencialne psihologije. 
31

Npr. uvedba sprejemnega izpita na eni študijski smeri (npr. arhitekturi) pri potencialnih študentih v 
sistemu spremeni "situacijo", v kateri o vpisu odločajo gradbeniki ali likovniki. 
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Teorija lastnosti in zahtev ima zgodovinsko vlogo pri razvoju psihologije na področju 

poklicnega svetovanja in izbora kadrov. Pomembno je prispevala k prizadevanjem za 

empirični odnos do praktičnih problemov in kvantifikacije pojavov. V njenih okvirih so se 

razvila mnoga orodja za proučevanje sposobnosti in poklicnih interesov, ki predstavljajo 

temelje za razvoj mnogih ostalih, novejših teorij s področja izbire poklica. 

3.2.2 Teorija Ginzberga, Ginsburga, Axelarda in Herma 

Intredisciplinarna skupina avtorjev (Ginzberg, ekonomist; Ginzburg, psihiater; Sidney, 

sociolog in Herma, psiholog) je leta 1951 izdala delo z naslovom "Izbira poklica: pristop k 

obči teoriji". To delo je nastalo na podlagi prepričanja avtorjev, da delo poklicnih svetovalcev 

nima teoretičnih temeljev. Zato so se lotili proučevanja in raziskovanja procesa izbire poklica, 

njihova raziskava in kasneje tudi razvoj teorije je temeljil na poglobljeni, intenzivni 

longitudinalni raziskavi, ţal majhnega in po mnenju znanstvenikov močno pristranskega 

vzorca (Lapajne 1997, 23). 

Po mnenju avtorjev je izbira poklica razvojni proces, torej zaporedje odločitev, ki jih 

posameznik sprejema neko daljše časovno obdobje. Skozi različna časovna obdobja ima 

posameznik drugačen pogled na svet, se drugače obnaša in ima različne poklicne ţelje ter 

sprejema poklicne odločitve, ki se skozi čas odraščanja razvijajo, dopolnjujejo in kombinirajo. 

Razvojni proces izbire poklica so avtorji analizirali v okviru treh osnovnih obdobij (Lapajne 

1997, 23–24): 

1. V obdobju fantazije (od 6 do 11 let) otrok razmišlja o poklicu v okviru svojih predstav o 

odraslosti, ki so močno odvisni od različnih vplivov okolja (vrstnikov, odraslih in idolov, 

s katerimi se identificira). Otrok ne more presoditi svojih zmoţnosti in verjame, da lahko 

postane vse, kar si ţeli. 

2. V obdobju poskusov (od 12 do 17 let) se posameznik zave resnosti izbire poklica, zave 

se, da mora poiskati rešitev in pri tem pričakovano zadovoljitev potreb v prihodnosti 

upoštevati bolj kot trenutne ugodnosti. V tem obdobju se večina posameznikov odloča v 

okviru subjektivnih faktorjev: interesov, zmoţnosti in vrednot. Večina posameznikov na 

koncu tega obdobja ugotovi, da so bile odločitve začasne. Avtorji v tem obdobju ločijo 

štiri faze: fazo interesov, fazo sposobnosti, fazo vrednot in prehodno fazo. 

3. V realističnem obdobju (od 18 leta naprej) na podlagi poskusov in napak v prejšnjem 

obdobju večina posameznikov spozna nujnost kompromisa med ţeljami in stvarnostjo. 
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To obdobje avtorji delijo na tri faze: eksploracijo,
32

 kristalizacijo
33

 in specifikacijo, v 

kateri pa posameznik končno zavzame pozicijo in se poklicno specializira. 

Proces izbire poklica se vedno konča s kompromisom med posameznikovimi lastnostmi, 

sposobnostmi in omejitvami okolja (Brančić 1986, 43). V razvoju se posameznik uči o sebi, 

tj. o svojih potrebah, interesih, sposobnostih, doseţkih ..., hkrati pa se uči o realnem okolju, tj. 

o moţnostih in potrebah gospodarskega, druţbenega in kulturnega okolja. Posameznik 

nenehno išče ravnoteţje med obema vrstama dejavnikov, narediti mora kompromis med 

tistim, kar ţeli, in danimi moţnostmi, piše Lapajne (1997, 23). 

Ginzberg je leta 1972 nekoliko prenovil svojo teorijo ter objavil, da proces poklicne izbire ni 

omejen na desetletje, ampak se sploh ne konča in se lahko ujema s posameznikovim celotnim 

delovnim ţivljenjem (Lapajne 1997, 24). V času, ko je zaradi naglih sprememb na trgu dela in 

s tem nenehnim obnavljanjem izobraţevalnih programov, poudarjeno vseţivljenjsko 

izobraţevanje in pogosto menjanje poklicnih vlog skozi celotno delovno obdobje, je ta trditev 

še posebej aktualna. 

Ginzbergova teorija je v procesu poklicne izbire ponovno odkrila posameznika. Osredotoča se 

na procese v njegovem mišljenju. Bistveni so torej procesi, ki potekajo v posamezniku, 

poklicni svetovalci in njihovo delo pa je namenjeno predvsem informiranju in usmerjanju 

posameznika, ki ju je teorija lastnosti in zahtev odrinila v podrejeni poloţaj. 

Ginzberg s svojimi sodelavci poklicnim svetovalcem povedo, da, "kar počnejo, je čisto v 

redu, le dalj časa naj traja" (Lapajne 1997, 25). Usmerjanje posameznikov in poklicno 

svetovanje pomaga uresničevati vrednote demokratične druţbe, v kateri naj bi si posameznik 

sam svobodno izbiral svojo ţivljenjsko in s tem poklicno pot skozi daljše časovno obdobje. Po 

mojem mnenju ima poklicno svetovanje ključno vlogo v današnji druţbi, kar je tudi moja 

profesionalna vloga in hkrati eden od dejavnikov, ki vplivajo na poklicno odločitev 

posameznika, katerega vpliv ţelim z raziskavo tudi ugotoviti. 

3.2.3 Teorija Anne Roe 

Za razliko od Parsonsove teorije lastnosti in zahtev, po kateri je izbira poklica kognitiven in 

zavesten proces, teorija Anne Roe v delu "Psihologija poklicev" poudarja motivacijske 

faktorje izbire poklica, ki so preteţno nezavedni.  

                                                

32
 V fazi eksploracije mladostnik integrira osebne preference s sposobnostmi in zmoţnostmi ter jih 

povezuje z druţbenimi in osebnimi vrednotami, jih preizkuša v praksi ter vrednoti, v primerjavi s 

podobnimi poskusi v prejšnji fazi, zelo realistično (Lapajne 1997, 24). 
33

 Za fazo kristalizacije je značilen jasen poklicni vzorec, ki temelji na uspehih in neuspehih 
preizkušanja vrednot v prejšnji fazi. 
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Avtorica Anne Roe je teorijo zasnovala v petdesetih letih prejšnjega stoletja in spada med 

strukturalne teorije izbire poklica. Povezovala je psihoanalitično teorijo Murphyja (Brančić, 

1986) z motivacijsko teorijo Malslowa. Človek razpolaga z genetično determinirano psihično 

energijo, ki jo neprostovoljno porablja na način, ki ga pogojujejo izkušnje v zgodnjem 

otroštvu in tako vplivajo na razvoj individualnih lastnosti. Psihosocialne izkušnje, katere 

posameznik doţivlja v svojem ranem otroštvu, posebno v krogu druţine, po Anne Roe 

usmerjajo psihično energijo in vplivajo na formiranje potreb, od katerih nekatere postanejo 

dominantne. Genetični faktorji in struktura potreb, ki se med seboj kombinirajo, vplivajo na 

izbiro poklica in na celoten ţivljenjski model posameznika. Poklic in delo sta vir, ki 

zadovoljujeta številne potrebe. Stopnja motivacije za dosego poklicnega cilja je odvisna od 

zastopanosti in intenzivnosti strukture posameznikovih potreb. Če imata dve osebi enake 

genetske preddispozicije in sta enako sposobni, različne doseţke pojasnijo razlike v 

motivaciji, ki so rezultat psihosocialnih izkušenj v zgodnjem otroštvu (Brančić 1986, 54). 

Kot sem ţe zapisala, se je Anne Roe pri svoji teoriji navezovala na Maslowo klasifikacijo in 

hierarhijo potreb, po kateri človek zadovoljuje potrebe po vrstnem redu od potreb prvega reda 

- osnovnih, eksistencialnih potreb (biološke, fiziološke), do potreb najvišjega reda (potreba po 

samoaktualizaciji). Zadovoljene potrebe niţjega reda so predpogoj za zadovoljevanje potreb 

višjega reda. Potrebe niţjega reda bodo postale dominantni motivatorji, če so redko 

zadovoljene, ti pa blokirajo pojav potreb višjega reda. Potrebe, ki so zadovoljene po običajni 

zamudi, bodo postale nezavedni motivatorji v določenih razmerah, ki so odvisne od jakosti 

potrebe, od trajanja zamude, s katero posameznik potrebo zadovolji, ter od vrednosti, ki jo 

ima zadovoljitev potrebe v njegovem okolju. Otrok, ki je pogosto lačen, bo kasneje bolj ali 

manj nezavedno nagnjen k poklicem, ki se ukvarjajo z ţivili, manj pa bo pozoren na 

dejavnosti, ki bi mu omogočile zadovoljitev potreb po lepem ali aktualizaciji samega sebe 

(Lapajne 1997, 26–27).  

To pomeni, da predstavlja druţinska situacija, v kateri se otrok razvija, ključno determinanto 

izbire poklica v adolescenci in v odrasli dobi. Pri tem avtorica loči: 

1. emocionalno koncentracijo na otroka, ki se lahko kaţe v pretirani zaščiti otroka ali v 

postavljanju pretiranih zahtev, 

2. izogibanje otroku, 

3. sprejemanje otroka. 

Na podlagi reminiscenc na otroštvo pri znanstvenikih na področju druţboslovja in 

naravoslovja je avtorica postavila domnevo, da temeljita usmerjenost k ljudem oziroma stran 

od ljudi, k stvarem, izvira iz zgodnjih izkušenj v otroštvu, ki je odvisna od tega, kakšno 

pozornost posvečajo starši otrokom (Lapajne 1997, 27).  

Avtorica (povzeto po Lapajne 1997, 27) meni: 
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Zaposleni v storitvenih dejavnostih so v glavnem usmerjeni k ljudem in verjetno izhajajo iz 

druţin z ljubečim ozračjem, kjer prevladuje pretirana zaščita otrok. Naravoslovci praviloma niso 

usmerjeni k ljudem in naj bi pogosteje odraščali v druţinah, kjer je prevladovalo odklanjanje in 

izogibanje.  

Teorija izhaja iz sklepa, da imajo posamezniki, ki izbirajo isti poklic, ne le podobne osebne 

lastnosti, temveč tudi podobne izkušnje iz otroštva. Posameznikova poklicna izbira je lahko 

usmerjena v delo z ljudmi ali v zaposlitve, ki niso usmerjene v ljudi (tehnologija). Avtorica je 

klasificirala poklice v tiste, ki so osebno usmerjeni in tiste, ki niso osebno usmerjeni. 

Razporedila jih je v osem poklicnih kategorij. Personalno usmerjene kategorije: storitve, stiki 

s strankami, organizacija, kultura in umetnost. Nepersonalno usmerjene kategorije: 

proizvodnja, aktivnosti na prostem in znanost (Cvetko 2002, 27). 

Kritiki teorije Anne Roe trdijo, da njene temeljne domneve izhajajo iz psihološke analize 

precej redkih poklicnih skupin na višji ravneh zahtevnosti. Očitajo ji določeno mero 

spekulativnosti in uporabo nepreverljivih pojmov in domnev. Vpliv očeta in matere ter drugih 

druţinskih članov na celotno druţinsko situacijo pa ni razviden in empirično dokazan 

(Lapajne 1997,28). Tudi Zunker (1998, 51) teoriji oporeka metodološko veljavnost in pravi, 

da nobena raziskava ne more zadovoljivo dokazati, da starševski odnos in kasnejši vpliv 

druţine predstavlja prevladujoč dejavnik v poklicni izbiri. 

Kritiki pa ji priznavajo, da je opozorila na motivacijsko stran izbire poklica in na njeno 

razvojno naravo. Prav tako je prva, ki je na sistematičen način pokazala vpliv zgodnjega 

otroštva na profesionalni razvoj in predlagala sistem klasifikacije poklicev na psihološko 

komponento, s čimer je poudarila vlogo osebnosti v procesu izbire poklica. Njena teorija je 

precej vplivala na poznejše podobne projekte. 

Strinjam se, da do določene mere vpliva na poklicno odločitev in usmerjenost posameznika k 

ljudem oziroma k stvarem tudi druţina, v kateri otrok v zgodnjem otroštvu preţivi največ 

časa. V raziskavi bom med drugim tudi ugotavljala, če druţina oz. starši vplivajo na poklicno 

odločanje in izbiro srednje šole učencev naše šole. 

3.2.4 Teorija Johna L. Hollanda 

Holland je avtor Tipološke teorije poklicev. Teorijo je razvijal vse od prve objave leta 1958 in 

jo prvič predstavil leta 1973 v monografiji z imenom "Making vocational choices: A theory of 

careers". Pri nas je poznana kot tipološka teorija poklicev in izhaja iz tipološkega 

razumevanja psihologije osebnosti in iz zgodovinskega razvoja vprašalnikov o poklicnih 

interesih. 

Po Hollandu (1973 v Brančić 1986, 72–73) lahko njegovo teorijo razloţimo s pomočjo 

naslednjih točk: 
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1. V naši kulturi lahko večino ljudi razvrstimo v enega od šest tipov osebnosti: realistični, 

socialni, raziskovalni, podjetniški, umetniški in konvencionalni.
34

 

2. Na  enak  način  lahko  razvrstimo tudi  okolja  na:  realistično,  socialno, 

raziskovalno, podjetniško, umetniško, konvencionalno. 

3. Ljudje iščejo posamezna okolja, ki bi jim omogočila, da uporabijo svoja 

znanja in sposobnosti, da izrazijo svoja stališča in vrednote in prevzamejo  

odgovarjajoče vloge. 

4. Obnašanje posameznika je odvisno od interakcije med njegovimi osebnostnimi lastnostmi 

in karakteristikami njegovega okolja. 

Holland je kasneje med pomembne dejavnike izbire poklica, poleg interakcije med lastnostmi 

posameznika in karakteristikami okolja, vključil še ekonomske, socialne in izobraţevalne vidike. 

Če poznamo interakcijo med osebnostjo in značilnostmi okolja lahko po Hollandu napovemo 

poklicne izide, kot so: izbira poklica, spremembe zaposlitve, poklicna uspešnost in druge 

vidike izobraţevalnega in poklicnega dogajanja (Lapajne 1997, 42). 

Za poklicno svetovanje Holland priporoča preprosto označevanje psiholoških tipov s HOP 

(Holland Ocupational Clasification) šiframi, pri katerih upoštevamo prve tri tipe, ki jim je 

posameznik najbolj izrazito podoben.  

Stopnjo skladnosti med osebnostjo in okoljem (poklicem) lahko ocenimo na podlagi modela 

šesterokotnika (slika 1). Razdalji med tipom osebnosti in tipom poklica ustreza stopnja 

skladnosti med poklicem in osebnostjo. Prav tako lahko s pomočjo šesterokotnika 

ugotavljamo konsistentnost znotraj osebnosti ali okolja, saj so si sosednje leţeče skupine tudi 

najbolj podobne in konsistentne (C in R sta si bolj konsistentna kot C in A) (Lapajne 1997, 

42–43). Holland je torej predpostavljal, da so poklicni interesi odraz posameznikove osebnosti 

in zato posameznik izbira delovna področja, ki so skladna z njegovo usmerjenostjo. Tako je 

po njegovem mnenju tudi stopnja zadovoljstva z delom odvisna od skladnosti med 

osebnostnim tipom in poklicnim področjem (Cvetko 2002, 28).  

                                                

34
 (R) realistični: daje prednost dejavnostim, ki vsebujejo nedvoumno, urejeno in 

sistematično ravnanje s predmeti, stroji; 

(S) socialni: daje prednost dejavnostim, ki vključujejo delo z ljudmi; ţeli informirati, izobraţevati, 

razvijati in zdraviti; 
(I) raziskovalni: daje prednost dejavnostim, ki vsebujejo opazovalno, simbolično, sistematično in 

ustvarjalno raziskovanje fizikalnih, bioloških in kulturnih pojavov, da bi jih razumel in kontroliral; 

(E) podjetniški: daje prednost dejavnostim, kjer gre za delo z ljudmi, da bi dosegli kak podjetniški ali 

organizacijski cilj; 
(A) umetniški: daje prednost nejasnim, svobodnim in nesistematičnim dejavnostim, v katerih na 

stvarnem ali humanem področju ustvarja umetniške oblike; 

(C) konvencionalni: daje prednost dejavnostim, ki vključujejo nedvoumno, urejeno in sistematično delo 
s podatki, urejanje arhiva, razmnoţevanje gradiva itd. 
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        Realistični   Raziskovalni 

   R           I 

 

 

 

             Konvencionalni             Umetniški 

    C             A 

 

 

  

    Podjetniški    Socialni 

         E           S 

Slika 1: Hollandov model šesterokotnika 

Vir: Lapajne 1997, 43 

Po Hollandu je tako izbira poklica izraz celotne osebnosti. Lapajne (1997, 45) ugotavlja: 

Izbira poklica ne pomeni le vrste dela, ki ga kdo opravlja, temveč tudi določen druţbeni poloţaj, 

druţbeno vlogo in stil ţivljenja v celoti. Medtem ko teorija lastnosti in zahtev gleda na poklicne 

stereotipe odklonilno in jih predvsem obravnava kot nevarnost, da pride do poklicnih 

dezinformacij, pa imajo za Hollanda poklicni stereotipi zanesljiv in pomemben psihološki in 

sociološki pomen …  

Poleg prej omenjenih pa so moţna tudi drugačna branja šesterokotnika, s katerimi pridemo 

tudi do dimenzij, ki jih srečamo pri drugih teorijah osebnosti. Npr. dimenzijo usmeritve k 

ljudem ali rečem, ki jo poudarja teorija Anne Roe, najdemo v smeri SR (Lapajne 1997, 43). 

Avtor se teoriji Anne Roe pribliţuje tudi, ko opozarja na ključno vlogo staršev v razvoju 

osebnosti, vendar v nasprotju z Anne Roe poklicne izbire ne pripisuje izključno psihološkim 

motivom, ki so se razvili na podlag druţinskih vplivov, temveč interakciji med osebnostnimi 

lastnostmi in lastnostmi okolja, pri čemer ne zanemarja ekonomskih, socialnih in 

izobraţevalnih vidikov.  "Diferenciacija interesov se s starostjo vse bolj ujema s kristalizacijo 

vrednot," ugotavlja Lapajne (1997, 45). Holland je tako prvi, pri katerem zasledimo omembo 

vrednot pri poklicni izbiri. 

Na Hollandovi teoriji temelji razvoj dveh psihodiagnostičnih sredstev, to je VPI-vprašalnik o 

interesih in SDS – iskanje poklicne poti, ki se danes uporabljata. Prilagojena imamo za 

slovensko populacijo ter jih uporabljamo tudi v osnovni šoli. Vprašalnik o poklicni poti 

Zavoda za zaposlovanje RS, ki ga izvajamo v začetku devetega razreda, je namenjen je 

ugotavljanju notranje motivacije učenca in je podlaga za individualna svetovanja učencem. 

Test poklicnih interesov (TPI) za mladino je namenjen ugotavljanju vrste in moči poklicnih 

interesov. Primeren je za mladostnike, stare 12 let in več ter odrasle. Z vprašalnikom lahko 

vsak učenec oceni, koliko je podoben posameznemu idealnemu tipu. Prav tako lahko v šest 
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tipov razdelimo tudi poklice oziroma delovno okolje. Ljudje se najbolje počutimo, če delamo 

v okolju, ki mu po lastni kombinaciji zgornjih tipov tudi sami pripadamo. Če smo na primer 

socialni tip, se bomo najbolje znašli pri delu, kjer je veliko stika z ljudmi. Test kaţe poklicne 

in posredno izobraţevalne interese na podlagi Hollandove RIASEC teorije. Namen testa je, da 

učenci dobijo boljši občutek o svoji poklicni ţelji, da se spoznajo in o sebi izvejo kar največ 

(Rupar in Ţvokelj 2001, 15). 

Avtor daje velik pomen organiziranju informacij in SDS – test (vprašalnik o poklicni poti) 

predstavlja poskus integracije dveh vrst informacij – podatkov o posamezniku in podatkov o 

poklicu. Njegova teorija lahko pripomore k razreševanju konfliktnih situacij posameznikov 

pri izbiri poklica. Trdi, da pride do neustreznega poklicnega razvoja zato, ker posameznik 

nima moţnosti, da bi razvil interese, spoznal različne vrste delovnih okolij, premalo pozna 

svoje lastnosti in sposobnosti ter jih ne zna povezati s poklicnimi moţnostmi (prav tam) .  

Hollandova teorija pa ima tudi pomanjkljivosti. Teorija govori le o tem, kako bi se 

posameznik moral pravilno odločati, ne pa o tem, kako se v resnici odloča in ne pojasnjuje 

procesa odločanja. Ravno tako ne govori veliko o procesu razvoja osebnosti in njegovih 

vlogah pri poklicni odločitvi. Avtorjeva teorija je premalo realistična, ker ne upošteva 

dejanske situacije, v kateri se oseba nahaja in ne upošteva, da lahko okolje predstavlja tudi 

omejitev pri poklicnem odločanju posameznika (prav tam). Kritikom se zdi, da je šel Holland 

s poenostavljeno kvalifikacijo nekaterih ključnih pojmov v drugo skrajnost, ki lahko povečajo 

število napak pri odločanju. Zavestno zanemarja vplive spola, druţbenega, ekonomskega in 

izobraţevalnega poloţaja ter razmer na trgu delovne sile (Lapajne 1997, 46–47). 

Hollandova teorija ter SDS-test (vprašalnik o poklicni poti), ki ga učenci izpolnjujejo v 

začetku devetega razreda in jim je zato poznan način izpolnjevanja, mi bo v pomoč pri sestavi 

vprašalnika, s katerim bom ugotavljala pomen notranjih in zunanjih dejavnikov ter vrednot 

učencev pri odločanju za nadaljnje izobraţevanje posameznika. 

3.2.5 Teorija Donalda E. Superja  

Avtor je v svojih delih izhajal predvsem iz kritike teorije lastnosti in zahtev. Pod vplivom 

razvojne psihologije in psihologije jaza ter samopodobe je Super skušal izoblikovati dosledno 

razvojno teorijo poklicnega razvoja. Še vedno gre predvsem za psihološko teorijo poklicnega 

razvoja, ki jo zanima vraščanje in prepletanje stvarnosti ter vpliv le-te na posameznikovo 

kariero oziroma kako stvarnost postaja del posameznikove kariere. Vendar je v njej prisoten 

tudi vse večji poudarek na socialnih dejavnikih  (Lapajne 1997, 29). 

Razvojna teorija, ki jo je postopoma razvijal skoraj šestdeset let, je prinesla kar nekaj novosti. 

Lahko jo na kratko predstavimo z dvanajstimi postavkami (Brančić 1986, 97–99): 

1. ljudje se razlikujejo po svojih sposobnostih, interesih in drugih osebnostnih lastnostih, 
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2. lahko opravljajo več različnih poklicev, 

3. vsak poklic zahteva značilen model sposobnosti, interesov in drugih osebnostnih 

lastnosti, 

4. samopodoba ljudi je precej stabilna od adolescence do zrelosti, 

5. poklicni razvoj lahko razdelimo na stopnjo rasti, raziskovanja, osnovanja, vzdrţevanja in 

upada, 

6. poklic posameznika je določen s socialnoekonomskim nivojem, z mentalnimi 

sposobnostmi, z lastnostmi osebnosti in okoliščinami, v katerih oseba ţivi, 

7. poklicni razvoj je pogojen s procesom razvijanja sposobnosti in interesov, 

8. proces poklicnega razvoja je v bistvu razvijanje in ustvarjanje samopodobe, 

9. proces kompromisa med individualnimi in druţbenimi dejavniki je lahko ena od iger 

vlog, da posameznik spozna vrednost svoje samopodobe, 

10. ţivljenje ponuja veliko moţnosti za preizkušanje stvarnosti. Te izkušnje okrepijo ali 

spremenijo samopodobo in potrdijo ali zanikajo pot, po kateri je bila samopodoba 

prevedena v poklicno vlogo, 

11. zadovoljstvo ljudi z delom je sorazmerno stopnji, s katero so sposobni realizirati svojo 

samopodobo, 

12. delo in poklic sta za večino moških in ţensk bistvenega pomena v ţivljenju. 

Super je skušal na podlagi teorije določiti moţne dimenzije poklicne zrelosti in konstruirati 

instrument za merjenje poklicne zrelosti. Dimenzije poklicne zrelosti naj bi po Superju bile: 

usmerjenost posameznika k izbiri poklica, informiranost in načrtovanje poklicnega razvoja in 

odločitev, konsistentnost poklicnih preferenc, kristalizacija lastnosti posameznika  ter modrost 

poklicnih preferenc. Poskus razvoja koeficienta poklicne zrelosti se je izkazal za nestvarnega, 

saj poklicni razvoj poteka dokaj neenakomerno, pa tudi v različnih starostih so indikatorji 

poklicne zrelosti različni (Lapajne 1997, 33–34). 

Pri učencih devetega razreda (starost okoli 15 let), ki so populacija raziskave te naloge, so po 

ugotovitvah Superja in njegovih sodelavcev najboljši indikatorji poklicne zrelosti tile 

(Lapajne 1997, 34): 

 informiranost o načinu pripravljanja za bodoči poklic, 

 informiranost o materialnih razmerah dela v bodočem poklicu in 

 stopnja praktičnega pripravljanja v smeri bodočega poklica. 

Pri petnajstletniku nas torej po Superju ne sme presenetiti, če vsak mesec omenja drug poklic 

in šolo. Za presojo o poklicni zrelosti pa je pomembno, koliko ve o tem poklicu in kaj za to 

naredi. 

Na poklicno zrelost naj bi torej vplivalo več skupin dejavnikov, kot so biosocialni (starost in 

inteligentnost), dejavniki okolja (izobrazba staršev, mestno okolje – podeţelje ...), poklicni in 
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osebnostni dejavniki ter doseţki v adolescenci (šolske ocene, udeleţba pri šolskih in 

izvenšolskih dejavnostih ...) (Lapajne 1997, 35–36). 

Vpliv Superjeve teorije je najmanjši na področju psihološke diagnostike, bolj pa je pomemben 

za praktično delo poklicnih svetovalcev. Njegova teorija priporoča nepretrgano spremljanje 

razvoja relevantnih lastnosti. Pravi, da je za dobro poklicno svetovanje bistven dober dosje. 

Poklicna zrelost ni samo "en podatek več", ki ga upoštevamo pri poklicnem svetovanju, 

ampak naj v veliki meri vpliva na celotno načrtovanje šolanja in poklicnega svetovanja 

(Lapajne 1997, 37). 

V zgodnjih devetdesetih je Super ustvaril "model oboka" za označevanje spremenljive 

raznovrstnosti ţivljenjskih vlog, ki so jih posamezniki izkusili v ţivljenju. Ta model se 

uporablja za pojasnitev vplivov biografske, psihološke in socioekonomske determinante na 

razvoj poklicne poti (Zunker, 1998, 36). 

Slika 2 prikazuje model oboka (archway model), ki je sestavljen iz dveh osnovnih kamnov. 

En osnovni kamen oboka podpira osebo in njene psihološke karakteristike, drugi pa druţbene 

vidike, kot so ekonomski viri, skupnost, šola in druţina. Stebra sta povezana z lokom, ki 

povezuje obe sferi. S tem se prikaţe nujnost interaktivnega vpliva obeh sfer za stabilno 

delovanje osebnosti v času rasti in razvoja. Steber, ki se dviga iz biološke osnove, obsega 

potrebe, inteligenco, vrednote, zmoţnosti, nadarjenosti in interese. To so dejavniki, ki 

predstavljajo osebnostne spremenljivke in vodijo k uresničevanju. Steber, ki se dviga iz 

geografske osnove, obsega vplive okolja, kot so druţina, šola, vrstniki ter trg delovne sile. To 

pa so dejavniki, ki vplivajo na socialno politiko in prakso na področju zaposlovanja. Lok, ki 

povezuje oba stebra, je sestavljen iz razvojnih stopenj od otroštva do odrasle dobe in razvitih 

konceptov vloge posameznika. Ključni del oboka je "jaz", oseba, ki povezuje osebne in 

druţbene sile, ki so pomembno determinirale oblikovanje koncepta "jaza" in aktivne 

ţivljenjske vloge v druţbi (Zunker 1998, 36–38). 

Super (1995, 54) je razdelil poklicno izbiro na notranje in zunanje dejavnike. Notranje 

dejavnike je razčlenil na inteligenco, sposobnosti, posebne sposobnosti - nadarjenosti, 

potrebe, vrednote in interese. Posebno pozornost je namenil trem ključnim notranjim 

dejavnikom poklicne izbire: potrebe, vrednote in interesi. Pri tem je avtor (prav tam) skušal 

definirati razliko in medsebojno povezanost med njimi: 

Potrebe so zahteve, manifestacije psihološkega stanja, kot je npr. lakota, in so povezane s 

preţivetjem. So rezultat interakcije med osebo in okoljem. Vrednote so rezultat nadaljnjega 

izboljšanja skozi interakcijo z okoljem, ki ga oblikujejo materialni in človeški faktorji. Rezultat 

socializacije je ustanovitev takih objektov, ki jih ljudje iščejo, da bi zadovoljili svoje potrebe. 

Interesi so aktivnosti, skozi katere ljudje poizkušajo doseči vrednote in s tem zadovoljiti svoje 

potrebe. 
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Slika 2: Segmentni model poklicnega razvoja 

Vir: Zunker v Cvetko 2002, 25. 

Vrednote in interesi torej izhajajo iz potreb. Potrebe pa vodijo k dejanjem in dejanja vodijo k 

oblikam vedenja ali značilnosti, ki si prizadevajo doseči vrednote. Značilne lastnosti so načini 

(stili) delovanja za zadovoljevanje potreb v dani situaciji. Vrednote so cilji, ki jih ţelimo 
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doseči, da izpolnimo potrebe. Interesi pa so dejavnosti, prek katerih skušamo doseči in 

izpolniti vrednote. 

Zunker (1989 v Cvetko 2002, 26) meni: 

V bistvu je interaktivno učenje temeljni koncept, ki ga oblikuje ta ključni kamen (jaz) oboka, 

medtem ko posameznik srečuje ljudi, ideje, dejstva in objekte v svojem osebnem razvoju. 

Integracija ţivljenjskih dejavnosti in razvojnih stopenj je primarni primer zaznavanja poklicnega 

razvoja. Programi za usmerjanje poklicnega razvoja, ki vključujejo razvojne koncepte, morajo 

uporabiti širok spekter svetovalnih tehnik in intervencijskih strategij. 

Preglednica 1: Superjeva VS  lestvica vrednot 

Vrednote Primeri izjav 

- moţnost uporabe (Ability Utilization) - uporablja vse svoje izjave 

- uspešnost (Achievement) - ima rezultate, ki kaţejo, da je  

naredil dobro 

- napredovanje (Advancement) - gre naprej 

- estetika (Aesthetics) - dela ţivljenje lepše 

- nesebičnost (Altruism) - pomaga ljudem s problemi 

- oblastnost (Authority) 

- samostojnost (Autonomy) 

- ustvarjalnost (Creativity) 

- ekonomsko nagrajevanje  

(Economic Rewards) 

- ţivljenjski slog (Life Style) 

- osebni razvoj (Personal Development) 

- fizična aktivnost (Physical Activity) 

- prestiţ (Prestige) 

- tveganje (Risk) 

- socialna vključenost  

(Social Interaction) 

- socialni odnosi (Social Relations) 

- pestrost (Variety) 

- delovni pogoji (Working Conditions) 

- kulturna identiteta (Cultural Identity)
35

 

- fizično dokazovanje (Physical Prowess) 

- ekonomska varnost  

(Economic Security) 

  - pove drugim, kaj naj naredijo 

  - dela po svojih ţeljah 

  - odkriva, razvija ali oblikuje nove stvari 

  - ima visok ţivljenjski standard 

 

  - ţivljenje, uglašeno z lastnimi idejami 

  - se razvija kot osebnost 

  - ima veliko vaj 

  - je občudovan po veščinah in znanju 

  - prevzema tveganje 

  - dela stvari z drugimi 

 

  - je s prijatelji 

  - vsak dan je drugačen 

  - ima dober prostor in svetlobo za delo 

  - ţivi v okolju, sprejemajo njegovo raso in  vero 

  - ima fizično delo 

   

  - ima redno in sigurno zaposlitev 

Vir: Super in Nevill 1989, 8 

                                                

35
 Zadnje tri vrednote niso razvrščene po abecednem redu, ker niso bile uporabljene v vseh drţavah, 

kjer je potekala raziskava (Super in Nevill 1989, 1). 
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V okviru raziskave Work Importance Study je skupaj z Nevillovo in mednarodnim 

konzorcijem psihologov Super oblikoval merski instrument za merjenje vrednot, ki ga je 

poimenoval The Values Scale (VS). VS je bil razvit za merjenje številnih notranjih in 

zunanjih vrednot in se lahko uporablja tako v osnovni in srednji šoli za učence oz. dijake kot 

tudi za odrasle ljudi različnih poklicev in kvalifikacij. Lahko se ga uporablja pri 

individualnem svetovanju, skupinskem ocenjevanju in v delavnicah za karierni razvoj. 

Instrument s pomočjo 106 postavk (trditev) o temah, ki so pomembne za posameznika ter v 

okviru štiristopenjske lestvice, ocenjuje 21 vrednot (Super in Nevill 1989, 1). Vzorci izjav so 

prikazani v preglednici 1. 

Superjeva teorija predstavlja pomemben prispevek k praksi in raziskavam psihologije 

poklicnega razvoja in izbire. Bistveno je razširila seznam lastnosti posameznika, ki so 

pomembne pri načrtovanju kariere in pri poklicnem svetovanju. Njegova teorija priporoča 

nepretrgano spremljanje razvoja relevantnih lastnosti. Empirične raziskave so potrdile 

temeljne teoretske podmene teorije, in sicer, da gre pri izbiri poklica za razvojni proces in za 

realizacijo samopodobe posameznika. Vrsto kritikov pa moti, da je sociološka plat razvoja 

kariere tej teoriji bolj dodana, kot pa da bi bila vanjo organsko vraščena. Slabost te teorije je 

tudi, da ni veliko navodil, kako naj svetovanci uporabljajo tolikšno mnoţico informacij, za 

katere je znano, da ne prispevajo k bistveno višji napovedni veljavnosti za kriterije, kot sta 

uspeh v šoli ali uspeh na začetku poklicne dejavnosti (Lapajne 1997, 37–38). Kljub temu je 

dala Superjeva teorija veliko pomembnih napotkov za poklicno svetovanje in za sistematično 

delo šole pri poklicnem razvoju učencev v učno-vzgojnem procesu. Predstavlja uspešen 

poskus integracije različnih teorij in daje moţnost za nova raziskovanja poklicnega razvoja 

ljudi kot tudi prakse poklicnega svetovanja in poklicne orientacije (Rupar in Ţvokelj 2001, 

17).  

Za zaključek na kratko povzemam teorijo Superja, ki v ospredje postavlja praktično delo 

poklicnih svetovalcev, kar je še posebno aktualno danes, ko svetovanje prihaja v ospredje kot 

najpomembnejši del pri poklicnem razvoju posameznika. Kot smo spoznali, priporoča 

svetovalcem nepretrgano spremljanje razvoja relevantnih lastnosti, ki so pomembne za 

poklicno usmerjanje. Svetovalec si mora o svetovancu sestaviti dosje ter na svoje delo gledati 

kot na trajajoči svetovalni proces, pri katerem se svetovalec in svetovanec v daljšem 

časovnem obdobju večkrat srečata. Svoje delo pa mora prilagoditi poklicni zrelosti 

svetovanca, saj so potrebe pri poklicno nezrelem svetovancu popolnoma drugačne kot potrebe 

in vrsta informacij, ki jih potrebuje poklicno zrel svetovanec. Super je kot prvi podal bistvene 

teoretične prispevke glede poklicnega razvoja mladostnikov, pri katerih se je potrebno 

osredotočati na značilnosti posameznika (tj. spol, rasa, osebnost) in značilnosti poklica ter na 

poklicni razvoj posameznika (zrelost). Izbiro poklica in s tem srednje šole je razčlenil na 

notranje (inteligenca, zmoţnosti, nadarjenosti, potrebe, vrednote in interesi) in zunanje 

dejavnike (vplivi okolja, šole, druţine, vrstnikov, trga dela, gospodarstva in druţbene 
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dejavnike) ter kot pomemben notranji dejavnik izpostavlja vrednote. Teorija Superja mi bo 

tako v pomoč v raziskavi in snovanju vprašalnika ter interpretaciji rezultatov, kjer me 

zanimajo notranji in zunanji dejavniki ter vrednote učencev, ki vplivajo na izbiro srednje šole, 

hkrati pa so mi nekatera njegova priporočila v potrditev, da svoje delo opravljam oz. skušam 

opravljati v pravi smeri. 

3.2.6 Krumboltzova teorija socialnega učenja in teorija svetovanja za kariero 

Od šestdesetih let naprej so se pri razvoju teorije, s katero so razloţili sprejemanje odločitev v 

okviru kariere, Krumboltz in njegovi sodelavci sklicevali na Bandurovo teorijo socialnega 

učenja. Predstavili so teorijo, ki povzema pojme in konstrukte drugih teorij, pri čemer pa 

mnogo večjo pozornost posveča socialnemu učenju posameznika. Teorija socialnega učenja 

poizkuša preprosto razloţiti proces poklicne izbire in se pri tem opira predvsem na ţivljenjske 

dogodke in na socialno učenje posameznika. Teorija je zgrajena na štirih osnovnih sestavinah 

(Lapajne 1997, 48): 

1. Teorija se začne s prirojenimi lastnostmi posameznika (kot rasa, spol, telesni videz) in 

domnevno podedovanimi sposobnostmi motoričnega, intelektualnega in perceptivnega 

vedenja. 

2. Nadaljuje z dogodki in stanji v okolju, ki se tičejo druţbene klime, individualnih 

izkušenj, trga dela, izobraţevalnih moţnosti, ki jih ima posameznik na voljo, druţbenih 

politik, ki vplivajo na poklicne odločitve, kot so izbirni postopki šol, delovna zakonodaja, 

sindikalne zahteve in postopki upokojevanja. 

3. Teorija se ukvarja z zgodovinami učenja, ki jih delimo na dve vrsti: asociativno učenje, 

pri katerem posameznik opazuje odnose med dogodki; in instrumentalno učenje, pri 

katerem posameznik deluje na okolje neposredno z izidi, ki jih je mogoče opazovati. 

4. Zadnja sestavina teorije je spretnost, kako se lotevati naloge. Ta spretnost izvira iz 

interakcij med podedovanimi lastnostmi, dogodki okolja in zgodovinami učenja. Ob teh 

izkušnjah se posameznik razvija in uči uporabe številnih spretnosti in stališč, kamor 

štejejo delovni standardi, delovne vrednote, delovne navade, zaznavne navade, kognitivne 

spretnosti in afektivni odgovori na vsako novo nalogo. 

Na podlagi kombinacije dednosti, okolja, zgodovin učenja in spretnosti lotevanja nalog 

Krumboltz predvideva tri pomembne posledice (prav tam, 49): 

1. Posplošitve opazovanja sebe so pogledi na samega sebe, ki se jih posameznik uči v 

različnih ţivljenjskih izkušnjah in se lahko kaţejo v obliki interesov, ki jih posameznik 

izraţa. 

2. Spretnost, kako se lotiti naloge in ki jo posameznik kaţe pri tem, ko se ukvarja z okoljem, 

ga razlaga in napoveduje. Izjave o svoji uspešnosti v karieri so pomemben primer 

dispozicij odločanja. 

3. Izidi ukrepov so specifična vedenja, ki se tičejo sprejemanja odločitev in razvijajo na 

podlagi posplošitev opazovanja sebe in spretnosti odnosa do naloge. Sem lahko štejemo 
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prijave na razpisana delovna mesta, učenje specifičnih delovnih spretnosti, udeleţbe na 

programih usposabljanja ter druge podobne dejavnosti in ukrepi. 

Teorijo socialnega učenja bi lahko povzeli nekako takole (prav tam, 50):  

Ljudje prenašajo v svoja specifična okolja skupek genetično in druţbeno podedovanih 

značilnosti. Značilnosti in okolja
36

 vplivajo drug na drugega. Iz tega izhajajo pogledi na samega 

sebe, ki vplivajo na vedenja posameznika v zvezi z delom. Ta vedenja preoblikujejo naravne ali 

programirane podkrepitve ali kazni. 

Krumboltz s svojimi sodelavci prehaja od teorije razvoja kariere k teoriji za kariero. Teorije 

razvoja kariere govorijo o vzrokih, zaradi katerih se je posameznik odločil za posamezno pot 

v karieri, medtem ko teorija svetovanja za kariero govori o tem, kaj lahko svetovalci za 

kariero storijo, da bi pomagali ljudem oblikovati njihovo pot (Krumboltz 1997, 48).  Teorija 

svetovanja za kariero spodbuja ljudi, naj razširijo svoje zmoţnosti in interese na podlagi 

sprememb v konceptu dela. Poklici niso več stabilni, zato se morajo ljudje pripravljati na 

spremembe delovnih nalog. Zastarel postaja tudi sam pojem dela (job), saj se od zaposlenih 

ne pričakuje več le to, da ustvarjajo nove izdelke in storitve za trg, temveč da trţijo same sebe 

v okviru organizacij (prav tam).   

Svetovanje za kariero je najbolj vsestranski tip svetovanja. Svetovalec mora obvladati vse 

veščine drugih svetovalcev ter poleg tega poznati zaposlitvene trende, metode, ki pripravljajo 

ljudi za različne delovne naloge, različne diagnostične tehnike in metode za spreminjanje 

vedenja pri delu, čustev in znanja (Krumboltz 1997, 64). Poklicno svetovanje je proces, ki 

spremlja posameznika pri njegovem oblikovanju kariere. Posameznika mora spodbujati k 

nenehnemu učenju in razvoju svojih spretnosti, da bodo ostali konkurenčni v spreminjajočem 

delovnem okolju. 

Teorija socialnega učenja pri sprejemanju odločitev za kariero je teorija razvojne kariere, ki je 

opisala, kako se nešteto učnih izkušenj skupaj kombinira z osebnimi izkušnjami, te pa se 

strnejo v človekovo zaposlitveno pot. Ljudje z različnimi genskimi karakteristikami so 

izpostavljeni neskončnim moţnostim učenja in so rezultat socialnega, kulturnega in 

ekonomskega okolja, ki obstaja v tistem času in na tistem kraju, kjer ţivijo. 

Zavedam se, da na poklicno izbiro vplivajo različni dejavniki in pri mojem raziskovalnem 

delu vidim večji pomen dejavnikov, ki jih izpostavlja teorija socialnega učenja. Teorija 
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 Ljudje z različnimi genskimi značilnostmi so izpostavljeni nenehnim moţnostim učenja v svojem 

okolju, zato so njihove značilnosti o delu rezultat socialnega, kulturnega in ekonomskega okolja, v 
katerem ţivijo (Krumboltz 1997, 64). 
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socialnega učenja se opira predvsem na ţivljenjske dogodke, na socialno učenje posameznika 

in poudarja pomen nenehnega učenja, ki je posledica vplivov iz okolja, s tem pa nadgrajuje 

teorijo lastnosti in zahtev. Teorija svetovanja za kariero pa izpostavlja pomen svetovalca kot 

spodbujevalca posameznika pri učenju. Namreč v sodobnem času se trg dela stalno spreminja, 

poklici niso več stabilni, posameznik pa se trgu lahko prilagaja in mu sledi le, če skrbi za  

stalno izobraţevanje in usposabljanje. S tem, ko posameznik pridobiva nova znanja, se uči, se 

spreminjajo tudi njegove potrebe, interesi in tudi vrednote pri poklicni izbiri. 

3.2.7 Brownov holistični model poklicne in življenjske izbire 

Zunker navaja še nekaj novejših teorij, ki so nastale po letu 1990 in ki obetajo nadaljnji razvoj 

(Zunker 1998). Na tem mestu bi omenila le Brownov holistični model poklicne in ţivljenjske 

izbire, ki je nastal po letu 1996 in je zanimiv z vidika magistrske naloge.  Model kariernega 

razvoja je Brown utemeljil na človekovih osebnih vrednotah in hkrati poudaril pomen okolja 

pri oblikovanju vrednostnega sistema.  

Po Brownovem prepričanju igra interes posameznika manj pomembno vlogo pri odločanju v 

karieri kot vrednote, saj se interes ne presoja kot element pri primerjanju lastne uspešnosti 

standardov obnašanja. Po njegovem so določeni standardi pri obnašanju zelo pomembni v 

razvojnem procesu, zato so vrednostno opredeljeni in postanejo pravilo, s katerim posameznik 

presoja lastna dejanja in dejanja drugih. Vrednote so pomembnejše v kariernem procesu in se 

po Brownu oblikujejo v medsebojnem procesu podedovanih karakteristik in izkušenj. Otroci 

so podvrţeni številnim vrednostno obremenjenim sporočilom s strani staršev, odraslih, 

vrstnikov ter medijev. S tem, ko jih asimilirajo, se vrednote razvijajo in iz delčkov nastane 

vzorec obnašanja pri odraslem posamezniku. Vrednote usmerjajo k ţelenemu cilju in so 

močne determinante pri racionaliziranju vlog vedenja v smeri, ki jo podpirajo. Če so jasno 

oblikovane, imajo odločilno vlogo ter so prioritetno določene po pomembnosti, kar usmerja 

posameznikovo obnašanje v nekem okolju (Cvetko 2002, 41). Skladnost v okolju ima za 

posledico skladnost med ţeljami in obnašanjem in s tem kristalizacijo in razvoj prioritet 

vrednot. Po drugi strani pa lahko ovire v okolju blokirajo posameznika v delovanju v smeri 

svoje vrednotne orientacije (Zunker 1998, 82). 

Sistem vrednot v okolju je zanimiv del Brownove teorije. Hollandovo teorijo je videl kot 

sistem, ki določa posameznikovo osebnost v okolju. To pa se je izkazalo koristno le, ko so 

bile meje jasno postavljene. V kompleksnem okolju so prevladujoče vrednote "elite moči". Te 

vrednote postanejo posamično prevladujoče pri zasnovanju akcije in reakcije med 

posameznikom in okoljem (Zunker 1998, 82; Cvetko 2002, 41). 

Vrednostni model kariernega izbora po Brownu sestavlja naslednjih šest osnovnih 

predpostavk (Zunker 1998, 82; Cvetko 2002, 41–42): 

1. Posamezniki postavijo v prioritetni poloţaj samo manjše število vrednot. 
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2. Pri izboru vlog v ţivljenju imajo vrednote zelo visoko prioriteto, če so upoštevani 

naslednji kriteriji: 

 vsaj en izbor je primeren, da zadovolji vrednoto v ţivljenju, 

 izbori, s katerimi v praksi uresničimo ţivljenjske vrednote, so jasno označeni, 

 teţavnostni nivo pri praktičnem uresničevanju vsakega izbora je enak. 

3. Vrednote se pridobivajo skozi učenje iz vrednostno obremenjenih informacij v okolju. 

4. Ţivljenjsko zadovoljstvo je odvisno od ţivljenjske vloge, ki zadovolji vse bistvene 

vrednote. 

5. Poudarjena lastnost vloge je v direktnem odnosu s stopnjo zadovoljstva pri 

najpomembnejših vrednotah znotraj vlog. 

6. Uspeh v ţivljenjski vlogi je odvisen od mnogih faktorjev. Nekatere od teh so naučene 

veščine, drugi so spoznavne, emocionalne in fizične sposobnosti. 

Posameznik pri svojem načrtovanju kariere po Brownu izhaja predvsem iz lastnega sistema 

vrednot, ki pa se oblikuje v odnosu do pomembnih posameznikov v njegovem okolju. Model 

kariernega razvoja je torej utemeljil na človekovih osebnih vrednotah in hkrati poudaril 

pomen okolja pri oblikovanju vrednostnega sistema, hkrati pa razmejil pomen vloge interesa 

in vrednot pri odločanju v karieri, kar je tudi rdeča nit raziskave v magistrski nalogi.  

3.3  Povzetek 

Pregledala sem deset teorij o razvoju poklicne izbire. Vsaka teorija poudarja dejavnike, ki so 

po njenem mnenju odločilni in ki vplivajo na poklicno odločitev in s tem na razvoj kariere 

posameznika. Vsaka je prinesla nekaj novega v poklicno svetovanje in načrtovanje poklicne 

poti. Z vidika magistrske naloge me predvsem zanimajo zunanji in notranji dejavniki pri 

poklicni odločitvi, ki jih poudarjajo na eni strani nepsihološke (teorija naključij, ekonomske 

teorije ter sociološke teorije) in na drugi psihološke teorije izbire poklica. 

Nepsihološke teorije poudarjajo, da se glavni dejavniki poklicne odločitve nahajajo v okolju 

posameznika, da so splet slučajnih okoliščin, v katerih se posameznik znajde v času odločitve 

(teorija naključij), po drugi strani pa, da se posamezniki odločajo za poklic na podlagi 

zasluţka oz. materialnih koristi, ki jih prinaša poklic (ekonomske teorije), kar bom tudi 

ugotavljala v empiričnem delu naloge. Sociološke teorije pa zagovarjajo, da je glavni dejavnik 

poklicne izbire socialni status posameznika. Menim, da v današnjem času televizije, 

računalnikov in s tem dostopa do različnih informacij ni tako. Vsekakor je nekaj učencev, ki 

se odločijo za poklic, ki ga opravljajo starši ali se odločijo prevzeti kmetijo, obrt staršev, 

vendar je to zanemarljiv deleţ, ki pa ga na tem nivoju ne bom ugotavljala.  

Psihološke teorije predpostavljajo, da je poklicna odločitev v veliki meri odvisna od značaja 

posameznika, majhen vpliv pa ima tudi okolje, v katerem posameznik odrašča. Pri pregledu 

psiholoških teorij sem ugotovila, da nekateri avtorji (Parsons, Ginzberg, Holland) bolj 
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poudarjajo notranje dejavnike izbire poklica, drugi (Roe, Krumboltz) pa se osredotočajo na 

vlogo in pomen različnih zunanjih dejavnikov. Potem pa sta tu še Super in Brown, ki sta kot 

notranji dejavnik izpostavila vlogo vrednot, hkrati pa poudarila pomen okolja pri oblikovanju 

osebnih vrednot posameznika. 

V raziskovalni nalogi me zanima, kateri dejavniki vplivajo na izbiro srednje šole pri učencih 

na podeţelski osnovni šoli. Pri raziskovanju teh mi bo v pomoč teoretična podlaga. Vpliv 

dejavnikov bom razčlenila na notranje dejavnike, kot so potrebe, vrednote, interesi, 

inteligenca in sposobnosti kot tudi na zunanje dejavnike in s tem vpliv okolja, kot so šola, 

druţina, vrstniki, in druţba, ki jih izpostavlja v svoji teoriji tudi Super. Med notranjimi 

dejavniki me predvsem zanima vpliv vrednot na posameznikovo poklicno odločitev.
37

 Prvi, 

pri katerem zasledimo omembo vrednot pri poklicni izbiri, je Holland. Pomen posameznikove 

osebnosti, njegovih osebnih lastnosti pa poleg Hollanda poudarja tudi Parsons. Tudi Brown je 

model kariernega razvoja utemeljil na človekovih osebnih vrednotah, hkrati pa poudaril 

pomen okolja na oblikovanje vrednotnega sistema. Zanima me tudi, kateri zunanji dejavniki 

imajo večji vpliv na izbiro srednje šole. Krumboltz v svoji teoriji socialnega učenja večjo 

pozornost posveča socialnemu učenju posameznika in se pri tem predvsem opira na 

ţivljenjske dogodke. S stalnim učenjem, s pridobivanjem novih znanj pa se spreminjajo 

posameznikove potrebe, interesi in tudi vrednote pri izbiri srednje šole. Med drugim bom 

ugotavljala vpliv druţine na poklicno izbiro, katerega kot ključni dejavnik izpostavlja v svoji 

teoriji Anne Roe. Ker v svojih letih poklicnega svetovanja ugotavljam, da na izbiro v veliki 

meri vpliva tudi bliţina srednje šole,
38

 me predvsem zanima slednji zunanji dejavnik. 

Vsekakor pa ne bom zanemarila ostalih notranjih in zunanjih dejavnikov, ki jih izpostavljajo 

zgoraj omenjeni teoretiki.  

Strinjam pa se tudi z Ginzbergovo prenovljeno teorijo, ki pravi, da se proces poklicne izbire 

ne konča in se lahko ujema s posameznikovim celotnim delovnim ţivljenjem. V tem procesu 

pa odigrajo svojo vlogo tudi poklicni svetovalci, katerih delo je namenjeno predvsem 

informiranju posameznika, kar med drugim pri svojem delu tudi počnem. 

Ker bodo vrednote, ki jih novejše teorije poklicne izbire uvrščajo med pomembnejše 

dejavnike izbire poklica in s tem izbire srednje šole, predstavljale ključni dejavnik v 

empiričnem delu naloge, bom naslednje poglavje namenila vrednotam in pojasnitvi njihove 

vloge in vpliva na oblikovanje vrednotnega sistema posameznika ter povezanost vrednot z 

izbiro srednje šole. 

                                                

37
 O vrednotah bom spregovorila v naslednjem poglavju 4. 

38
 V zadnjih letih se zmanjšuje ta vpliv, kar bom ugotovila tudi v empiričnem delu naloge.  
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4 VPLIV VREDNOT NA POKLICNO ODLOČITEV MLADIH  

V prejšnjem poglavju smo videli, da se teorije izbire poklica vedno bolj osredotočajo na 

področje posameznikovih vrednot, ki so odločilen dejavnik pri izbiri srednje šole oz. poklica 

(Supper, Brown). Ker me v nalogi zanima, katere vrednote prevladujejo pri izbiri srednje šole, 

torej vpliv individualnih vrednot na posameznikovo poklicno odločitev, se bom poglobila tudi 

v teoretična in empirična spoznanja o vrednotah z vidika psihologije osebnosti.  

4.1 Opredelitev vrednot 

Vrednote so v današnjem času  pogosto uporabljen pojem. Zasledimo jih kot predmet 

proučevanja v različnih znanstvenih disciplinah in znotraj vsake zasledimo različne 

opredelitve. Čeprav je sam izraz vrednota relativno nov in se je pojavil najprej na področju 

ekonomije, se kot pojem nanaša na to, kar so v antičnem času označevali s pojmi vrline in 

kreposti (grško arete in latinsko virtus). Vse do konca 19. stoletja se je sodobni pojem 

vrednote gibal predvsem v okviru filozofije, v 20. stoletju pa je definitivno postal predmet 

sistematičnega proučevanja v psihologiji, sociologiji in drugih druţbenih znanostih (Musek 

2003). 

Filozofske teorije vrednot ne zanima empirično pojavljanje vrednot, ampak to, kaj vrednote 

razlikuje od drugih kategorij stvari in pojavov, kaj je dobro in slabo (najstveni značaj).
39

 V 

psihologiji pa se porajajo druga, psihološko pomembnejša vprašanja. Musek piše (2000, 3), da 

psihologijo zanima predvsem empirični, izkustveni vidik vrednot. Zanima jo, katere 

kategorije vrednot doţivljajo ljudje kot posamezniki in skupine, kako jih ocenjujejo in 

povezujejo, kako vrednote vplivajo na obnašanje in obratno, kako so odvisne od osebnostnih 

potez itd. Skratka, psihologije ne zanimajo vrednote kot idealne kategorije, temveč kot 

empirične kategorije, kot empirična dejstva v naši duševni stvarnosti. 

Pri nas se s proučevanjem vrednot ukvarjata psihologa Musek in Pogačnik, ki poudarjata 

motivacijsko vlogo vrednot. 

Musek (2000, 7–8) o vrednotah pravi, da so nekaj, kar je potrebno razlikovati od dejstev. Za 

vrednote se zavzemamo, dejstva opaţamo. Znanost, med drugim tudi psihologija, se ukvarja z 

dejstvi, ki jih je lahko objektivno in nepristransko opazovati. Tudi vrednote lahko proučujemo 

objektivno in to tako, da jih raziskujemo kot dejstva. V psihološkem proučevanju vrednot nas 

lahko zanima, kaj ljudje smatrajo za vrednote, kako jih ocenjujejo, rangirajo, katerim dajejo 

prednost, kak pomen imajo za njih itd. V psihološkem preučevanju vrednot nas torej zanimajo 

                                                

39
 Filozofijo je močno zaposlovalo vprašanje, kakšne naj bi bile vrednote in vrednostne hierarhije; ne 

kakšne so, temveč, kakšne bi morale biti po filozofski in logični presoji (Musek 2000, 7). 
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izkustvena, empirično ugotovljiva vprašanja o vrednotah. Ne zanima nas, kakšne naj bi 

vrednote bile, temveč kakšne so po doţivljanju in po izjavah. 

Pogačnik (2008) poda svojo definicijo vrednot in pravi, da so "vrednote pojmi o temeljnih 

kategorijah zaţelenega". V svojem bistvu so vrednote kognitivne reprezentacije človekovih 

motivov. To niso neposredne zaznave potreb niti ne drugi občutki, ampak gre za pojme, z 

razumom predelane predstave o tem, kaj je za posameznika dobro in zaţeleno. Vrednote so 

brezpogojno zaţelene, in to vsem ljudem. Pomembnost vrednot lahko presojamo samo 

relativno - v odnosu do drugih vrednot. Vrednot ni zelo veliko, saj so to najširše motivacijske 

kategorije. Osebnih vrednot je toliko, kolikor je temeljnih motivov človeka (prav tam). 

Musek (1993, 72–73) opredeli "vrednote kot vrednostne kategorije, h katerim si prizadevamo 

in ki nam predstavljajo neke vrste cilje oziroma ideale". Konkretneje opredeli "vrednote kot 

posplošena in relativno trajna pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo, ki se 

nanašajo na široke kategorije podrejenih objektov in odnosov in ki usmerjajo naše interese in 

naše vedenje". Nadalje navaja, da psihologijo zanima, katere kategorije vrednot doţivljajo 

ljudje kot posamezniki in skupine, kako jih ocenjujejo in povezujejo, kako vrednote vplivajo 

na vedenje in obratno, kako so odvisne od osebnostnih potez itd. 

Tako Musek kot Pogačnik izpostavljata, da so osebne vrednote pojmi, ki jih lahko presojamo 

in primerjamo le v odnosu do samega sebe, kar visoko cenimo in zato usmerjajo naše interese 

in vedenje ter nas vodijo, da doseţemo neke motivacijske cilje. Vrednote so torej relativno 

trajna pojmovanja in naravnanost o ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo.   

 

Slika 3: Vrednote kot motivacijski cilji.  

Vir: Musek 1993,72 

Pred leti je Musek (1993, 72–73)  predlagal shemo, po kateri lahko vrednote opišemo kot 

motivacijske cilje najvišjega hierarhičnega reda. Hierarhični model strukture vrednotnega 

univerzuma je postal tako eden izmed temeljev njegove teorije vrednot. Okvirno predstavitev 

modela kaţe slika 3. Kot vidimo, zavzemajo vrednote v tem modelu najvišjo raven hierarhije 

motivacijskih ciljev. Specifični motivacijski cilji se zdruţujejo v kompleksne cilje, ti v 
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splošne cilje. Tudi splošne motivacijske cilje še lahko kategoriziramo v skupine, a tedaj 

ugotovimo, da so to prav tiste kategorije, ki jih navadno označujemo z izrazom vrednote. 

Motivacijske cilje si lahko predstavljamo na različnih ravneh. Na najniţji ravni so zelo 

specifični in konkretni motivacijski cilji. Na višjih ravneh so bolj splošni in abstraktni 

motivacijski cilji. Na najvišjih ravneh se motivacijski cilji generalizirajo v posamezne 

vrednote (Musek 2000, 10). 

Pojmovanju, da lahko vrednote ustrezno pojmujemo kot posebno vrsto motivacijskih ciljev, je 

blizu tudi pojmovanje, ki ga izraţata Schwartz in Bilsky (1987, po Musek 2000, 10). 

Sklicujoč se na številne avtorje in definicije vrednot, predlagata naslednjo opredelitev, po 

kateri so vrednote (a) pojmovanja ali prepričanja o (b) zaţelenih končnih stanjih ali vedenjih, 

ki (c) presegajo specifične situacije, (d) usmerjajo in vodijo izbiro ali pa oceno ravnanj in 

pojavov in (e) so urejena glede na relativno pomembnost. Avtorja posebej opozarjata na 

motivacijski vidik vrednot in menita, da so vrednote kot posebne vrste ciljev povezane z 

različnimi interesi (ti so lahko spet različni - individualni, kolektivni ali pa oboje), dalje z 

različnimi motivacijskimi področji ali domenami (uţivanje, varnost, storilnost, 

samousmerjanje, socialna prilagojenost, prosocialno obnašanje, socialna moč in zrelost).  

Vrednote so po mojem mnenju pojmi, s katerimi posameznik izrazi, kaj je zanj pomembno, 

dobro, ima zanj vrednost, se za to zavzema in mu zato predstavlja motivacijo za dosego 

nekega cilja. Ker se na podlagi vrednot v ţivljenju odločamo, so pomemben dejavnik tudi pri 

poklicni izbiri posameznika, zato bom v nadaljevanju pregledala, kako vrednote razvrščajo 

različni avtorji, kako nastajajo in se oblikujejo ter predvsem kakšen vpliv imajo na poklicno 

izbiro. 

4.2 Klasifikacija in merske lestvice vrednot 

Različni avtorji so v različnih obdobjih vrednote preučevali z različnih zornih kotov in jih 

poskušali klasificirati. Psihološka in filozofska literatura navaja celo vrsto klasifikacij 

vrednot, katere izčrpen pregled navaja Musek (2000, 15–21). 

Ţe Aristotel je v antičnem času izdelal zelo natančno analizo vrednot, ki jih je razdelil na 

razumske (um, modrost, umetnost ipd.) in značajske (pogum, samospoštovanje, prijateljstvo 

ipd.) vrednote. Rimski pisci so navajali tri osnovne vrednote: lepo, resnično in dobro. 

Krščanstvo je prineslo še tri poglavitne vrednote: vera, upanje in ljubezen. Šele Nietzsche pa 

je postavil kontrapozicijo tako klasičnim antičnim kot krščanskim vrednotam. V njegovi 
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terminologiji apolonskim vrednotam
40

 (vrednote kulture, omike, ravnovesja, reda, harmonije 

in samoizpopolnjevanja) stojijo nasproti "barbarske" dionizične vrednote
41

 (moč, 

neomejenost, svoboda, strasti, oblast) (Musek 1993, 80–85). 

Pri nas se je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja začelo intenzivnejše raziskovanje vrednot, 

njegov tempo pa je močno narasel v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Vzporedno z 

raziskovanjem vrednot so se oblikovali tudi instrumenti za merjenje vrednot. Med njimi velja 

omeniti Pogačnikove in Muskove lestvice vrednot. 

Pogačnik (2002, 33–34) vrednote razvrsti po naslednjem vidiku: 

 osebne vrednote, 

 druţbene vrednote in 

 splošne vrednote. 

Znotraj kategorije druţbenih vrednot, ki veljajo za celotno druţbo, še naprej razlikujemo 

vrednote, ki veljajo za posamezne dele druţbe. Splošne vrednote so še širše in se nanašajo na 

vsa ţiva bitja nasploh. Ravno tako ne moremo enačiti nabora osebnih vrednot in nabora 

druţbenih vrednot. Ta dva nabora se le delno prekrivata, obstajajo pa vrednote, ki veljajo le za 

nivo posameznika, in vrednote, ki veljajo le za nivo druţbe (prav tam).
42

 

Tako kot obstajajo različne klasifikacije vrednot, obstaja tudi vrsta lestvic za merjenje 

pomembnosti vrednot. Pogačnik piše (2002, 34), da so najpomembnejše kar opredeljuje 

razlike med njimi, razlike v konceptualnih in teoretskih osnovah, na katerih ti instrumenti 

temeljijo. Nekatere lestvice obsegajo širši spekter vrednot (Musek, Rokeach, Schwartz in 

Bilsky, v Musek 2000, 15–21), druge se omejujejo izključno na osebne vrednote (Pogačnik, 

1987). Pogačnik (2008) pravi, da naj bi taksonomija vrednot odgovorila na vprašanje, katere 

vrednote realno obstajajo, koliko jih je in kako jih lahko razvrstimo v logičen sistem (oziroma 

v kakšnih medsebojnih odnosih so). 

Rokeach (1973, po Rus 1994, 168) meni, da vsako vrednoto sprejemamo brez povezave z 

drugimi vrednotami. Postopoma, izkustveno in skozi proces razvoja izolirano oblikovane 

vrednote integriramo in uvrščamo v hierarhično organiziran sistem, kjer je vsaka vrednota po 

pomembnosti določena relativno na druge vrednote. Ta organiziran, strukturiran sistem se 

                                                

40
 Apolonske vrednote so ideali, ki presegajo vrednote osebnega zadovoljstva. Gre za vrednote, ki se 

povezujejo z osebno in duhovno rastjo, uresničevanjem in transcendenco (Musek 2000). 
41

 Dionizične vrednote zajemajo vrednote, povezane z uspehom, doseganjem, uveljavljanjem in 

ugledom, materialne vrednote, dobrine uţivanja in zadovoljstva (Musek 2000). 
42

 Razumevanje s partnerjem je tipična osebna vrednota, enakost je tipična druţbena vrednota, znanje 
je vrednota, ki velja tako za posameznika kot za druţbo (Pogačnik 2002, 34). 
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imenuje implicitni vrednotni prostor, saj navzven ni jasno prepoznan, ampak ga lahko 

odkrijemo z natančnejšo analizo posameznikovih vrednot. 

Preglednica 2: Muskova hierarhična struktura vrednostnega prostora
43

 

Dionizične vrednote Apolonske vrednote 

Kategorije 

največjega 

obsega 

Hedonski tip Potenčni tip Moralni tip Izpolnitveni tip Kategorije 

večjega obsega 
- čutne 

- zdravstvene 

- varnostne 

- statusne 

- patriotske 

- legalistične 

- tradicionalne 

- druţinske 

- socialne 

- kulturne 

- estetske 

- aktulizacijske  
- spoznavne 

- verske 

Kategorije 

srednjega obsega 

- veselje in zabava, 

- druţabnost, 
vznemirljivo 

ţivljenje, udobje, 

spolnost, dobra 
hrana, prosto 

gibanje, 

(svoboda) 

 
- zdravje 

 

- varnost, počitek 
 

- moč, ugled, 

slava, denar, 
uspeh, 

prekašanje 

drugih, dolgo 
ţivljenje 

 

- ljubezen do 

domovine, 
narodnostni 

ponos, red, 

zakoni 

- poštenost, 

dobrota, 
delavnost 

 

- druţinska 
sreča, 

razumevanje s 

partnerjem, 

ljubezen do 
otrok, 

ljubezen, 

upanje 
 

- enakost, 

nacionalna 
enakopravnost, 

mir, sloga, 

pravica, 

(svoboda) 

- kultura, 

umetnost, 
ustvarjalnost 

 

- lepota, narava 
 

- samoizpopo- 

lnjevanje, 

znanje, 
napredek 

 

- resnica, 
modrost 

 

- vera 

Specifične 

vrednote 

Vir: Musek 2000, 71 

Tudi Musek (2000, 71) v svoji teoriji vrednotni prostor strukturira v jasen hierarhičen model, 

ki ga prikazuje preglednica 2. Muskova lestvica vrednot (MLV) vsebuje tako osebne kot 

druţbene vrednote, ki hierarhično
44

 povezuje njihove nivoje generalnosti (največje, večje in 

srednje) s posameznimi vrednotami. 

                                                

43
 Hierarhična struktura vrednotnega prostora: po vrsti zajema štiri ravni generalnosti, raven 

vrednotnih kategorij največjega obsega (vrednotne velekategorije), raven vrednotnih kategorij večjega 
obsega (vrednotne tipe), raven vrednotnih kategorij srednjega obsega (vrednotne usmeritve) in raven 

specifičnih vrednot (posamezne vrednote) (Musek 2000, 71). 
44

 Ko govorimo o hierarhiji vrednot, se je treba zavedati, da hierarhija vrednot nikakor ne pomeni, da 
so ene vrednote višje, druge pa niţje, nekatere nasploh bolj pomembne za človeštvo, druge manj. 
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Ta klasifikacija nam pomaga razumeti, kako vrednote grupirajo ljudje v vsakdanjem ţivljenju. 

Na najvišjem nivoju se vrednote delijo na dve vrednotni makrokategoriji (dionizične in 

apolonske). Ti se naprej delita na dva vrednotna tipa in slednji še naprej na vrednotne 

kategorije srednjega obsega (Musek 2000, 28–29). Muskova razdelitev vrednot vsebuje veliko 

število vrednot in kategorij. Pogačnikova lestvica osebnih vrednot (LOV)
45

 pa je preglednejša 

in enostavnejša (Pogačnik 2008).  

 

Slika 4 Struktura osebnih vrednot 

Vir: Pogačnik 2008 

Pogačnik (2002, 38) ugotavlja, da ne glede na to, da so tipi vrednot medsebojno neodvisni, 

med njimi šibka povezava vseeno obstaja. Na podlagi lestvice osebnih vrednot je oblikoval 

prostor osebnih vrednot, ki je strukturiran z dvema bipolarnima makrodimenzijama: 

dionizično – apolinično (D–A) in eksistenčno – izpolnitveno (E–I), kar je prikazano na sliki. 

Pogačnik govori o veliki ločnici človekove motivacije, ki na eni strani kaţe na osebno korist 

in zadovoljstvo (materializem), na drugi strani pa na altruizem, občečloveško skupnost in 

kulturo (duhovna orientacija) (D–A). Obstaja še druga makrodimenzija, ki jo na eni skrajnosti 

opredeljujejo eksistenčne vrednote, na drugi pa vrednote izpolnitve (E –I). Slednja diagonala 

                                                                                                                                                   

Nobene »nadvrednote« ni, ki bi bila absolutno merilo pomembnosti človekovih vrednot. Ko je v 

psihologiji govora o vrednotnih hierarhijah, potem se s tem misli na (Pogačnik 2002, 36): 
- posameznikovo hierarhijo – prioritetno listo vrednot, 

- zdruţevanje vrednot v kategorije, ki se pri ljudeh statistično »pojavljajo skupaj« in jih 

poimenujemo z nazivi, ki pa sami niso več vrednote (npr. Muskova klasifikacija vrednot), 

- razvojno hierarhijo vrednot, v kateri pa seveda vrednote niso »višje« in »niţje«, temveč 
»zgodnejše« in »kasnejše«. 

45
 LOV obsega 24 vrednot, ki omogočajo hiter vpogled v motivacijsko strukturo mladostnikov in 

odraslih. Posamezniki vrednote na lestvici presojajo kot ţivljenjska vodila, kot tiste idealizirane cilje, 
h katerim je v ţivljenju vredno teţiti (Pogačnik 2002, 37–38). 

http://sites.google.com/site/vidpogacnik/home/vrednote/raziskave_vrednot/vrednote_starost.GIF?attredirects=0
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razlikuje starejše ljudi od mlajših. Pri mlajših prevladujejo vrednote aktivnosti in avtonomije, 

pri starejših pa tradicionalne in druţinske vrednote (Pogačnik 2008). 

S to metodo dobimo vpogled v posameznikov vrednotni prostor, s katerim lahko dobimo 

prikaz posameznika ali skupine v prostoru vrednot, katere je Pogačnik na sliki 4 pregledno 

grafično prikazal. 

V empiričnem delu bom raziskovala vpliv vrednot na poklicno izbiro. Pri sestavi vprašalnika 

in predvsem pri interpretaciji rezultatov mi bo v pomoč Pogačnikova lestvica osebnih vrednot 

ter Muskova hierarhična struktura vrednostnega prostora. Pri statistični obdelavi bom s 

pomočjo Muskove hierarhične strukture vrednostnega prostora posamezne vrednote 

zdruţevala v kategorije največjega obsega, v apolonske in dionizične vrednote, in preverjala, 

katere vrednote prevladujejo pri učencih, ki se zanimajo za naravoslovno-tehnične šole in 

katere pri ostalih učencih. Ker pa me zanima posameznikova poklicna izbira, se bom v 

nadaljevanju teoretičnega dela usmerila predvsem na vrednote, ki se nanašajo na poklicno 

izbiro. Pred tem pa me še zanima, v katerem obdobju ţivljenja posameznika vrednote 

nastanejo in kako se oblikujejo. 

4.3  Nastanek in oblikovanje vrednot 

Vrednote so kompleksen pojav, saj se povezujejo tako s čustvenimi kot z motivacijskimi in 

kognitivnimi procesi. Nastanek vrednot sodi v dobo od zgodnjega otroštva do mladostništva. 

Ker se vrednote, vrednostna orientacija in sistemi v ţivljenjskih obdobjih spreminjajo, 

govorimo o postopnem razvoju vrednot. Musek (1993, 204) pravi, da se v pravem pomenu 

besede vrednote pri posamezniku verjetno oblikujejo šele v najstniških letih, čeprav ţe veliko 

prej vrednoti različne pojave in objekte. Zrelo pojmovanje vrednot namreč zahteva 

oblikovane zmoţnosti abstraktnega mišljenja. To pa sovpada z leti pubertete in zgodnje 

adolescence. To pomeni, da ima populacija v raziskavi, to so učenci  v devetem razredu (stari 

od 14 do 15 let), ţe oblikovane vrednote.  

Osnovne implicitne vrednostne kategorije si otrok izoblikuje ţe v predšolskem obdobju. 

Pojave, dogajanja in objekte klasificirajo kot "prijetne" in "neprijetne", "lepe" in "grde", 

"dobre" in "slabe". Te zgodnje kategorizacije bi upravičeno lahko imeli za prvo predstopnjo v 

razvoju vrednot. Pozneje se implicitne vrednostne sheme in temeljne kategorije razširijo in v 

adolescenci ţe obsegajo vse temeljne kategorije, ki smo jih omenili v prejšnjem poglavju 

(prav tam, 204). 

Pri oblikovanju individualnih vrednot, vrednostnih hierarhij in sistemov pa imajo poleg 

implicitnih shem in kategorij po vsej verjetnosti odločilno vlogo tudi posameznikove 

izkušnje. Pomemben pa je tudi drug dejavnik. Namreč tista področja in dejavnosti, v katera 

vlagamo veliko duševne in osebne energije, avtomatično pridobivajo na vrednosti. S tem pa te 
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izkušnje vplivajo na izoblikovanje vrednostnih prioritet in hierarhij pri posamezniku. To pa je 

eden izmed pomembnih razlogov, zakaj najdemo bistvene razlike v vrednostnih hierarhijah 

med ljudmi različnih zanimanj in poklicev (prav tam, 205). 

Zupančičeva in Justin (1991, 198–199) sta primerjala vrednote mlajših (od 13 do 14 let) in 

starejših (od 16. leta dalje) mladostnikov. Poglavitna razlika je v tem, da pri mlajših 

mladostnikih prevladuje materialna in hedonistična usmeritev. To pomeni, da visoko 

vrednotijo materialne dobrine, ki si jih ţelijo, telesno ugodje, zabavo in brezskrbnost. Visoko 

vrednotijo osebne doseţke in socialno uspešnost. Starejši mladostniki pa so bolj usmerjeni k 

socialnim, človekoljubnim in duhovnim vrednotam. Sklepata, da do teh razlik prihaja zato, 

ker je pri mlajših mladostnikih še zmeraj več zunanje motivacije za dejanja, medtem ko pri 

starejših ţe prevladuje notranja motivacija. 

Ravno tako kaţejo rezultati Muskove (1993, 215–216) raziskave vrednot, da se v mlajših letih 

bolj usmerjamo k motivacijskim ciljem, ki so povezani s čutnimi zadovoljstvi, ugodji in 

uţivanjem, kar pomeni, da imajo večjo moč hedonske vrednote in vrednote potence. Kasneje 

pa se izrazijo moralne ter nekatere izpolnitvene vrednote.  

Poleg lastne aktivnosti pa je okolje s svojim vplivom najmočnejši dejavnik pri oblikovanju 

osebnosti in razvoju vrednot (Musek, 1995). 

Učenci imajo torej v devetem razredu ţe oblikovan svoj vrednostni sistem, ki se pri 

posamezniku z leti še izoblikuje in spreminja. Raziskavi Zupančičeve in Muska sta pokazali, 

da pri mladostnikih starih od 14 do15 let prevladuje bolj hedonistična usmeritev, kar pomeni, 

da visoko vrednotijo ugodje, zabavo, brezskrbnost itd., kasneje pa se izrazijo moralne in 

nekatere izpolnitvene vrednote. Tako lahko sklepam, da bodo pri učencih, vključenih v 

raziskavo, prevladovale hedonistične vrednote in vrednote potence, to je dionizične vrednote, 

kar bom preverila v empiričnem delu naloge. 

4.4 Vrednote mladih in izbira šolanja 

Ţivljenjske izkušnje mladih ljudi so se predvsem v devetdesetih letih prejšnjega stoletja 

temeljito spremenile. Spremenjena so druţinska in prijateljska razmerja, drugačne so izkušnje 

v izobraţevalnem sistemu, drugačni so problemi, ki zadevajo zaposlovanje mladih itd. Po 

javnomnenjskih raziskavah v Sloveniji so se vrednote mladih, v devetdesetih letih prejšnjega 

stoletja, premaknile od "materialno-kariernih" k "postmaterialnim-osebnostnim" vrednotam 

(Ule 2004, 352). Med tistimi raziskavami, ki so bile opravljene po letu 1993, je bila zelo 

močna vrednota partnersko in druţinsko ţivljenje. "V raziskavi Mladina 2000 pa med 

vrednotami kot najpomembnejše vrednote izstopajo zdravje, resnično prijateljstvo in 

druţinsko ţivljenje," pravi Uletova (2004, 353). 
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V raziskavah Uletova in Kuharjeva (2002, 53–54) ugotavljata:  

Vrednote mladih postajajo vse bolj subjektivne, pomembna je pravica do individualnosti. Mladi 

cenijo osebne potrebe bolj kot vse drugo. Ne poudarjajo več kolektivnih pravic, kot sta npr. 

enakost in demokracija. Vrednote danes niso več zgolj omejeni skupki stališč, temveč so opora za 

ţivljenjske stile. 

Uletova (2004, 357) nadalje ugotavlja, da kot so se v zadnjih desetletjih spremenili odnosi v 

druţinskem ţivljenju, tako se je spremenil tudi odnos ljudi do dela. Povsod v zahodnem svetu 

je postala zaposlitev v zadnjih desetletjih negotova. Nezaposlenost je ekstremna oblika te 

negotovosti. Zdi se, da se spreminja tudi delovna morala in da so nosilci teh sprememb mladi. 

Kot kaţejo raziskave, je mladim prav tako pomembno uveljavljanje in potrjevanje na delu kot 

plačilo in kariera. Zadnje raziskave mladih so tudi pokazale, da je mladim veselje, uţitek na 

delovnem mestu vsaj tako pomembno kot dobro plačilo. Mladi iščejo delo, ki jim omogoča 

ugodno ravnoteţje med delom in zasebnim ţivljenjem. Raziskave kaţejo, da mladi ljudje 

danes od dela pričakujejo to, kar pričakujejo tudi od prostega časa, vznemirljivo delo, delo, ki 

bo dalo njihovemu ţivljenju smisel, in delo, ki razvija njihovo ustvarjalnost in imaginacijo. 

Kaţe se močno stremljenje mladih k osebni poštenosti, po tem, da najdejo smisel ţivljenja v 

razvoju samega sebe. 

Raziskave v Sloveniji
46

 so torej pokazale, da na oblikovanje vrednotnega prostora mladih 

vedno manj vplivajo velike druţbene ideologije, kot sta politika ali religija in da se vedno bolj 

oblikujejo skozi odnose s pomembnimi drugimi v vsakdanjem ţivljenju. Poleg staršev, 

vrstnikov in šole na vrednote mladih danes pomembno vplivajo predvsem mediji in 

oglaševalska industrija, ki diktirajo trende in s tem ţelje mladih. 

Musek (2000) je na podlagi raziskave, v kateri je ugotavljal vpliv vrednot na pomembne 

odločitve v zvezi s šolanjem in izbiro poklica, označil vrednote kot ţivljenjska vodila.  

Kako pa so vrednote, povezane z našimi pomembnimi izbirami, ţivljenjskimi odločitvami ter 

obnašanjem? Musek (2000, 213) pravi, da če pri posameznih odločitvah ne bomo našli 

skladnosti z vrednotami, jih bomo pri strateških odločitvah nedvomno našli. Nadalje (prav 

tam) ugotavlja: "Pričakujemo lahko, da se bodo vrednote izkazale kot zelo pomemben kriterij 

pri naših ţivljenjskih izbirah, ki zadevajo šolanje, poklic, naše konjičke, ne nazadnje naše 

nazorske, verske in politične usmeritve." 

Zupančičeva in Justin (1991, 211) sta v svoji raziskavi sredi osemdesetih let prejšnjega 

stoletja preučevala vrednotno usmerjenost slovenskih mladostnikov in ugotovila, da je 

                                                

46
 Gre za raziskave Centra za socialno psihologijo, kjer so bile od leta 1993 do 2003 opravljene vrste 

empiričnih raziskav na različnih populacijah mladih ter raziskavo Mladina 2000. 
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vrednotna usmerjenost dijakov močno povezana s smerjo šolanja, kar kaţe, da je vrednotna 

usmeritev mladostnika eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na izbor srednje šole. Eni so izbrali 

poklice, ki zahtevajo telesno spretnost in telesno delo (prevladujejo materialistične in 

hedonistične vrednote), drugi pa so se šolali v bolj splošnih usmeritvah – gimnazija 

(prevladovale so človekoljubne vrednote). Tudi med naravoslovno in druţboslovno 

usmerjenimi dijaki so se pokazale razlike. Prvim je več pomenila sama stroka in znanost, više 

so ocenili razum, drugi pa so dajali prednost vrednotam, ki so povezane s čustvi.  

Tudi rezultati raziskave,
47

 ki so opisani v knjigi Nova psihološka teorija vrednot (Musek 

2000, 214–237), v kateri je bilo zajetih 611 oseb obeh spolov, študentov enajstih študijskih 

usmeritev (11 fakultet Univerze v Ljubljani), so prepričljivo dokazali močno prepletenost med 

vrednotami in izbiro študijske usmeritve. Izbira študija je v dokaj močni povezavi z vrednotno 

usmeritvijo. Rezultati se okvirno ujemajo z delitvijo študijske smeri (druţboslovne, 

humanistične, naravoslovne, medicinske, tehnične), nikakor pa se s to delitvijo ne prekrivajo 

v popolnosti. Vrednotne usmeritve, ki se oblikujejo v mladostništvu, so ena izmed podlag za 

izbiro študija. Na to seveda vplivajo tudi drugi dejavniki, npr. sposobnosti, specifični interesi, 

statusno prestiţni razlogi, pobude staršev, partnerjev, vrstnikov, druţinska tradicija, modnost 

poklica itd. Vendar se zdi malo verjetno, da bi nekdo izbral poklic v popolnem nasprotju s 

svojo vrednotno hierarhijo, kar bi pomenilo, da bi si nekdo kot svoj ţivljenjski cilj izbral 

nekaj, kar mu na vrednotni lestvici malo pomeni. To pa je psihološko praktično nemogoče.  

Torej imajo vrednotne usmeritve pomembno vlogo v našem ţivljenju in so povezane z vsemi 

pomembnimi demografskimi spremenljivkami (kot so spol, starost, izobrazba itd.) in tudi z 

odločitvami o šolanju in poklicni usmeritvi. Na podlagi definicij in raziskav lahko zaključim, 

da je poznavanje posameznikovih vrednot lahko v pomoč pri napovedovanju poklicne izbire, 

saj so vrednote pomemben dejavnik pri izbiri srednje šole. V raziskavi bom s pomočjo 

anketnega vprašalnika ugotavljala, katere vrednote prevladujejo pri učencih devetega razreda 

izbrane osnovne šole in če se vrednote posameznikov, ki se odločajo za naravoslovne in 

tehnične programe, razlikujejo od tistih, ki se odločajo za ostale programe. 

4.5  Povzetek 

Za zaključek lahko povzamem, da so vrednote pojmovanja o zaţelenih ciljih, h katerim si 

prizadevamo. So med najbolj trajnimi in nespremenljivimi pojavi v psihologiji, so stalnice in 

se le delno spreminjajo.  

                                                

47
 Apolonska usmeritev prevladuje pri Akademiji za glasbo in Teološki fakulteti, najmanjša pa je pri 

Biotehniški fakulteti – smer lesarstvo, Fakulteti za druţbene vede in Fakulteti za matematiko in fiziko 

– smer matematika. Nasprotno pa je pri Teološki fakulteti in Pedagoški fakulteti najmanjša dionizična 

usmeritev, ki je največja pri Fakulteti za strojništvo, Fakulteti za druţbene vede in Pravni fakulteti 
(Musek 2000, 235). 



 

63 

Izvor, nastanek in oblikovanje vrednot kot takšnih lahko umestimo v obdobje osnovnega 

razvoja osebnosti, kar pomeni v dobo zgodnjega otroštva do adolescence. Vemo pa, da se 

vrednote, vrednostne orientacije, sistemi in hierarhije spreminjajo tudi kasneje, zato govorimo 

o razvoju vrednot skozi ţivljenje (Musek 1993, 205). Z njimi tudi dolgoročno načrtujemo 

ţivljenje (partner, sluţba …). 

Kot smo izvedeli, se vrednote pri posamezniku v pravem pomenu besede oblikujejo šele v 

najstniških letih, čeprav posameznik ţe veliko prej vrednoti različne pojave in objekte. 

Vrednotni pomen se vsekakor oblikuje ţe zelo zgodaj, zato je verjetno, da obstajajo osnovne 

implicitne vrednotne kategorije ţe v otroštvu. Zrelo pojmovanje vrednot zahteva zmoţnosti 

abstraktnega mišljenja. To pa sovpada z leti zgodnje adolescence, kar je v obdobju 

zaključevanja osnovnošolske obveznosti oz. devetega razreda osnovne šole. Vrednotne 

orientacije, sheme in hierarhije se z leti spreminjajo in postopno razvijajo. Na oblikovanje 

individualnih vrednot in hierarhij odločilno vplivajo posameznikove ţivljenjske situacije, 

izkušnje in značilnosti njegovih pričakovanj, ki se z odraščanjem spreminjajo in različno 

odraţajo. Neka vrednota pa ima v različnih obdobjih posameznika različno vrednost. 

Če pogledamo rezultate raziskav vrednot (Musek1993, 215–216; Zupančič in Justin 1991, 

198–199), lahko vidimo, da smo v mlajšem obdobju bolj usmerjeni k hedonskim - čutnim 

vrednotam, ki so povezane s telesnimi potrebami, počutjem, udobjem, zdravjem, zabavo. Nato 

so v ospredju vrednote doseganja, uspešnosti in moči (potenčne - statusne), zatem vrednote 

dolţnosti in odgovornosti (moralne in etične) in pa vrednote samouresničevanja oz. osebne 

rasti (izpolnitvene), ki so zastopane v vseh obdobjih. 

V tem delu smo spoznali, da je vrednotna usmerjenost močno povezana s smerjo študija in da 

so vrednote lahko pomemben napovedovalec smeri študija in posledično poklica (Zupančič in 

Justin 1991, Musek 2000). Na izbiro študija seveda vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so 

sposobnosti, specifični interesi, statusno prestiţni razlogi, pobude staršev, partnerjev, 

vrstnikov, druţinska tradicija, modnost poklica itd. Vendar pa je malo verjetno, da si bo 

nekdo izbral poklic v popolnem nasprotju s svojo vrednotno hierarhijo. Tako so vrednote 

pomemben dejavnik poklicne izbire in poznavanje posameznikovih vrednot nam je lahko v 

pomoč pri napovedovanju poklicne izbire. Skozi raziskavo bomo videli, če lahko potegnemo 

paralele z raziskavami zgoraj omenjenih psihologov.  
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5 EMPIRIČNI DEL 

V nadaljevanju naloge ţelim podrobneje predstaviti namen, cilje ter hipoteze raziskave. S 

pomočjo teorije je prikazana metodologija ter utemeljitev izbrane paradigme, s tem pa tudi 

metode zbiranja podatkov, obdelave podatkov ter vzorec raziskave z elementi objektivnosti, 

veljavnosti in zanesljivosti. Zapisane pa so tudi omejitve ter potek raziskave. 

5.1 Namen in cilji raziskave 

Namen raziskave je raziskati vrednote in dejavnike, ki pomembno vplivajo na poklicno 

odločitev devetošolcev izbrane osnovne šole in s tem izbiro srednje šole. Pri tem pa se 

predvsem osredotočiti na raziskovanje dejavnikov za formalno izobraţevanje na področju 

naravoslovja in tehnike. 

Cilji raziskave so naslednji: 

1. Analizirati vpisne trende izbrane osnovne šole v srednješolske programe in primerjati 

vpisne trende vzorca s populacijo. 

2. Ugotoviti dejavnike in vrednote, ki prevladujejo pri izbiri srednješolskega programa pri 

učencih izbrane osnovne šole. 

3. Analizirati vrednote učencev izbrane osnovne šole v povezavi z vsebinami naravoslovja 

in tehnike.  

4. Ugotoviti povezavo med interesi učencev za naravoslovje in tehniko ter izbiro srednje 

šole. 

5. Ugotoviti razlike med interesi dečkov in deklic za naravoslovje in tehniko na izbrani 

osnovni šoli. 

6. Ugotoviti pomen bliţine srednje šole na izbiro srednje šole. 

5.2 Temeljna teza in hipoteze raziskave 

V raziskavi ţelim potrditi ali ovreči temeljno tezo, da pri učencih izbrane osnovne šole pri 

izbiri srednje šole prevladujejo zunanji dejavniki, predvsem dejavnik bliţine ter da se učenci 

izbrane osnovne šole za nadaljnje šolanje na področju naravoslovja in tehnike ne odločajo v 

skladu s svojimi izobraţevalnimi interesi. 
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Na podlagi pregleda relevantne domače in tuje literature s področja teorije izbire poklica in 

vrednot posameznika ter pregleda rezultatov raziskav obravnavanega področja sem na podlagi 

ciljev raziskave postavila naslednje hipoteze:
48

 

 H1: Za učence na izbrani osnovni šoli velja enak trend vpisa v srednješolske programe kot 

za populacijo v Sloveniji. 

 H2: Pri izbiri tako naravoslovno-tehničnih kot ostalih srednješolskih programov pri 

učencih izbrane osnovne šole prevladujejo zunanji dejavniki. 

 H3: Med zunanjimi dejavniki izbire srednje šole je pri učencih izbrane osnovne šole 

najpomembnejša bliţina srednje šole. 

 H4: Pri izbiri tako naravoslovno-tehničnih kot ostalih srednješolskih programov pri 

učencih izbrane osnovne šole prevladujejo dionizične vrednote. 

 H5: Pri učencih, ki jih bolj zanimajo naravoslovno-tehnične vsebine, se izraziteje 

pojavljajo dionizične vrednote. 

 H6: Skupina učencev naravoslovno-tehničnih programov ima enak interes za naravoslovje 

in tehniko kot skupina učencev ostalih programov. 

 H7: Dečke v povprečju bolj zanimajo poklici, povezani s tehnologijo, kot deklice. 

5.3  Metodologija 

Po Tratnikovi (2002, 23) je "metodologija ali pristop k raziskavi skupek strategij, metod in 

tehnik, za katere smo se odločili v procesu raziskovanja teme ali problema." Metodologije pa 

niso le enostavni skupki (Trnavčevič 2001, 27–28). Slonijo na pestrem zgodovinskem razvoju 

in različnih filozofijah ali paradigmah. Z vidika druţboslovnega raziskovanja, še posebej v 

menedţmentu, govorimo o dveh pomembnih paradigmah, pozitivistični in nasprotni tako 

imenovani fenomenološki paradigmi oz. socialnemu konstrukcionizmu (Tratnik 2001, 

Esterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005). Pozitivizem označuje druţbeni svet zunaj človeka, pri 

katerem se neodvisen opazovalec osredotoča na dejstva ter išče vzročne povezave in splošno 

veljavne zakonitosti. Pojave razstavi na enostavne elemente, oblikuje hipoteze, jih testira in 

posplošuje preko statistične verjetnosti ter teţi k objektivnosti, kar so značilnosti 

kvantitativnega raziskovanja. Na drugi strani pa socialni konstrukcionizem označuje, da je 

svet subjektivno pogojen, opazovalec je del opazovanega, se osredotoča na pomen in skuša 

razumeti, kaj se dogaja, na zadevo gleda celovito, iz podatkov oblikuje ideje induktivno, 

uporablja več vrst metod ter uporablja manjše vzorce, ki jih proučuje v globino ali pa dalj 

časa, kar pa so značilnosti kvalitativnega raziskovanja (Esterby-Smith idr. 2005; Muţić 1994; 

Tratnik  2001; Trnavčevič 2001). Prav izbira paradigme pa je po mnenju številnih avtorjev 

                                                

48
 Hipoteza je teoretična predpostavka (trditev), iz katere so jasno razvidni odnosi med dejavniki, 

poimenovanimi variable in izhajajo iz teorije, ki smo jo oblikovali na podlagi teoretičnih dognanj iz 
literature (Tratnik 2002,30). 
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odločilna za izbiro raziskovalne metodologije. Na izbiro ene ali druge paradigme pa med 

drugim vpliva tudi raziskovalčev pogled na svet, njegova temeljna prepričanja in stališča 

(Trnavčevič 2001, 28). V literaturi pa zasledimo, da čistega pristopa k raziskavi v praksi ni 

mogoče izvesti, saj ima vsaka raziskava, četudi sledi eni tradiciji, vedno elemente druge 

(Tratnik 2002, 26). 

Glede na to, da se mi je zamisel za temo magistrske naloge porodila ob aktivnem sodelovanju 

v mednarodni raziskavi ROSE, sem se oprla na vprašalnik, katerega so razvili na Norveškem 

in je bil preveden v slovenščino. Ker v veliki meri vodim poklicno orientacijo na šoli in ker 

opaţam, da se učenci odločajo za vpis v bliţnjo srednjo šolo, me je zanimalo predvsem, kateri 

dejavniki vplivajo na izbiro srednje šole ter kolikšen vpliv ima bliţina srednje šole na 

poklicno odločitev učencev. Sekundarni podatki potrjujejo moja opaţanja, da se veliko 

učencev odloča za bliţnjo srednjo šolo, vendar sem ţelela ta podkrepiti še z vprašalnikom, ki 

bi potrdili mojo domnevo, da bi se učenci v bolj raznolike programe vpisovali, če bi ti bili 

bliţe njihovemu domu. Zaradi velikega števila učencev in uporabe vprašalnikov
49

 za 

pridobivanje podatkov je raziskava zasnovana kot kvantitativna študija primera,
50

 za katero je 

značilno, da izbrani primer raziskujemo z vidika pozitivistične paradigme (Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2005, 46), kar posledično vpliva tako na metode zbiranja podatkov, metode 

obdelave podatkov ter na vzorčenje.  

5.3.1 Zbiranje podatkov 

Ker se ţelim z rezultati raziskave čim bolj pribliţati objektivni stvarnosti ter povečati 

veljavnost in zanesljivost raziskave, sem naredila triangulacijo
51

 podatkov, tako da sem 

podatke zbrala z različnimi viri (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 181). Cencič (2009, 

46–47) navaja, da naj bi imel instrument kot sredstvo merjenja ustrezne merske značilnosti, 

med katerimi sta zlasti pomembni veljavnost in zanesljivost. Veljavnost instrumenta je 

najpomembnejša merska značilnost, saj ţelimo dobiti podatke, ki so resnični in ki sluţijo 

                                                

49
 Če pri raziskavi uporabljamo merske instrumente (ocenjevalni instrumenti, testi, vprašalniki …), se 

ţe pri določanju namena odločimo za kvantitativni pristop (Sagadin 2004, 89). 
50

 Študija primera je eden izmed načinov druţboslovnega raziskovanja in je tako kot druge 

raziskovalne strategije način preiskovanja empiričnih tem z vnaprej opredeljenimi  postopki. Proučuje 

posamezne, posebne situacije, dogodke ter pojave, pozornost pa usmerja v izbrano skupino ljudi in 
njihov način soočenja z določenim problemom (Merriam 1998, 29–31; Yin 2003, 1–6). V teoriji jo 

pogosto povezujejo predvsem s kvalitativnim pristopom k raziskovanju, vendar je lahko tako 

kvalitativna kot tudi kvantitativna ali mešana. Sagadin (2004, 90) meni, da je izbira odvisna od narave 

predmeta in njemu ustreznega namena študije. 
51

 Triangulacija je znana kot uporaba več različnih, neodvisnih merjenj. Ta izraz je izposojen iz 

navigacije in zemljemerstva. V druţboslovnih raziskavah in raziskavah v menedţmentu obstajajo štiri 

različne kategorije (triangulacija teorij, podatkov, raziskovalcev in metodologije) (Easterby-Smith, 
Thorpe in Lowe 2005, 181). 
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ciljem raziskave.  Zanesljivost pa se nanaša na trdnost podatkov ali bolje rečeno, da se na 

podatke lahko zanesemo. 

V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik,
52

 ki sem ga zasnovala s pomočjo vprašalnika o 

poklicni poti Zavoda za Zaposlovanje RS ter vprašalnika raziskave ROSE - poglavje F (Moje 

poznavanje znanosti). Podatke sem zbrala še z analizo sekundarnih virov,
53

 torej dokumentov 

o vpisu na srednje šole, ki so dostopni na izbrani osnovni šoli ter podatkov na nacionalni 

ravni, ki so dostopni na straneh Statističnega urada RS (SURS 2010a) ter Ministrstva za 

šolstvo in šport RS (MŠŠ 2010a). Z analizo sekundarnih podatkov sem skušala osvetliti in 

dopolniti primarne podatke raziskave. 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz petih zaprtih vprašanj ter enega odprtega podvprašanja. 

Veljavnost in zanesljivost merskega instrumenta raziskave ROSE je bila ţe izvedena za 

slovensko populacijo, zato ne bom izvedla testiranja dela vprašalnika, ki ga potrebujem, 

temveč ga bom uporabila na izbranem vzorcu. Sklop vprašanj zdruţuje zaprta vprašanja, ki se 

ocenjujejo s štiristopenjsko Likertovo ocenjevalno lestvico odgovorov. Ostala štiri vprašanja 

so zaprtega tipa, eno podvprašanje pa je odprtega tipa. Razumljivost in s tem veljavnost 

slednjih štirih vprašanj sem  preverjala v aprilu 2009 v enem oddelku 9. razreda (20 učencev). 

Raziskava je potekala v februarju 2010. Sekundarni podatki so bili dokončno zbrani konec 

avgusta 2010, ko naj bi bili vsi učenci vpisani v srednje šole. 

5.3.2 Metoda obdelave in analize podatkov 

Numerične podatke iz sekundarnih virov sem obdelala s pomočjo programa EXCEL in 

obdelane podatke predstavila grafično in tabelarično. Podatke, zbrane z anketnim 

vprašalnikom, sem obdelala s pomočjo programa EXCEL in statističnim programom SPSS,
54

 

pri katerem sem si pomagala z dosegljivo literaturo (Field 2006; Koţuh 2009; Kropivnik 2006 

idr.). Pri deskriptivnih statističnih obdelavah so prikazani in interpretirani izračuni aritmetične 

sredine (povprečja) in standardnega odklona. Za testiranje hipotez je bil uporabljen t-

preizkus
55

 za odvisne vzorce. Slednji test je bil uporabljen v primeru primerjave aritmetičnih 

                                                

52
 Sagadin (1993, 121) opredeljuje anketni vprašalnik kot postopek zbiranja podatkov o objektivnih 

dejstvih in dogajanjih na področju šolstva ter podatkov o ţeljah, mnenjih, stališčih in interesih 
anketiranih oseb. 
53

 Dokumenti so vir mnogih podatkov in informacij. Podatke, ki jih zbiramo sami, imenujemo 

primarne podatke, podatke, ki jih je zbral nekdo drug, pa sekundarne podatke, vire (Tratnik 2002, 64). 
54

 SPSS (Statistical Package for Social Science) je  na druţboslovnem področju eden najbolj 
razširjenih računalniških programov. 
55

 T-preizkus uporabljamo za numerične spremenljivke, ko ţelimo primerjati, ali se povprečne 

vrednosti dveh skupin podatkov med dvema odvisnima ali neodvisnima vzorcema statistično 
pomembno razlikujeta ali ne (Cencič 2009, 116). 
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sredin dveh spremenljivk, ki imajo vrednosti pri vseh anketirancih (odvisni vzorci). 

Uporabljen je bil tudi t-preizkus za neodvisne vzorce, in sicer v primeru primerjave 

aritmetičnih sredin dveh neodvisnih skupin. Če je stopnja značilnosti enostranskega preizkusa 

manjša od 0,05 (oziroma 0,1 pri dvostranskem preizkusu), lahko sklepamo, da je ocena 

povprečja značilno manjša oziroma večja od referenčne vrednosti. 

 Obdelane podatke sem predstavila grafično in tabelarično. Odprto podvprašanje ter eno 

zaprto vprašanje v Vprašalniku o izbiri srednje šole mi je bilo v pomoč pri analizi in 

interpretaciji obdelanih podatkov. 

5.3.3 Opis vzorca 

Raziskava je zajemala neverjetnostni namenski vzorec,
56

 pridobljen na izbrani šoli, z vidika 

anketirancev pa je cenzus, saj so bili zajeti v vzorec vsi učenci devetega razreda izbrane šole 

(to je 116 učencev). Po opravljenem anketiranju sem ugotovila, da je v raziskavi sodelovalo 

110 učencev, kar je 94,83 % vzorca, 6 učencev (5,17 % vzorca) je bilo odsotnih na dan 

testiranja. Iz analize smo 5 anketnih listov (4,31 % vzorca) izločili kot neveljavne (niso bili 

ustrezno izpolnjeni ali pa so učenci pustili določene dele vprašalnika prazne), kar pomeni, da 

je v raziskavi sodelovalo 105 učencev oziroma da je bilo 90,52 % vprašalnikov iz celotnega 

vzorca veljavnih skladno z metodologijo, uporabljeno v raziskavi. Vzorec sestavlja 49 deklic 

in 56 dečkov, v starosti učencev 14 (68 učencev oziroma 58,62 % vzorca) in 15 let (37 

učencev oziroma 31,90 % vzorca). 

Predpostavimo lahko, da so anketirani učenci reprezentativni vzorec za neko namišljeno širšo 

populacijo učencev, ki imajo podobne sociodemografske in druge lastnosti kot anketirani 

učenci. Na podlagi slednje predpostavke je moţno legitimirati vse opravljene statistične teste, 

kjer gre za sklepanje iz vzorca na populacijo. 

Pri analizi dokumentacije sem na izbrani osnovni šoli zajela vse učence zaključnih razredov v 

šolskih letih od 2005/2006 do 2009/2010 ter populacijo učencev na nacionalni ravni, ki so se 

vpisovali v srednje šole v prej omenjenih šolskih letih. 

5.3.4 Predstavitev anketnega vprašalnika 

Pri sestavi vprašalnika sem izhajala iz teoretičnih virov (Cencič 2009, 58–64; Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2005, 168–170; Tratnik 2002, 48–50 in drugi), vsebinsko pa sem se ravno 

tako oprla na teoretične vire (Muskova hierarhična struktura vrednostnega prostora, 

Hollandov SDS-test, Superjev model oboka zunanjih in notranjih dejavnikov poklicne 

                                                

56
 Neverjetnostni vzorec izberemo po lastni presoji. Namenski vzorec pa nam v proučevani zadevi da 

kar največ podatkov (Tratnik 2002, 70). 
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odločitve), kot tudi na podobno sestavljene vprašalnike. V pomoč pri sestavi drugega in 

tretjega vprašanja mi je bil torej Vprašalnik o poklicni poti Zavoda za zaposlovanje RS, ki ga 

izvajamo v začetku devetega razreda in temelji na Hollandovi teoriji in SDS-testu. V pomoč 

mi je bil del, ki se nanaša na podatke o posamezniku. Ker učenci ţe poznajo način 

odgovarjanja na vprašanje in da bi se izognila nejasnosti vprašanj, sem na enak način v 

svojem vprašalniku zastavila dve vprašanji, o dejavnikih ter o vrednotah posameznika, ki jih 

bom predstavila v nadaljevanju. Peto vprašanje anketnega vprašalnika pa zajema poglavje F 

"Moje poznavanje znanosti" iz standardiziranega vprašalnika ROSE, ki odraţa vrednote, ki se 

navezujejo na učenje naravoslovja in tehnologije. 

Vprašalnik zajema naslednje dele oz. vprašanja: 

 Osnovne informacije. V prvem delu dobim osnovni informaciji o anketirancih, kot sta 

spol in starost. 

 S prvim anketnim vprašanjem ugotavljam učenčev namen o nadaljevanju šolanja, na 

katero srednjo šolo in kateri program se prijavljajo - zaprto vprašanje. To vprašanje 

zajema še odprto podvprašanje, ki ga izpolnijo le učenci, ki se odločajo za gimanzijo. 

Zanima me namreč vzrok za izbiro gimnazije. Srednje šole sem razdelila na podlagi 

klasifikacijskega sistema izobraţevanja in usposabljanja KLASIUS (SURS 2010b),
57

 ki ga 

sestavljata dve kategoriji: KLASIUS-SRV in KLASIUS-P.
58

 Na podlagi slednje sem 

razdelila srednje šole v kategorije. Za potrebe analize sem potrebovala le delitev na 

naravoslovne in tehnične srednje šole, ki sem jih poimenovala naravoslovno-tehnični 

programi ter ostali. Zato sem za namen obdelave zdruţila četrto in peto področje 

klasifikacije KLASIUS-P in ju označila s skupno oznako s številko ena. Vse ostale pa sem 

označila s številko dve.  

                                                

57
 KLASIUS je kratica za klasifikacijski sistem izobraţevanja in usposabljanja. Je obvezen nacionalni 

standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in 

izkazovanju statističnoanalitičnih podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na 

socialnoekonomskem  in demografskem področju v Republiki Sloveniji (Uredba o uvedbi in 

uporabi klasifikacijskega sistema izobraţevanja in usposabljanja 2006).  
58

 KLASIUS-P razvršča aktivnosti ali izide izobraţevanja in usposabljanja v klasifikacijske skupine 

oz. kategorije glede na področja izobraţevanja in usposabljanja. Na prvi klasifikacijski ravni 
KLASIUS-P sestavlja deset širokih področij: 

- široko področje 0: splošne izobraţevalne aktivnosti/izidi, 

- široko področje 1: izobraţevalne vede in izobraţevanje učiteljev, 
- široko področje 2: umetnost in humanistika, 

- široko področje 3: druţbene, poslovne, upravne in pravne vede, 

- široko področje 4: naravoslovje, matematika in računalništvo, 

- široko področje 5: tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 
- široko področje 6: kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo, 

- široko področje 7: zdravstvo in sociala, 

- široko področje 8: storitve, 
- široko področje 9: neopredeljeno po širokem področju (SURS 2010b). 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=73174
http://www.uradni-list.si/1/content?id=73174
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 Drugo anketno vprašanje se navezuje na dejavnike, ki vplivajo na poklicno odločitev. Pri 

omenjenem vprašanju so bili anketirancem našteti dejavniki, ki naj bi vplivali na odločitev 

za ţeleni poklic/program, anketiranci pa so si izmed seznama 12 dejavnikov izbrali 

prvega, drugega in tretjega najpomembnejšega. Pod trinajsto zaporedno številko so imeli 

moţnost zapisati za njih pomemben dejavnik. Super
59

 je razdelil poklicno izbiro na 

notranje in zunanje dejavnike in na podlagi njegovih spoznanj kot tudi drugih teoretikov 

sem sestavila trditve na osem zunanjih in štiri notranje dejavnike. Pri notranjih dejavnikih 

sem izpustila potrebe, vrednote in interese, ki jih učenci rangirajo pri naslednjem 

anketnem vprašanju o vrednotah. Učenci pa so imeli moţnost, da jih izpostavijo pri trditvi 

13 "Drugo". Za mojo raziskavo so predvsem pomembni zunanji dejavniki, ki so po 

podatkih iz literature v tem obdobju razvoja izrazitejši. Trditve sem skušala zastaviti 

razumljivo glede na starost učencev. Trditve so prikazane v preglednici 3. 

Preglednica 3: Dejavniki pri poklicni izbiri 

 Trditve Zunanji dejavniki Notranji dejavniki 

1. Šola za ta poklic/program je blizu doma. x  

2. Moje zdravstveno stanje me ovira pri opravljanju 

drugega poklica. 

 x 

3. Drugi srednješolski programi se mi zdijo preteţki.  x 

4. Imam slab učni uspeh.  x 

5. Imam odličen učni uspeh.  x 

6. Starši tako ţelijo. x  

7. Moj brat/sestra obiskuje/je obiskoval to šolo. x  

8. Moj najboljši prijatelj gre na to šolo. x  

9. O tej šoli se širi dober glas. x  

10. Poznam učitelja na tej šoli. x  

11. Mami/očetu je šola na poti v sluţbo. x  

12. 

 

Na osnovni šoli so me navdušili za to srednjo 

šolo. 

x  

 

13. Drugo.   

 Tretje anketno vprašanje se navezuje na vrednote posameznika pri poklicni izbiri. Pri 

omenjenem vprašanju so bili anketirancem našteti moţni razlogi/trditve za odločitev za 

ţeleni poklic/program, anketiranci pa so si izmed seznama 12 trditev izbrali prvo, drugo in 

tretjo najpomembnejšo. Trditve so sestavljene s pomočjo Muskove hierarhične strukture 

vrednostnega prostora in so za potrebe analize razdeljene na dve kategoriji, na dionizične 

vrednote, ki vsebujejo osem trditev, in apolonske vrednote, ki vsebujejo štiri trditve. 

Trditve so prikazane v preglednici 4. 

  

                                                

59
 Glej poglavje 3.2.5 
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Preglednica 4: Vrednote pri poklicni izbiri 

 Trditve Dionizične vrednote Apolonske vrednote 

1. Zelo je ugleden.  x  

2. Lahko bom samostojen pri delu. x  

3. Delo bo pestro in razgibano. x  

4. Poklic je dobro plačan. x  

5. Lahko bom ustvarjalen pri delu.  x 

6. Imel bom precej prostega časa. x  

7. Lahko bom pomagal ljudem.  x 

8. Gotovo bom dobil zaposlitev. x  

9. Lahko bom raziskoval.  x 

10. Lahko bom uspešen pri delu. x  

11. Lahko bom veliko potoval. x  

12. Lahko bom uporabil svoje sposobnosti.  x 

13. Drugo.   

 Četrto anketno vprašanje se navezuje na dejavnik bliţine srednje šole in sprašuje, na 

katero srednjo šolo bi se anketiranec prijavil, če bi bile vse srednje šole blizu njegovega 

doma. Za razvrščanje srednješolskih programov bom zopet uporabila klasifikacijo 

KLASIUS-P. 

 Peto anketno vprašanje se nanaša na odgovore, povezane s poučevanjem in učenjem 

naravoslovnih vsebin v šoli. Za ta namen sem uporabila poglavje F "Moje poznavanje 

znanosti" iz vprašalnika ROSE, ki vsebuje 16 trditev. Lestvica odgovorov je 4-stopenjska 

Likertova lestvica, od "ne strinjam se" do "strinjam se". 

Preizkus vprašalnika - pilotna verzija 

Vprašalnik oziroma njegov del
60

 (prva štiri vprašanja) je bil predhodno preizkušen na vzorcu 

enega devetega razreda OŠ Stična v Ivančni Gorici, v aprilu 2009. Vprašalnik sem razdelila 

20 učencem. Prosila sem jih, da ga izpolnijo in označijo nerazumljiva vprašanja ali trditve ter 

označijo nejasna navodila. Učenci so v glavnem razumeli vprašanja, trditve in navodila, tako 

da vprašalnika ni bilo potrebno spreminjati. Čas reševanja je bil pričakovan, saj so ga učenci 

izpolnjevali v povprečju 8 minut, še enkrat toliko časa pa sem načrtovala še za peto vprašanje, 

ki vsebuje 16 trditev. 

  

                                                

60
 Veljavnost in zanesljivost merskega instrumenta raziskave ROSE je bila ţe izvedena za slovensko 

populacijo, zato petega vprašanja nisem vključila v pilotno verzijo. 
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Izvedba anketiranja 

V vzorec sem zajela vseh pet oddelkov 9. razreda izbrane osnovne šole, tj. 116 učencev. 

Raziskava je potekala v februarju 2010, pred informativnim dnevom in pred dejanskim 

izpolnjevanjem prijavnic za vpis v srednje šole. V vseh petih oddelkih sem anketo izvedla 

sama po predhodnem soglasju z ravnateljem. Na dan testiranja je bilo 6 učencev odsotnih, 

tako da je v raziskavi sodelovalo 110 učencev. V večini so učenci sodelovali, v enem oddelku 

pa anketiranja posamezniki niso vzeli resno in na račun tega je bilo 5 anketnih listov 

neveljavnih.   

5.4  Omejitve v raziskavi 

V raziskavi sem upoštevala tako metodološke kot vsebinske omejitve. 

Metodološke omejitve so naslednje: 

 Študija primera gleda na splošno v nekem časovnem obdobju predvsem v globino ene 

organizacije (v tem primeru osnovno šolo), zato ni moţno posploševanje na neko širšo 

ciljno skupino. Ugotovitve so vseeno zanimive, če predpostavimo, da so anketirani učenci 

reprezentativni vzorec za neko namišljeno širšo populacijo učencev, ki imajo podobne 

sociodemografske in druge lastnosti kot anketirani učenci. 

 Na izbrani osnovni šoli sem zaposlena kot pedagoginja v svetovalni sluţbi in preteţno 

skrbim za poklicno orientacijo na šoli, zato nisem bila povsem neodvisna raziskovalka. 

 Zaradi zaključevanja osnovnošolske obveznosti ter značilnosti učencev v tem 

ţivljenjskem obdobju in s tem tudi bliţanju koncu šolskega leta je bilo opaziti niţjo 

motivacijo za reševanje vprašalnikov. 

 Nekaj učencev se zaradi omejitve vpisa na srednjih šolah in zaradi neizpolnjevanja 

pogojev "izgubi" in ni znano, kam se dejansko vpišejo, zato podatki o vpisu izbrane 

osnovne šole niso popolnoma relevantni. 

 Za učence, ki se vpisujejo na splošno gimnazijo, ni znano, ali se bodo kasneje usmerili v 

naravoslovje ali v druţboslovje. 

 Zaradi anonimne raziskave je primerljivost z dokumentacijo osnovne šole omejena.  

Vsebinske omejitve: 

 Vprašanje dejavnikov in vrednot je mnogo širše, kot je zajeto v anketnem vprašalniku, saj 

bi šla raziskava v tem primeru preveč v globino posameznega področja, ki pa bi bil za 

namen moje raziskeve tako vsebinsko kot časovno preobširen. 

 Raziskava je zasnovana kot kvantitativna raziskava. Če bi ţeleli v podrobnosti 

posameznih vprašanj, bi se morali posluţiti tudi kvalitativne raziskave (npr. intervjujev s 

posameznimi učenci). 
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6 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

V tem poglavju bom predstavila podatke, zbrane z dokumentacijo o vpisu in z anketnim 

vprašalnikom, ki jih analiziram in interpretiram. 

6.1  Analiza dokumentacije o vpisu (podatki izbrane osnovne šole in podatki na 

nacionalni ravni) 

Z analizo sekundarnih virov na področju vpisa učencev v srednje šole bom ugotavljala vpisne 

trende na izbrani osnovni šoli od šolskega leta 2005/2006 do 2009/2010. Te bom primerjala z 

vpisnimi trendi na nacionalni ravni. Podatki so dosegljivi na izbrani osnovni šoli, na 

nacionalni ravni pa na spletnih straneh Statističnega urada RS (SURS 2010a) ter Ministrstva 

za šolstvo in šport (MŠŠ 2007; MŠŠ 2010a). Na podlagi pridobljenih podatkov bom testirala 

hipotezo 1. 

6.1.1 Deleži vpisanih učencev
61

 po vrstah izobraževalnih programov 

Poglejmo, kaj se dejansko dogaja z izobraţevanjem v Sloveniji oziroma na tem mestu z 

vpisom v srednješolske izobraţevalne programe. Graf (slika 5) prikazuje podatke o vpisu v 

program gimnazije, tehniške in strokovne programe ter srednje poklicne programe od 

šolskega leta 2005/2006 do 2009/2010. 

 

Slika 5: Deleţi vpisanih dijakov po vrstah izobraţevalnih programov, Slovenija, 

šolska leta od 2005/2006 do 2009/2010 

Vir: SURS 2010a 

                                                

61
 Na izbrani osnovni šoli uporabljamo izraz učenci (se šele prijavljajo oz. vpisujejo v srednje šole), 

medtem ko na nivoju populacije dijaki (gre za dejansko vpisane). 
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Z grafa je razviden trend
62

 vpisa. Gimnazije beleţijo največji vpis, ki se še povečuje in v 

katere je vključenih okoli 40 % vseh v srednje šole vključenih dijakov. Vpis se povečuje tudi 

v tehniške in strokovne šole, medtem ko se vpis v srednje poklicne šole na ta račun zniţuje. 

S pomočjo linearne trendne črte
63

 bomo za boljšo predstavljivost prikazali trende po 

posameznih srednješolskih programih (slika 6, slika 7 in slika 8). V pomoč pri interpretaciji 

nam bo enačba linearne funkcije y = kx + n
64

. Ta analiza se imenuje tudi regresijska analiza.
65

 

 

Slika 6: Trend vpisanih dijakov v gimnazije, Slovenija, šolska leta od 2005/2006 

do 2009/2010 

Vir: SURS 2010a 

Z grafa lahko razberemo (slika 6), da se trend vpisa na gimnazije z leti povečuje, z izjemo 

zadnjega obravnavanega šolskega leta 2009/2010, kar nam prikazuje tudi trendna črta in pove 

smerni koeficient (k), ki ima pozitivno vrednost (0,3466). Vrednost R-kvadrat je 0,741, kar 

kaţe, da se trendna črta popolnoma ne ujema s podatki in ne narašča enakomerno, temveč 

obstajajo odkloni od povprečja. Tako lahko razberemo te odklone od trendne črte in vidimo, 

                                                

62
 Trende lahko prikazujemo z linearno trendno črto, ki se uporablja za preproste linearne podatkovne 

serije. Podatki so linearni, če je vzorec v podatkovnih točkah podoben črti. Linearna trendna črta 
navadno prikazuje, da nekaj enakomerno narašča ali pada (Microsoft Office 2011). 
63

 Linearna trendna črta je najbolj natančna takrat, kadar je njena vrednost R-kvadrat točno ali blizu 1. 

Vrednost je znana tudi kot koeficient odločitve (Microsoft Office 2011). 
64

 Enačba linearne funkcije y = kx + n, nam pove smer premice (k - smerni koeficient), število n pove, 

kje premica seka ordinatno os (y). Če je k večji od 0, potem linearna funkcija narašča, če pa je manjši 

od 0, potem pa pada. Če je k enak 0, je linearna funkcija konstantna. Graf je v tem primeru vzporeden 

abscisni osi. Torej je graf konstantne funkcije vodoravna premica. Večji kot je smerni koeficient, bolj 
strma je premica. 
65

 Regresijska analiza je oblika statistične analize, ki se uporablja za napovedovanje. Regresijska 

analiza ocenjuje razmerje med spremenljivkami, tako da lahko napovemo vrednost dane spremenljivke 
na osnovi ene ali več drugih spremenljivk (Microsoft Office 2011). 
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da je bil največji vpis v gimnazije v šolskem letu 2008/2009 (40,1 %), najniţji pa v šolskem 

letu 2005/2006 (38,5 %). Malo pod povprečjem je tudi vpis v šolskem letu 2009/2010      

(39,8 %). 

 

Slika 7: Trend vpisanih dijakov v srednje tehniške in strokovne šole, Slovenija, 

šolska leta od 2005/2006 do 2009/2010 

Vir: SURS 2010a 

Trend vpisanih dijakov v srednje tehniške in strokovne šole (slika 7) nam kaţe podobno sliko, 

pri čemer trendna črta enakomerno narašča. Vrednost R-kvadrat je 0,9885, kar pomeni, da se 

črta skoraj popolnoma ujema s podatki in ni opaziti odklonov. Največji vpis beleţimo v 

šolskem letu 2009/2010, to je 36,4 %. Od šolskega leta 2005/2006, ko je bilo v te programe 

vpisanih 32,4 % dijakov, je vpis narasel za 4,0 %. 

 

Slika 8: Trend vpisanih dijakov v srednje poklicne šole, Slovenija, šolska leta 

2005/2006 do 2009/2010 

Vir: SURS 2010a 
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V nasprotju z vpisom v srednje tehniške in strokovne šole pa nam slika 8 kaţe trend 

enakomernega upadanja vpisa v srednje poklicne šole, kar kaţe tudi negativni smerni 

koeficient (k je -0,7927). Vrednost R-kvadrat je 0,990, kar pomeni, da se črta skoraj 

popolnoma ujema s podatki. Od šolskega leta 2005/2006, ko je bilo v srednje poklicne šole 

vpisanih 17,7 % vseh dijakov, se je do šolskega leta 2009/2010 zniţal deleţ vpisanih za več 

kot tri odstotke (3,2 %). 

Iz grafičnih predstavitev vidimo, da v Sloveniji uresničujemo cilj lizbonske strategije "vsaj  

85 % 22 letnikov v EU naj bi imelo zaključeno vsaj srednješolsko izobrazbo", kar se kaţe v 

trendu podaljševanja šolanja ter s tem splošne vključenosti populacije v izobraţevanje. 

Za primerjavo na nacionalni ravni poglejmo še podatke o vpisu
66

 oziroma prijavah v 

srednješolske programe izbrane osnovne šole, ki so grafično predstavljeni na sliki 9. 

 

Slika 9: Deleţi vpisanih učencev po vrstah izobraţevalnih programov, izbrana 

osnovna šola, šolska leta od 2005/2006 do 2009/2010 

Vir: izbrana OŠ 

Nivo 40 % vpisanih učencev na gimnazije na izbrani osnovni šoli lahko razberemo v šolskih 

letih 2004/2005, 2006/2007 in 2008/2009, medtem ko je vpis v gimnazije v šolskem letu 

2007/2008 dosegle 46 %, v šolskih letih 2005/2006 in 2009/2010 pa le 32 % oziroma 28 %. 

Vpis v srednje tehniške in strokovne šole se vsa leta giblje okoli 40 %, kar je nad nacionalnim 

povprečjem in je v šolskem letu 2009/2010 na račun zmanjšanega vpisa na gimnazijske 

programe presegel celo 50 %. Za srednje poklicne šole se odloča pribliţno 20 % vseh učencev 

                                                

66
 Podatki o vpisu niso primerljivi po rubrikah, ki so označene s šolskimi leti, ker gre na nacionalni 

ravni za podatek o vpisu v srednješolske programe za tekoče šolsko leto, medtem ko gre na izbrani 

osnovni šoli za podatek o vpisu oz. o prijavah v srednješolske programe za naslednje leto. To pomeni, 

da če ţelimo primerjati vpis obeh ravni po šolskih letih, moramo zamakniti vpis osnovnošolcev za eno 
šolsko leto naprej. 
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zaključnega razreda, le v šolskem letu 2007/2008 je vpis v te programe pod nacionalnim 

povprečjem, medtem ko v šolskem letu 2005/2006 beleţimo za polovico večji vpis v srednje 

poklicne šole, in to skoraj 30 %. Iz preglednice 5 je razvidno, da se je to šolsko leto kar 12 

učencev (9,2 %) odločilo, da ostane v domačem kraju (IG) in obiskuje srednješolski program 

trgovec. To je bilo tudi zadnje šolsko leto, ko se je v program vpisalo zadostno število 

učencev, kajti v naslednjih šolski letih beleţi srednja šola premajhen interes za ta program, 

zato se ukinja. 

Preglednica 5: Vpis učencev v srednješolske programe na izbrani osnovni šoli 

ŠOLSKO LETO 

 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

IZOBRAŢ. 

PROGRAM   

št. 

uč. % 

št. 

uč. % 

št. 

uč. % 

št. 

uč. % 

št. 

uč. % 

Srednja poklicna 

šola 

vsi 38 29 % 25 20 % 13 10 % 25 23 % 25 22 % 

IG 12 9 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Srednja tehniška 

in strokovna šola 

vsi 51 39% 52 41% 57 44% 39 36% 59 51% 

IG 13 10% 20 16% 21 16% 12 11% 16 14% 

Gimnazija 
vsi 42 32% 49 39% 60 46% 43 40% 32 28% 

IG 39 30% 34 27% 54 42% 38 36% 30 26% 

Skupaj vsi učenci   131 100% 126 100% 130 100% 107 100% 116 100% 

Skupaj IG učenci   64 49% 54 43% 75 58% 50 47% 46 40% 

Vir: izbrana OŠ 

 Z linearno trendno črto bomo prikazali trende vpisa po posameznih srednješolskih programih 

tudi na ravni izbrane osnovne šole (slika 10, slika 11 in slika 12).  

 

Slika 10: Trend vpisa učencev v gimnazije, izbrana osnovna šola, šolska leta od 

2005/2006 do 2009/2010 

Vir: izbrana OŠ 
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Ob pogledu na grafično predstavitev na sliki 10 vidimo, da se trend vpisa na izbrani osnovni 

šoli na gimnazije razlikuje od trenda na nacionalni ravni. Poloţna in padajoča trendna črta 

nam prikazuje zmanjševanje vpisa v gimnazijske programe, kar nam pove tudi negativni 

smerni koeficient (-0,77). Vrednost R-kvadrat je 0,0281, kar kaţe neujemanje s podatki, zato 

je trendna črta nenatančna. Obstajajo veliki odkloni od povprečja. Z grafa razberemo, da je od 

šolskega leta 2005/2006 vpis na gimnazije naraščal in v šolskem letu 2007/2008 dosegel 

vrhunec (46 %), kar je precej nad nacionalnim povprečjem. Naslednje šolsko leto 2008/2009 

se je v gimnazije prijavilo 40 % otrok izbrane osnovne šole, kar je primerljivo z nacionalnim 

povprečjem. Največje odstopanje od povprečja je šolsko leto 2009/2010, ko se je v ta program 

vpisalo le 28 % učencev. 

 

Slika 11: Trend vpisa učencev v srednje tehniške in strokovne šole, izbrana 

osnovna šola, šolska leta od 2005/2006 do 2009/2010 

Vir: izbrana OŠ 

Trend vpisa učencev izbrane osnovne šole v srednje tehniške in strokovne šole (slika 11) nam 

kaţe podobno sliko kot na nacionalni ravni. Trend vpisa v te programe narašča, vendar je leta 

2008/2009 zaznati večji negativni odklon od povprečja, saj se je v srednje tehniške in 

strokovne šole vpisalo le 36 % učencev. Trendna črta je nezanesljiva, kar nam kaţe podatek 

R-kvadrat, ki znaša 0,2952. V šolskem letu 2009/2010 je vpis v srednje tehniške in strokovne 

šole narasel precej nad nacionalno ravnijo, in to na 51 %. 
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Slika 12: Trend vpisa učencev v srednje poklicne šole, izbrana osnovna šola, šolska 

leta od 2005/2006 do 2009/2010 

Vir: izbrana OŠ  

Trendna črta vpisa učencev v srednje poklicne šole na izbrani osnovni šoli od  šolskega leta 

2005/2006 do 2009/2010 rahlo pada, smerni koeficient je negativen (-1,12), vrednost R-

kvadrat je 0,0649 in kaţe neujemanje s podatki.  Vidni so močni odkloni od povprečja in v 

primerjavi z nacionalno ravnijo je vsa leta na izbrani osnovni šoli opazno večji vpis v te 

programe. Največji odklon vpisa navzgor beleţimo v šolskem letu 2005/2006, največji odklon 

navzdol pa leto prej (10 %) 

Testiranje hipoteze H1: Za učence na izbrani osnovni šoli velja enak trend vpisa v 

srednješolske programe kot za populacijo v Sloveniji. 

H1 bom testirala na podlagi primerjave trendov (trendnih črt) ter primerjala vpisne trende 

izbrane osnovne šole z nacionalnimi: 

 Na nacionalni ravni se trend vpisa v gimnazije ter srednje tehniške in strokovne šole 

povečuje, medtem ko v srednje poklicne šole na ta račun upada. Slika na izbrani osnovni 

šoli se ne prekriva s sliko na nacionalni ravni. Trend vpisa na izbrani osnovni šoli na 

gimnazije se je povečeval do šolskega leta 2007/2008, potem pa je začel padati, tako da 

trendna črta kaţe zmanjševanje vpisa na gimnazije. 

 Podobno sliko kot na nacionalni ravni imamo pri vpisu v srednje tehniške in strokovne 

šole, vendar ob primerjavi obeh slik vidimo, da na izbrani osnovni šoli trend vpisa ne 

narašča tako strmo ter vsa šolska leta presega vpis na nacionalni ravni, ki je v šolskem letu 

2009/2010 dosegel dobrih 36 %. Na izbrani osnovni šoli beleţimo tak deleţ vsa šolska 

leta, v šolskem letu 2009/2010 pa je dosegel rekordnih 51 %. 

 Trend vpisa v srednje poklicne šole pa na obeh ravneh pada, in sicer na nacionalni ravni 

pada enakomerno, na izbrani osnovni šoli pa so opazna nihanja med šolskimi leti ter večji 

deleţ vpisa učencev v te programe. 
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Na podlagi analize trenda vpisa (grafi, tabela, trendna črta) v srednješolske programe na 

izbrani osnovni šoli in na nacionalni ravni ter primerjave obeh ravni, lahko hipotezo H1 delno 

potrdim, saj velja na izbrani osnovni šoli enak trend vpisa v srednje tehniške in strokovne ter 

srednje poklicne šole, medtem ko se trend v gimnazijah razlikuje. 

6.1.2 Vpis učencev po spolu in po področjih izobraževanja 

Glede na to, da tudi na srednješolski stopnji opaţamo upad interesa za naravoslovne in tehične 

smeri, je zanimivo, da se odraţajo razlike v programih po zastopanosti v spolu.  Po podatkih 

Statističnega urada Slovenije (SURS 2010a), je bilo v začetku šolskega leta 2007/2008 v 

srednje šole za mladino vpisanih največ dijakov v gimnazije in srednje tehniške in strokovne 

šole. Polovica vseh deklet je vpisana v program gimnazije. Čeprav je zastopanost spolov v 

srednješolskem izobraţevanju skoraj enaka – med vpisanimi je 51 % fantov in 49 % deklet, 

pa se dekleta in fantje pri izbiri področij, na katere se vpisujejo, bistveno razlikujejo, kar je 

grafično prikazano na sliki 13. 

Slika 13: Vpis dijakov po spolu in po področjih izobraţevanja, Slovenija, začetek 

šolskega leta 2007/2008 

Vir: SURS 2010a 

Z analizo vpisa učencev po spolu in podočjih izobraţevanja v šolskem letu 2009/2010 sem 

preverila, če se učenci tudi na izbrani osnovni šoli podobno odločajo. Nasednja grafična 

predstavitev (slika 14) je prikaz prijav na srednješolske programe po spolu za izbrano 

osnovno šolo v šolskem letu 2009/2010. Grafična slika ni tako izrazita kot na nacionalni ravni 

v šolskem letu 2007/2008, kljub temu da se podatki za dečke in deklice razlikujejo. V šolskem 

letu 2009/2010 je bilo sicer s strani dečkov zaznati večji interes za gimnazije kot pri deklicah. 

Dečki se v večji meri odločajo za področja metalurgije in strojništva, elektrotehnike in 

računalništva, lesarstva, gradbeništva ter tiska in papirja, medtem ko se deklice odločajo za 

http://www.stat.si/
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pedagoška področja, farmacijo, kulturo in storitvene dejavnosti. Iz tega sklepam, da se dečki v 

večji meri zanimajo za poklice, povezane s tehnologijo, kot deklice. 

 

Slika 14: Vpis učencev po spolu in po področjih izobraţevanja, izbrana osnovna 

šola, konec šolskega leta 2009/2010 

Vir: izbrana OŠ 

6.1.3 Vpis učencev izbrane osnovne šole po kraju srednje šole 

Na sliki 15 je grafično predstavljen vpis učencev v srednješolske programe po krajih šolanja. 

Razvidno je, da je velik interes učencev, da ostanejo v domačem kraju, kar je označeno z 

modro barvo, vendar trendna črta kaţe zmanjševanje vpliva bliţine srednje šole na njeno 

izbiro. Zmanjšuje se interes za vpis na srednješolske programe v Ljubljano (rdeča barva), na 

račun tega pa se povečuje trend vpisa učencev v Novo mesto (zelena barva), ki se je v 

lanskem šolskem letu 2009/2010 povečal za več kot polovico, iz 16 % na 42 %, kar je 

razvidno tudi iz preglednice 6. Eden od razlogov za večje zanimanje po srednješolskih 

programih v Novem mestu so novi ter prenovljeni programi, pa tudi organiziranost prevoza iz 

krajev učencev do Novega mesta. Glede na to, da nisem merila razloga za vpis v Novo mesto, 

pa sem mnenja, da ima velik vpliv tudi promocija srednjih šol, ki predstavljajo programe na 

izbrani osnovni šoli, učenci pa imajo organizirane tudi tehniške dneve na teh srednjih šolah in 

tako spoznavajo programe ter šole kot institucije. Po drugi strani pa v večini ne beleţijo 

omejitve vpisa, za razliko od ljubljanskih srednjih šol. 
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Slika 15: Vpis učencev izbrane osnovne šole po kraju srednje šole 

Vir: izbrana OŠ 

Preglednica 6:  Vpis učencev po kraju srednje šole 

 
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Ivančna Gorica 58 % 49 % 43 % 58 % 47 % 40 % 

Ljubljana 36 % 40 % 53 % 32 % 35 % 17 % 

Novo mesto 3 % 8 % 4 % 12 % 16 % 42 % 

Drugo 3 % 3 % 0 % 0 % 3 % 1 % 

Vir: izbrana OŠ 

6.2 Analiza  in interpretacija anketnega vprašalnika 

Pri analizi in interpretaciji odgovorov anketnega vprašalnika uporabljam podatke, zbrane z 

vprašalnikom. Za boljšo preglednost sem podatke razdelila na sklope, ki izhajajo neposredno 

iz posameznih vprašanj anketnega vprašalnika. V prvem delu poglavja predstavljam vzorec, 

nato sledi predstavitev izbora srednjih šol. Za tem bom predstavila dejavnike, ki vplivajo na 

poklicno odločitev učencev izbrane osnovne šole ter vrednote učencev izbrane osnovne šole 

pri izbiri srednje šole. Nadaljujem s četrtim anketnim vprašanjem, ki se navezuje na dejavnik 

bliţine srednje šole. Poglavje zaključim z analizo in interpretacijo petega vprašanja, s katerim 

ugotavljam interes učencev za naravoslovje in tehniko. 

6.2.1 Osnovne informacije 

Osnovne informacije zajemajo zgolj spol in starost anketirancev. V kvantitativni vzorec sem 

zajela pet oddelkov, to je 116 učencev devetega razreda izbrane osnovne šole. Vprašalnik je 

rešilo 110 učencev (94,8 %), od tega pa je bilo 105 (95,5 %) vprašalnikov veljavnih.  
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Spol anketirancev 

Med anketiranci je bilo 49 (46,7 %) učenk in 56 (53,3 %) učencev. V preglednici 7 so 

predstvljeni anketiranci glede na spol.  

Preglednica 7: Sestava anketirancev po spolu 

Starost Število (f) Deleţ (f %) 

Deklice 49 46,7 

Dečki 56 53,3 

Skupaj 105 100,0 

Starost anketirancev 

Učenci, ki so bili zajeti v raziskavi, so bili v večini rojeni leta 1996. Starost večine učencev v 

devetem razredu je 14 let (64,8 %). Leto starejših učenecv je 35,2 %.  Pričakovala sem razlike 

v letih, ki se pojavljajo iz različnih vzrokov, kot so predčasni vpis, kasnejši vpis in 

ponavljanje razreda. Starost prikazuje preglednica 8. 

Preglednica 8: Starost anketirancev  

Starost Število (f) Deleţ (f %) 

14 let 68 64,8 

15 let 37 35,2 

Skupaj 105 100,0 

6.2.2 Prvo vprašanje 

Prvo vprašanje se navezuje na namero, ţeljo vpisa, kar pomeni, da se lahko podatki, 

pridobljeni z anketnim vprašalnikom, razlikujejo od dejanskega vpisa učencev ob koncu 

šolskega leta (konec avgusta).
67

 Za potrebe raziskave sem s pomočjo klasifikacije KLASIUS-

P uredila srednje šole v dve področji. Prvo zajema naravoslovno-tehnične programe, drugo pa 

vse ostale. Za naravoslovne in tehnične programe se odloča 26 učencev (24,8 %), za vse 

ostale pa 79 (75,2 %) učencev od vseh veljavnih anketnih vprašalnikov, kar je prikazano tudi 

v preglednici 9. 

                                                

67
 Glej analizo dokumentacije v preglednici 5. 
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Preglednica 9: Učenci po programih 

Program Število (f) Deleţ (f %) 

Naravoslovo-tehnični programi 26 24,8 

Ostali programi 79 75,2 

Skupaj 105 100,0 

V prvo vprašanje pa je vključeno še podvprašanje, ki sprašuje po vzroku za odločitev za 

program gimnazije. To pomeni, da so nanj odgovarjali le tisti učenci, ki so napisali, da se 

odločajo za gimnazijo. Odgovorilo je 37 učencev od 38 (36,2 %), ki ţeljijo na gimnazijo. 

Glede na vsebino sem odgovore/razloge zdruţila v devet skupin. Te so: 

Preglednica 10: Razlogi za odločitev za program gimnazija 

Razlogi Število učencev % 

1. Še ne vem kam. 14 36,8 

2. Več moţnosti za naprej/za na fakulteto. 12 31,6 

3. Šola je blizu doma. 4 10,5 

4. Pridobiti dodatna znanja. 3 7,9 

5. Imam dobre ocene. 1 2,6 

6. Si ţelim/mi je všeč. 2 5,3 

7. Ker bom bolj izobraţen. 1 2,6 

8. Pustili prazno. 1 2,6 

Skupaj 38 100,0 

Iz preglednice je razvidno, da se kar 14 učencev (36,8 %) odloča za vpis na gimnazijo, ker še 

ne vedo, kam bi se vpisali in še nimajo izoblikovanih poklicnih ţelja. Gimnazija jim pomeni 

odloţitev odločitve za nadaljnja štri leta. 31,6 % (12) učencem se zdi gimnazija primerna 

odločitev, ker se nameravajo vpisati naprej na fakultete. Eden je celo dodal, da bo imel na ta 

račun več točk za vpis na fakulteto. Ta trditev povsem ne drţi, kajti z višjimi ocenami v 

srednji tehniški in strokovni šoli pridobiš več točk. V drugem poglavju je predstavljen šolski 

sistem, ki je postavljen tako, da omogoča prehode tako vertikalno kot horizontalno. Štirje 

navajajo, da jim je pomembna bliţina šole, eden ima dobre ocene, dvema je tako všeč oz. si 

tako ţelita, eden ima ţe starejšega brata na tej šoli, enemu se zdi, da bo potem bolj izobraţen, 

eden pa ni odgovoril na vprašanje. 

6.2.3 Drugo vprašanje - dejavniki pri poklicni izbiri 

Drugo anketno vprašanje se navezuje na dejavnike, ki vplivajo na poklicno odločitev. Pri 

omenjenem vprašanju so bili anketirancem našteti dejavniki, ki naj bi vplivali na odločitev za 

ţeleni poklic/program, anketiranci pa so si izmed seznama 12 dejavnikov izbrali prvega, 

drugega in tretjega najpomembnejšega. Pod trinajsto zaporedno številko so imeli moţnost 
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zapisati za njih pomemben dejavnik, a je to moţnost izkoristil le en učenec. Ta trditev ni bila 

vključena v statistično obdelavo. Super
68

 je razdelil poklicno izbiro na notranje in zunanje 

dejavnike in na podlagi njegovih spoznanj kot tudi drugih teoretikov sem sestavila trditve in 

jih razdelila na osem zunanjih dejavnikov in štiri notranje dejavnike, trinajsti dejavnik pa naj 

bi učenci zapisali po lastni presoji. Pričakovala sem odgovore, povezane s potrebami, 

vrednotami in inetersi. Trditve so prikazane v preglednici 11, kjer je med drugim prikazan 

povprečni rang (aritmetična sredina rangov)  izbora dejavnika ter nekatere druge deskriptivne 

statistike, pri čemer so dejavniki razvrščeni od najpomembnejšega oziroma od tistega z 

najniţjim povprečnim rangom do najmanj pomembnega oziroma do tistega z najvišjim 

rangom. Pri tem je pomembno poudariti, da je najpomembnejši izbor dobil rang 1, drugi 

najpomembnejši izbor rang 2, tretji najpomembnejši izbor rang 3 in v primeru, da dejavnik ni 

bil izbran, je dobil rang 12.
69

  

Preglednica 11: Deskriptivna statistika rangov dejavnikov pri poklicni izbiri 

 N min. maks. 
aritm. 

sredina 

std. 

odklon 

09. (z) O tej šoli se širi dober glas. 105 1 12 6,07 5,0 

01. (z) Šola za ta poklic/program je blizu doma. 105 1 12 6,33 5,3 

12. (z) Na osnovni šoli so me navdušili za to srednjo šolo. 105 1 12 6,81 5,0 

05. (n) Imam odličen učni uspeh. 105 1 12 9,11 4,6 

03..(n) Drugi srednješolski programi se mi zdijo preteţki. 105 1 12 9,54 4,3 

08. (z) Moj najboljši prijatelj gre na to šolo. 105 2 12 10,20 3,7 

06. (z) Starši tako ţelijo. 105 1 12 10,38 3,6 

04. (n) Imam slab učni uspeh. 105 1 12 10,80 3,2 

11. (z) Mami/očetu je šola na poti v sluţbo. 105 1 12 11,95 3,1 

10. (z) Poznam učitelja na tej šoli. 105 2 12 11,11 2,7 

07. (z) Moj brat/sestra obiskuje/je obiskoval to šolo. 105 1 12 11,42 2,4 

02. (n) Moje zdravstveno stanje me ovira. 105 1 12 11,64 1,8 

Iz preglednice 11 je razvidno, da so učencem najpomembnejši trije zunanji dejavniki. 

Učencem je najpomembneje, da je šola na dobrem glasu (povp. =  6,07), sledita mu dejavnika 

bliţine doma (povp. = 6,33) ter navdušenje nad posamezno srednjo šolo (povp. = 6,81). 

Učencem devetega razreda so pri poklicni odločitvi in s tem izbiri srednje šole v veliki meri 

pomembni zunanji dejavniki, kot so različni vplivi iz okolja (srednja šola kot institucija, 

potem učitelji s svojimi vplivi ter bliţina srednje šole). Kot je razvidno iz nepsihološke 

teorije, se glavni dejavniki poklicne odločitve nahajajo v okolju posameznika (Brančić 1986). 

                                                

68
 Glej poglavje 3.2.5. 

69
 Ker je vseh dejavnikov 12, mora biti v primeru rangiranja najvišji moţni rang 12. 
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Učenci si ţe pred vpisom na različne načine pridobivajo informacije o srednjih šolah (tehniški 

dnevi, dnevi odprtih vrat, predstavitve srednjih šol na osnovni šoli, informativni dan idr.), 

nekateri načrtno in zavestno, drugi pa posredno in naključno, preko prijateljev in vrstnikov. 

Po teoriji naključij je ravno naključje edini in najpomembnejši dejavnik pri poklicni odločitvi 

(prav tam). Drugotni pomen predstavljajo notranji dejavniki, ki jih poudarjajo psihološke 

teorije. Vendar so tudi mnenja predstavnikov psiholoških teorij različna. Eni bolj poudarjajo 

vpliv notranjih dejavnikov pri poklicni odločitvi, drugi pa se osredotočajo na zunanje. Učenci 

kot najpomembnejši notranji dejavnik izpostavljajo odličen uspeh (povp. = 9,11). Pri poklicni 

odločitvi so pomembne tudi sposobnosti za opravljanje dela, katerim pa vprašani učenci ne 

pripisujejo večjega pomena. Pomen zdravstvenega stanja so uvrstili na zadnje mesto      

(povp. = 11,64). Ţe Parsons (Brančić 1986; Lapajne 1997) je v svoji teoriji lastnosti in zahtev 

opisal, da je poklicna odločitev sestavljena iz primerjave posameznikovih lastnosti 

(psihofizične sposobnosti, znanja in omejitev) ter z zahtevami poklica. Roe (Brančić 1986) 

kot ključni dejavnik na poklicno izbiro izpostavlja druţino, katere vpliv pri učencih izbrane 

osnovne šole ne izstopa. Dejavnik vpliva staršev (povp. = 10,38)  se izgublja v povprečju. 

Učencem je bila dana tudi moţnost navedbe drugih razlogov, ki vplivajo na poklicno 

odločitev. Le en učenec je izkoristil to moţnost in zapisl, da "ga to navdušuje", kar pa 

bistveno ne spremeni rezultatov. 

Testiranje hipoteze H2: Pri izbiri tako naravoslovno-tehničnih kot ostalih srednješolskih 

programov pri učencih izbrane osnovne šole prevladujejo zunanji dejavniki.  

Da bi testirala hipotezo, da prevladujejo zunanji dejavniki oziroma da imajo zunanji dejavniki 

v povprečju niţji rang kot notranji dejavniki, se izračuna sestavljen indikator zunanjih 

dejavnikov in notranjih dejavnikov. Omenjena sestavljena indikatorja se izračuna kot 

neponderirano aritmetično sredino posebej za notranje in posebej za zunanje dejavnike. V 

nadaljevanju (preglednica 12) sledi deskriptivna analiza tako izračunanih sestavljenih 

indikatorjev. 

Preglednica 12: Deskriptivna statistika sestavljenih indikatorjev 

 N Min. Maks. 
Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon 

Indikator zunanjih 

dejavnikov 
105 6,75 12 9,16 0,98 

Indikator notranjih 

dejavnikov 
105 6,75 12 10,27 1,76 
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Ker je standardni odklon
70

 indikatorja zunanjih dejavnikov nekoliko manjši (0,98) v 

primerjavi s standardnim odklonom indikatorja notranjih dejavnikov (1,76), so anketiranci pri 

indikatorju zunanjih dejavnikov dajali bolj podobne ocene oziroma range, pri indikatorju 

notranjih dejavnikov pa so se njihove ocene oziroma rangi nekoliko bolj razlikovali. 

Za testiranje hipoteze H2 pa je pomembno interpretirati povprečje oziroma aritmetično 

sredino obeh indikatorjev. Kot je iz preglednice 12 razvidno, ima indikator zunanjih 

dejavnikov v povprečju nekoliko niţji rang (9,16) v primerjavi z indikatorjem notranjih 

dejavnikov, ki ima nekoliko višji povprečni rang (10,27). Iz rezultatov je torej razvidno, da so 

v povprečju zunanji dejavniki nekoliko pomembnejši od notranjih, kar je tudi predpostavka 

hipoteze. Slednja ugotovitev velja le za vzorec anketirancev. In ker je hipotezo potrebno 

preveriti na nivoju populacije, je potrebno opraviti statistični test. V slednjem primeru je za to 

primeren t-test za odvisne vzorce. Pri t-testu gre za primerjavo povprečij. Da gre za odvisna 

vzorca oziroma skupine, pa je moţno obrazloţiti z dejstvom, da lahko en anketiranec poda 

oceno tako za eno skupino (zunanji dejavniki) kot za drugo skupino (notranji dejavniki). 

Neodvisne skupine bi bile le v primeru, če bi določen posameznik podal lahko samo eno 

oceno. V nadaljevanju sledi izračun omenjenega t-testa za odvisna vzorca. 

Preglednica 13: T-test za odvisna vzorca (testiranje hipoteze H2) 

  

  

  

Razlika pri izbranih spremenljivkah 

t 

 

 

Stopnje 

prostosti 

 

 

Statistična      

značilnost 

(sig.) 

Povprečna 

razlika 

 

Standardni 

odklon 

razlike 

 

Std. 

Error 

Mean 

 

95% interval 

zaupanja razlike 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Primerjava 

indikatorja 
zunanjih 

dejavnikov z 

indikatorjem 

notranjih 

dejavnikov 

-1,11 2,63 0,26 -1,62 -0,60 -4,34 104 0,00 

Razlika med povprečjem indikatorja zunanjih dejavnikov (9,16) in povprečjem indikatorja 

notranjih dejavnikov (10,27) je -1,11 (=9,16-10,27). Omenjena razlika je statistično značilna, 

saj je statistična značilnost t-testa za odvisna vzorca 0,00 (kar je manj od kritične vrednosti 

sig. oziroma stopnje tveganja 0,05). Na podlagi tega lahko z veliko gotovostjo sklepam iz 

vzorca na populacijo, da so tudi v populaciji na splošno zunanji dejavniki bolj pomembni od 

notranjih, kar pomeni, da lahko z veliko gotovostjo potrdim hipotezo H2, ki predpostavlja, da 

                                                

70
 Standardni odklon je mera razpršenosti. Velika standardna napaka glede na vzorec pomeni, da 

obstaja veliko razlik, velika razpršenost, tako da vzorec ne bo reprezentativen za populacijo. Mala 

standardna napaka pa pomeni, da so anketrianci podajali podobne ocene in tako je vzorec natančen 
odraz populacije (Field 2006, 17). 
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pri izbiri tako naravoslovno-tehničnih kot drugih srednješolskih programov pri učencih 

izbrane osnovne šole prevladujejo zunanji dejavniki.  

Testiranje hipoteze H3: Med zunanjimi dejavniki izbire srednje šole je pri učencih izbrane 

osnovne šole najpomembnejša bliţina srednje šole.  

Ţe na prvi pogled je iz preglednice 11 in preglednice 14 razvidno, da bliţina ni 

najpomembnejši dejavnik. Je pa drugi najpomembnejši, saj ima povprečni rang 6,33, pri 

čemer je prvi najpomembnejši dejavnik, da se o šoli širi dober glas, ki ima povprečni rang 

6,07.  

Preglednica 14: Deskriptivna statistika rangov dejavnikov izbora šole 

 N Min. Maks. 
Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon 

09. (z) O tej šoli se širi dober glas 105 1 12 6,07 5,01 

01. (z) Šola za ta poklic/program je blizu doma 105 1 12 6,33 5,34 

Pri tem je pomembno poudariti, da je med omenjenima dejavnikoma razlika minimalna (0,26 

ranga izmed moţnih rangov od 1 do 12). Moţno je, da je omenjena razlika posledica vzorčne 

razlike. Da bi to preverili, smo naredili t-test za odvisna vzorca, ali je razlika med 

omenjenima dejavnikoma statistično značilna (oz. velja tudi v populaciji). 

Preglednica 15: Deskriptivna statistika rangov dejavnikov izbora šole 

 

  

  

Razlika pri izbranih spremenljivkah 

t 

  

  

Stopnje 

prostosti 

  

  

Statistična      

značilnost 

(sig.) 

Povpreč

na 

razlika 

  

Standardni 

odklon 

razlike 

  

Std. 

napaka 

  

95% interval 

zaupanja razlike 

spodnja 

meja 

zgornja 

meja 

Primerjava dejavnika 

09 (z) in dejavnika 

01 (z) 
-0,26 8,42 0,82 -1,9 1,4 -0,32 104 0,75 

Kot je bilo ţe omenjeno in kot je razvidno iz zgornje preglednice 15, je razlika med 

dejavnikoma -0,26. Na podlagi statistične značilnosti (sig.) je moţno ugotoviti, da razlika med 

dejavnikom 9 (dober glas) in dejavnikom 1 (bliţina) ni statistično značilna, torej ne morem z 

gotovostjo trditi, da se ta dva dejavnika na nivoju populacije razlikujeta. 

Če povzamem testiranje hipoteze H3 (t = -0,32), jo lahko na nivoju vzorca zavrnem, saj ni 

najpomembnejši dejavnik 01 (bliţina), temveč 09 (dober glas).  

Ker se večina učencev prvič sreča s pomembno odločitvijo, se pri velikem številu učencev 

izbrane osnovne šole pojavi velik pomen bliţine srednje šole, saj odhod iz domačega kraja 

pomeni celodnevno odsotnost. Zato se kar nekaj učencev odloči, da na ta račun preloţijo 

odločitev o poklicni zbiri za nekaj let in se vpišejo v gimnazijski program. Nekateri pa se celo 
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odločijo za program ekonomski tehnik in se odrečejo svojim ciljem in "potlačijo" ţelje in 

interese po programih, ki jih zanimajo.  

6.2.4 Tretje  vprašanje - vrednote pri poklicni izbiri 

Tretje anketno vprašanje se navezuje na vrednote posameznika pri poklicni izbiri. Anketiranci 

so izmed 12 trditev izbirali prvo, drugo in tretjo najpomembnejšo. Pod trinajsto zaporedno 

številko so imeli moţnost zapisati za njih pomembne vrednote, a so to moţnost izkoristil le 

trije učenci. Ta trditev ni bila vključena v statistično obdelavo. Trditve oziroma vrednote so 

naštete v preglednici 16, kjer je med drugim prikazan povprečni rang izbora vrednot ter 

nekatere druge deskriptivne statistike. Pri tem je pomembno poudariti, da je najpomembnejša 

vrednota dobila rang 1, druga najpomembnejša vrednota rang 2, tretja najpomembnejša 

vrednota pa rang 3. V primeru, da vrednota ni bila izbrana, je dobila rang 12.
71

 Trditve so 

sestavljene s pomočjo Muskove hierarhične strukture vrednostnega prostora in so za potrebe 

analize razdeljene na dve kategoriji, na dionizične vrednote in apolonske vrednote. 

V preglednici 16 so med drugim prikazani povprečni rangi (aritmetična sredina rangov), pri 

čemer so vrednote razvrščene od najpomembnejše oziroma od tiste z najniţjim povprečnim 

rangom do najmanj pomembne oziroma do tiste z najvišjim rangom. 

Iz preglednice 16 je razviden pomen zmoţnosti uporabe osebnih sposobnosti (povp. =  6,60), 

ki jih Musek uvršča med apolonske vrednote. Sposobnosti ţe v teoriji izbire poklica 

izpostavlja Anne Roe (Brančić 1986, 54), ki kot genetični faktor v kombinaciji s strukturo 

potreb vplivajo na izbiro poklica in na celoten ţivljenjski model posameznika. V nadaljevanju 

so bile izbrane vrednote, ki po Musku sodijo med dionizične vrednote. Vprašani velik pomen 

pripisujejo uspešnosti pri delu (povp. = 7,92), ki pripomore k ugledu in s tem k socialnemu 

statusu posameznika, katerega pomen izpostavljajo tudi sociološke teorije. Moţnost 

zaposlitve (povp. = 8,32) nadalje posamezniku skladno z ekonomsko teorijo (Brančić 1986, 

33) zagotavlja ekonomsko varnost. Zaposlitvena priloţnost, samostojnost pri delu (povp. = 

9,14) ter pestro in razgibano delo (povp. = 9,42) z vzpodbudnim zasluţkom (povp. = 9,42) pa 

so lastnosti, ki jih ravno tako uvrščamo med dionizične vrednote. Ostalim vrednotam učenci 

pripisujejo manjši pomen. Najmanjšo vrednost vprašanim predstavljajo ugled (povp. = 10,66), 

prosti čas (povp. = 11,09) in ţelja po raziskovanju (povp. = 11,23). Skozi slednjo vrednoto se 

odraţa tudi zmanjšan interes za vsebine naravoslovja in tehnike in s tem posredno za ineters 

po zaposlitvi v poklicih, povezanih s tehnologijo.  
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 Ker je vseh dejavnikov 12, mora biti v primeru rangiranja najvišji moţni rang 12. 
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Učenci so imeli moţnost izpostaviti druge nepredvidene vrednote, med katerimi so izpostavili 

moţnosti odkritja novega, raziskovanja in uţivanja. 

Preglednica 16: Deskriptivna statistika rangov vrednot pri poklicni izbiri 

 N Min. Maks. 
Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon 

12 (A) Lahko bom uporabil svoje sposobnosti. 105 1 12 6,60 5,11 

10 (D) Lahko bom uspešen pri delu. 105 1 12 7,92 4,94 

08 (D) Gotovo bom dobil zaposlitev. 105 1 12 8,32 4,93 

02 (D) Lahko bom samostojen pri delu. 105 1 12 9,14 4,46 

03 (D) Delo bo pestro in razgibano. 105 1 12 9,42 4,43 

04 (D) Poklic je dobro plačan. 105 1 12 9,42 4,32 

07 (A) Lahko bom pomagal ljudem. 105 1 12 10,02 4,12 

05 (A) Lahko bom ustvarjalen pri delu. 105 1 12 10,20 3,86 

06 (D) Imel bom precej prostega časa. 105 1 12 10,26 3,86 

01 (D) Zelo je ugleden. 105 1 12 10,66 3,46 

11 (D) Lahko bom veliko potoval. 105 1 12 11,09 2,84 

09 (A) Lahko bom raziskoval. 105 1 12 11,23 2,71 

Na podlagi rezultatov lahko sklenem, da vprašani učenci največji pomen pri izbiri srednje šole 

pripisujejo svojim sposobnostim (apolonska vrednota), kar je v nasprotju z rezultati raziskav 

Muska (1993, 2000), Uletove (2004, 2006) ter Zupančičeve in Justina (1991), ki pri 14 do 15 

letnih mladostnikih predvsem izpostavljajo dionizične vrednote. Izbor vrednot pri učencih, ki 

sledi prvi izbrani apolonski vrednoti (uspešnost pri delu, moţnost zaposlitve, samostojnosti, 

pestrega dela in ustreznega plačila) potrjuje ugotovitve navedenih avtorjev (prav tam). Učenci 

devetega razreda se v glavnem usmerjajo k motivacijskim ciljem, ki jih ţe Anne Roe (Brančić 

1986, 54) v svoji teoriji izbire poklica poudarja pri izbiri poklica. Ti so povezani s čutnimi 

zadovoljstvi, ugodji in uţivanjem. Visoko vrednotijo osebne doseţke in socialno uspešnost. 

Kot ugotavlja Uletova (2004, 355), je mladim vedno pomembnejše oziroma enačijo veselje do 

opravljanja dela z dobrim zasluţkom, od dela pričakujejo to, kar pričakujejo od prostega časa 

in s tem tudi uspešnost, za katero pa je pogoj uporaba sposobnosti. 

Testiranje hipoteze H4: Pri izbiri tako naravoslovno-tehničnih kot drugih srednješolskih 

programih pri učencih izbrane osnovne šole prevladujejo dionizične vrednote. 

Najprej sem to hipotezo testirala za oba programa skupaj (za naravoslovno-tehnične in ostale 

programe skupaj) s pomočjo anketnega vprašanja 3. Pri omenjenem vprašanju so bile 

anketirancem naštete moţne trditve/vrednote, ki so posamezniku pomembne za odločitev za 

ţeleni poklic/program. Najpogosteje se za poklic odločajo zaradi moţnosti uporabe 

sposobnosti s povprečnim rangom 6,60 in spada med apolonske vrednote. Najpomembnejša 
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vrednota, ki spada med dionizične vrednote, pa je pomen uspešnosti pri delu in ima povprečni 

rang 7,92. 

Da bi testirala hipotezo, da prevladujejo dionizične vrednote oziroma da imajo vrednote iz 

skupine dionizičnih vrednot v povprečju niţji rang kot vrednote, ki spadajo v skupino 

apolonskih vrednot, sem tudi tokrat izračunala sestavljen indikator omenjenih skupin vrednot. 

Sestavljena indikatorja sem izračunala kot neponderirano aritmetično sredino posebej za 

vrednote iz skupine dionizičnih in posebej apolonskih vrednot. V nadaljevanju (preglednica 

17) sledi deskriptivna analiza tako izračunanih sestavljenih indikatorjev. 

Preglednica 17:  Deskriptivna statistika rangov sestavljenih indikatorjev 

 N Min. Maks. 
Aritm.  

sredina 
Std.   odklon 

Iindikator dionizičnih 

vrednot 
105 8,25 12 9,53 0,89 

Indikator apolonskih 

vrednot 
105 6,75 12 9,52 1,74 

Kot je iz zgornje preglednice 17 razvidno, se aritmetični sredini pomembnosti dionizičnih 

vrednot (9,53) in apolonskih vrednot (9,52) praktično ne razlikujeta, tako da lahko na nivoju 

vzorca hipotezo H4, ki predpostavlja prevlado dionizičnih vrednot, zavrnem. V slednjem 

primeru je velika verjetnost, da s t-testom za odvisna vzorca ne morem dokazati razlike na 

nivoju populacije, saj se povprečji v vzorcu praktično v celoti ujemata. Kljub temu je za vsak 

slučaj omenjeni t-test izračunan in predstavljen v spodnji tabeli. 

Preglednica 18:  T-test za odvisna vzorca (testiranje hipoteze H4) 

 

 

 

Razlika pri izbranih spremenljivkah 

t 

 

 

Stopnje 

prostosti 

 

 

Statistična      

značilnost 

(sig.) 

Povpreč

na 

razlika 

 

Standardni 

odklon 

razlike 

 

Std. 

napaka 

 

95% interval 

zaupanja razlike 

Spodnja 

meja 

Zgornj

a meja 

Primerjava 

indikatorjev 

dionizičnih in 

apolonskih 

vrednot 

0,01 2,59 0,25 -0,5 0,5 0,0 104 0,95 

Hipotezo, s katero sem preverjala, če pri učencih izbrane osnovne šole prevladujejo 

dionizične vrednote, na nivoju populacije zavrnem.  

V nadaljevanju sledi še ločeno testiranje hipoteze H4 (da prevladujejo dionizične vrednote), in 

sicer posebej za učence naravoslovno-tehničnih šol in posebej za učence ostalih programov. 
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Preglednica 19:  Deskriptivna statistika rangov sestavljenih indikatorjev 

Program  N Min. Maks. Aritm.  

sredina 

Std.   

odklon 

Učenci 

naravoslovno-

tehničnih programov 

Indikator dionizičnih 

vrednot 
26 8,25 10,88 9,36 0,88 

Indikator apolonskih 

vrednot 
26 6,75 12,00 9,79 1,76 

            

Učenci ostalih 

programov 

Indikator dionizičnih 

vrednot 
79 8,25 12,00 9,59 0,90 

Indikator apolonskih 
vrednot 

79 6,75 12,00 9,42 1,75 

Kot je iz zgornje preglednice 19 razvidno, pri učencih naravoslovno-tehničnih programov 

prevladujejo dionizične vrednote, saj je povprečni rang te skupine vrednot 9,36, medtem ko je 

povprečni rang apolonskih vrednot večji, in znaša v tej skupini učencev 9,79. 

Pri učencih ostalih programov je ravno obratno, zaznavam večji pomen apolonskih vrednot 

(9,42) v primerjavi z dionizičnimi vrednotami (9,59). 

Da bi preverila, ali so ravnokar predstavljene razlike tudi statistično značilne, sem za vsako 

izmed omenjenih skupin opravila t-test za odvisna vzorca. Ker sta v obeh skupinah statistične 

značilnosti (sig.) večje od 0,05 (glej preglednico 20), ne morem reči, da se v kateri od skupin 

povprečna ocena pri apolonskih vrednotah razlikuje od povprečne ocene pri dionizičnih 

vrednotah, tako da H4 ne morem potrditi, četudi jo testiram ločeno za učence naravoslovno-

tehničnih programov in ločeno za učence ostalih programov. 

Preglednica 20:  T-test za odvisna vzorca (testiranje hipoteze H3) 

 

Primerjava 

indikatorjev 

dionizičnih in 

apolonskih vrednot 

Razlika pri izbranih spremenljivkah t 

 

 

Stopnj

e 

prosto

sti 

 

 

Statistična      

značilnost 

(sig.) Povpreč

na 

razlika 

  

Standardni 

odklon 

razlike 

  

Std. 

napaka 

  

95% interval 

zaupanja razlike 

Spodnja 

meja 

Zgornj

a meja 

Učenci 
naravoslovno-

tehničnih 

programov 

-0,43 2,64 0,5 -1,5 0,6 -0,8 25 0,41 

Učenci ostalih 

programov 
0,17 2,58 0,3 -0,4 0,7 0,6 78 0,57 

Iz navedenega je razvidno, da pri izbiri tako naravoslovno-tehničnih kot ostalih srednješolskih 

programov pri učencih izbrane osnovne šole razlike niso statistično značilne in na nivoju 

vzorca ne prevladujejo dionizične vrednote. Na nivoju populacije pa so statistične razlike tako 

majhne, da ne morem reči, da bi prevladovale dionizične ali apolonske vrednote.  

Testiranje hipoteze H5: Pri učencih, ki jih bolj zanimajo naravoslovno-tehnične vsebine, se 

izraziteje pojavljajo dionizične vrednote. 
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Hipoteza H5 je bila testirana s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce, saj je skupina učencev 

naravoslovno-tehničnih šol neodvisna od skupine učencev drugih šol (ker je nemogoče, da je 

nek učenec v obeh skupinah hkrati, sta zaradi tega skupini neodvisni). 

Preglednica 21:  T-test za neodvisna vzorca (testiranje H5) 

   

Levenov test T-test for Equality of Means 

    

F Sig. t Stopnje 
prost. 

Sig. Povprečje 
razlike 

Std. 
napaka 

razlike 

95% interval 
zaupanja razlike 

    

       Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Indikator 

dionizičnih 

vrednot 

Varianci sta 

homogeni 0,04 0,85 -1,13 103 0,26 0,21 0,24 -0,63 0,17 

            

Kot je iz preglednice 21 razvidno, se aritmetična sredina dionizičnih vrednot med skupinama 

razlikuje za 0,21 ranga. Omenjena razlika ni statistično značilna, saj je sig. 0,26, kar je več od 

mejne vrednosti 0,05. Na podlagi tega hipotezo H5 zavrnem. 

Zupančičeva in Justin (1991, 211) sta ugotovila, da je vrednotna usmerjenost dijakov močno 

povezana s smerjo šolanja, razlike obstajajo med naravoslovno in druţboslovno usmerjenimi 

dijaki. Pri prvih prevladujejo dionizične vrednote, pri drugih pa apolonske. Ravno tako je 

Musek (2000, 214–237) v svoji raziskavi ugotovil močno prepletenost med vrednotami in 

izbiro študijske usmeritve. Tega v tej raziskavi devetošolcev ne morem trditi. Kljub izkazanim 

razlikam v vrednotni usmerjenosti in majhni prevladi dionizičnih vrednot pri naravoslovno-

tehnično usmerjenih učencih, razlike med skupinama
72

 niso statistično značilne (preglednica 

19).   

6.2.5 Četrto vprašanje 

Četrto anketno vprašanje se navezuje na dejavnik bliţine srednje šole in sprašuje, na katero 

srednjo šolo bi se anketiranec prijavil, če bi bile vse srednje šole blizu njegovega doma. Za 

potrebe analize so upoštevani le tisti odgovori učencev, ki so na prvo vprašanje odgovorili, da 

se vpisujejo v programe, ki jih razpisuje srednja šola v bliţini izbrane osnovne šole. Za 

razvršanje srednjih šol je zopet uporabljena klasifikacija KLASIUS-P, na podlagi katere so 

srednje šole urejene v dve področji. Prvo zajema naravoslovno-tehnične programe, drugo pa 

vse ostale. 

                                                

72
 Za potrebe magistrske naloge so smeri šolanja razdeljene v dve posplošeni skupini, naravoslovno-

tehnične in "ostale", kar predstavlja omejitev raziskave. Skupina "ostali" za potrebe tega dela ni 

relevantna, zato rezultatov v tej skupini ne ugotavljamo.  
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Od 53 (50,5 % od vseh pravilno rešenih anketnih vprašalnikov) učencev, ki nameravajo 

oddati prijavo v srednjo šolo v bliţini izbrane osnovne šole, bi jih 26 (24,8 % od vseh pravilno 

rešenih anketnih vprašalnikov ter 49,1 % od 53 učencev) spremenilo prijavo, če bi vse šole 

pribliţali njihovemu domu. Od tega bi se 6 (5,7 % od vseh pravilno rešenih anketnih 

vprašalnikov ter 11,3 % od 53 učencev)  učencev odločilo za naravoslovne in tehnične 

programe. 

6.2.6 Peto vprašanje - Poglavje "Moje poznavanje znanosti" 

Poglavje "Moje poznavanje znanosti" zajema 16 trditev, ki so neposredno povezane s 

poučevanjem naravoslovnih vsebin v šoli. Lestvica odgovorov je 4-stopenjska, od "ne 

strinjam se" do "strinjam se". Srednja vrednost vseh odgovorov je 2,4. Iz podatkov lahko 

sklepam, da naravoslovje ni področje, ki bi učence v povprečju bolj zanimalo kot druga 

področja. 

Preglednica 22: Deskriptivna analiza trditev, ki merijo interes za naravoslovje  

 N Min. Maks. 
Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon 

14. Rad bi postal znanstvenik 105 1 4 1,64 0,92 

15. V šoli bi imel čim več naravoslovja 105 1 4 1,66 0,92 

9. Naravoslovje je vplivalo na to, da sem kritičen in 

skeptičen 

105 1 4 1,71 0,77 

5. Raje imam naravoslovje kot vse ostale predmete 105 1 4 1,81 0,95 

6. Mislim, da bi se v šoli morali vsi učiti o 

naravoslovju 

104 1 4 1,89 0,97 

8. Področja naravoslovja bodo izboljšala karierne 

moţnosti 

104 1 4 1,99 0,96 

16. Rad bi se zaposlil v poklicu, povezanem s 

tehnologijo 

105 1 4 2,07 1,14 

4. Naravoslovje mi je odprlo oči za nove in zanimive 

poklice 

105 1 4 2,09 1,02 

10. Naravoslovje je povečalo mojo radovednost 105 1 4 2,19 1,04 

12. Naravoslovje me je naučilo o pomembnosti 

znanosti 

105 1 4 2,19 0,96 

3. Naravoslovje zame ni zahtevno 105 1 4 2,53 1,04 

2. Naravoslovje je zanimivo 105 1 4 2,59 1,04 

11. Naravoslovje je povzročilo, da bolj cenim 

naravo 

105 1 4 2,59 1,04 

7. Mi bo koristilo v vsakdanjem ţivljenju 105 1 4 2,62 1,00 

1. Naravoslovje ni zahteven predmet73 105 1 4 2,67 1,03 

13. Naravoslovje me je naučilo, kako bolje skrbeti 

za zdravje 

105 1 4 2,68 1,03 

                                                

73
 Trditev je bila »obrnjena« (Naravoslovje je zahteven predmet) s pomočjo enačbe nova vrednost = 5 

- stara vrednost. 
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Iz rezultatov povprečnih vrednosti za področje "Moje poznavanje znanosti", ki so prikazani v 

preglednici 22 in preglednici 23, lahko ugotovim, da se učenci s trditvijo 2 (Naravoslovje je 

zanimivo) v povprečju strinjajo, kar dokazujejo povprečne vrednosti za omenjeno trditev 

(povp. = 2,59). Naravoslovje pa učencem ni le zanimivo, temveč jih uči, kako bolje skrbeti za 

zdravje ter se zavedajo koristnosti tega v vsakdanjem ţivljenju. To dokazujeta trditvi 13 

(Naravoslovje me je naučilo, kako bolje skrbeti za zdravje - povp. =  2,68) ter 7 (Stvari, ki se 

jih v šoli naučim pri naravoslovju, mi bodo koristile v vsakdanjem ţivljenju - povp. = 2,62). V 

primerjavi med spoloma se deklicam v povprečju naravoslovje zdi bolj zanimivo. Prav tako se 

jim zdi pomembnejša skrb za zdravje, medtem ko dečki dajejo večji poudarek koristnosti 

naravoslovja kot deklice (preglednica 23). Rezultati povprečnih vrednosti pri trditvi 1 

(Naravoslovje je zahteven predmet) kaţejo, da za učence naravoslovje ni zahteven predmet. 

Po drugi strani pa učenci naravoslovja nimajo raje kot ostalih predmetov, kar kaţe trditev 5 

(Raje imam naravoslovje kot vse ostale predmete - povp. 1,81) in si ga po rezultatih 

povprečnih vrednosti 15 tudi ne ţelijo imeti več (V šoli bi imel čim več naravoslovja - povp. 

1,66). Iz pregeldnice 23 lahko ugotovim, da se tako dečki kot deklice v povprečju ne strinjajo 

s trditvijo 6 (Mislim, da bi se v šoli morali vsi učiti o naravoslovju – povp. = 1,89), čeprav 

imajo dečki nekoliko bolj pozitiven odnos do naravoslovja kot deklice. Za raziskavo so 

pomembni tudi odgovori, ki nakazujejo zaposlitev na področju tehnologij. Iz rezultatov 

povprečnih vrednosti (povp. = 2,07) za trditev 16 (Rad bi se zaposlil v poklicu, povezanem s 

tehnologijo) ugotavljam, da učenci v povprečju ne izkazujejo ţelje po poklicih, povezanih s 

tehnologijo. Če primerjam rezultate povprečnih vrednosti, ločeno po spolu, za omenjeno 

trditev ugotavljam, da dečke, v nasprotju z deklicami, v povprečju zanimajo zaposlitve, 

povezane s tehnologijo (povp. dečki = 2,52, povp. deklice = 1,55). 

Na podlagi teoretičnih spoznanj in rezultatov raziskave lahko sklepam, da učenci ne poznajo 

dovolj področja tehnologij in naravoslovja ter da bo potrebno poiskati rešitve za večji interes 

po teh področjih. Hkrati pa jim bo potrebno v okviru poklicne orientacije ponuditi več 

moţnosti za spoznavanje poklicev in srednjih šol, ki so naravoslovno in tehnično usmerjene. 
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Preglednica 23:  Deskriptivna analiza vprašanja št. 5 posebej za deklice/dečke 

 Spol Število Povprečje 
Std. 

odklon 

Std. 

napaka 

povprečja 

 1. Naravoslovje ni zahteven predmet deklice 49 2,57 0,98 0,14 

dečki 56 2,75 1,07 0,14 

2. Naravoslovje je zanimivo deklice 49 2,63 0,97 0,14 

dečki 56 2,55 1,11 0,15 

3. Naravoslovje zame ni zahtevno deklice 49 2,49 1,00 0,14 

dečki 56 2,57 1,08 0,14 

4. Naravoslovje mi je odprlo oči za nove in 

zanimive poklice 

deklice 49 2,02 0,99 0,14 

dečki 56 2,14 1,05 0,14 

5. Raje imam naravoslovje kot vse ostale 

predmete 

deklice 49 1,82 0,95 0,14 

dečki 56 1,80 0,96 0,13 

6. Mislim, da bi se v šoli morali vsi učiti o 

naravoslovju 

deklice 49 1,82 0,83 0,12 

dečki 55 1,96 1,09 0,15 

7. Stvari, ki se jih v šoli naučim pri 

naravoslovju, mi bodo koristile v vsakdanjem 

ţivljenju 

deklice 49 2,55 0,94 0,13 

 

dečki 56 2,68 1,06 0,14 

8. Področja naravoslovja, o katerih se učim v 

šoli,  bodo izboljšala karierne moţnosti 

deklice 48 1,98 0,96 0,14 

dečki 56 2,00 0,97 0,13 

9.Naravoslovje je vplivalo na to, da sem kritičen 

in skeptičen 

deklice 49 1,61 0,70 0,10 

dečki 56 1,80 0,82 0,11 

10.Naravoslovje je povečalo mojo radovednost 
o stvareh, ki jih še ne znam razloţiti 

deklice 49 2,08 0,98 0,14 

dečki 56 2,29 1,09 0,15 

11.Naravoslovje je povzročilo, da bolj cenim 

naravo 

deklice 49 2,67 1,05 0,15 

dečki 56 2,52 1,04 0,14 

12. Naravoslovje me je naučilo o pomembnosti 

znanosti v našem načinu ţivljenja 

deklice 49 2,24 0,95 0,14 

dečki 56 2,14 0,98 0,13 

13. Naravoslovje me je naučilo, kako bolje 

skrbeti za zdravje 

deklice 49 2,80 1,04 0,15 

dečki 56 2,57 1,02 0,14 

14. Rad bi postal znanstvenik deklice 49 1,53 0,87 0,12 

dečki 56 1,73 0,96 0,13 

15. V šoli bi imel čim več naravoslovja deklice 49 1,59 0,84 0,12 

dečki 56 1,71 0,99 0,13 

16.Rad bi se zaposlil v poklicu, povezanem s 
tehnologijo 

deklice 49 1,55 0,79 0,11 

dečki 56 2,52 1,21 0,16 
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Slika 16: Učenje o naravoslovju 

1,00 2,00 3,00 4,00

14. Rad bi postal znanstvenik

16. Rad bi se zaposlil v poklicu, 

povezanem s tehnologijo

15. V šoli bi imel čim več 

naravoslovja

9. Naravoslovje je vplivalo na to, da 

sem kritičen in skeptičen

5. Raje imam naravoslovje kot vse 

ostale predmete

6. Mislim, da bi se v šoli morali vsi 

učiti o naravoslovju

8. Področja naravoslovja, o katerih 

se učim v šoli, bodo izboljšala …

4. Naravoslovje mi je odprlo oči za 

nove in zanimive poklice

10. Naravoslovje je povečalo mojo 

radovednost o stvareh, ki jih še …

12. Naravoslovje me je naučilo o 

pomembnosti znanosti v našem …

3. Naravoslovje zame ni zahtevno

7. Stvari, ki se jih v šoli naučim pri 

naravoslovju, mi bodo koristile v …

1. Naravoslovje ni zahteven 

predmet

2. Naravoslovje je zanimivo

11. Naravoslovje je povzročilo, da 

bolj cenim naravo

13. Naravoslovje me je naučilo, 

kako bolje skrbeti za zdravje

deklice

dečki
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Testiranje hipoteze H6: Skupina učencev naravoslovno-tehničnih programov ima enak interes 

za naravoslovje in tehniko kot skupina učencev ostalih programov.  

Glede na to, da vse trditve iz preglednice 22 merijo interes za naravoslovje, sem iz vseh 

omenjenih trditev izračunala sestavljen indikator interesa za naravoslovje, in sicer kot 

neponderirano aritmetično sredino (prilagojena Likertova lestvica). V nadaljevanju sledi 

analiza omenjenega sestavljenega indikatorja, in sicer ločeno za učence naravoslovno-

tehničnih programov in učence ostalih programov, kar je prikazano v preglednici 24. 

Preglednica 24: Deskriptivna analiza sestavljenega indikatorja interesa za  

  naravoslovje 

 N Min. Maks. 
Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon 

Učenci naravoslovno-tehničnih 

programov 
26 1,00 3,19 2,00 0,60 

Učenci drugih programov 79 1,00 3,88 2,24 0,65 

Na podlagi vzorca anketirancev je moţno ugotoviti, da imajo učenci naravoslovno-tehničnih 

programov nekoliko niţji interes za naravoslovje. Povprečna ocena (aritmetična sredina) 

indikatorja interesa za naravoslovje je pri učencih naravoslovno-tehničnih programov 2,00, 

medtem ko je povprečna ocena pri učencih drugih programov 2,24 (niţja ocena pomeni niţji 

interes, višja ocena pa večji interes). Razlika med obema skupinama učencev ni velika (v 

povprečju 0,24 točke na lestvici od 1 do 4). 

Da bi preverila, ali je omenjena razlika (0,24 točke) statistično značilna oziroma ali je prisotna 

tudi v populaciji, sem opravila tudi t-test za neodvisna vzorca (vzorca sta neodvisna, ker en 

anketiranec ne more biti pripadnik ene in druge skupine hkrati), kar je prikazano v preglednici 

25. 

Preglednica 25:  T-test za neodvisna vzorca (hipoteza H6) 

    Levenov test T-test for Equality of Means 

    F Sig. t 

Stopnje 

prost. Sig. 

Povprečje 

razlike 

Std. 

napaka 

razlike 

95% interval 

zaupanja razlike 

                 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Indikatorja 

iteresa za 

naravoslovje 

Varianci sta 

homogeni 0,31 0,58 -1,70 103 0,09 -0,24 0,14 -0,53 0,04 
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Ker je hipoteza H6 postavljena enostransko
74

 in ker izračun SPSS predpostavlja dvostranski 

izračun statistične značilnosti, je potrebno statistično značilnost najprej deliti z 2, tako da je 

enostranska statistična značilnost sig.=0,045 (=0,09/2). Ker je omenjena enostranska 

statistična značilnost manjša od kritične vrednosti 0,05, je moţno potrditi, da je tudi v 

populaciji interes za naravoslovje pri učencih naravoslovno-tehničnih programov nekoliko 

niţji (kar kaţe niţja aritmetična sredina indikatorja), na podlagi česa je možno v celoti zavreči 

H6, ki predpostavlja, da ima skupina učencev naravoslovno-tehničnih programov enak 

interes za naravoslovje in tehniko kot skupina ostalih programov. 

Testiranje hipoteze H7: Dečke v povprečju bolj zanimajo poklici, povezani s tehnologijo, kot 

deklice. 

Hipoteza H7 je operacionalizirana s pomočjo trditve številka 16 iz petega vprašanja anketnega 

vprašalnika. Omenjena trditev se glasi "Rad bi se zaposlil v poklicu, povezanim s tehnologijo" 

in anketiranci so ocenjevali svoje strinjanje s to trditvijo na lestvici od 1 do 4, pri čemer ocena 

1 pomeni "ne strinjam se", ocena 4 pa "strinjam se". 

V nadaljevanju sledi deskriptivna analiza omenjenega vprašanja, ločeno za deklice in dečke. 

Preglednica 26: Deskriptivna analiza trditve št. 16, ločeno za deklice in dečke 

Trditev št. 16, vprašanje št. 5 
N Min. Maks. 

Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon 

deklice 49 1,00 4,00 1,62 0,81 

dečki 56 1,00 4,00 2,54 1,23 

Kot je iz zgornje preglednice 26 razvidno, bi se dečki v primerjavi z deklicami v povprečju 

raje zaposlili v poklicu, ki je povezan s tehnologijo. To je razvidno iz povprečne ocene, ki je 

pri deklicah 1,62, pri dečkih pa kar 2,54. Da bi preverili, ali je ta razlika med dečki in 

deklicami statistično značilna, sem opravila t-test za neodvisna vzorca, ki je predstavljen v 

nadaljevanju. 

                                                

74
 Enostransko postavljena hipoteza predpostavlja, da je aritmetična sredina v eni skupini večja, v 

drugi manjša. Pri dvostransko postavljeni hipotezi pa je pomembno, da se aritmetični sredini 
razlikujeta, in ni pomembno, pri kateri skupini je aritmetična sredina manjša, pri kateri večja. 
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Preglednica 27:  T-test za neodvisna vzorca (hipoteza H7) 

  

Levenov 

test T-test for Equality of Means 

F Sig. t 

Stopnje 

prost. Sig. 

Povprečje 

razlike 

Std. 

napaka 

Razlike 

95% interval 

zaupanja razlike 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Rad bi se 

zaposlil v 
poklicu, 

povezanim s 

tehnologijo 

          

Varianci 

nista 
homogeni 

22,8 0,00 -4,9 95,9 
 

0,00 

 

-0,92 0,20 -1,4 -0,6 

Iz preglednice 27 je razvidno, da je statistična značilnost manjša od kritične vrednosti 0,05, 

tako da je razlika med dečki in deklicami statistično značilna oziroma lahko z veliko 

gotovostjo rečem, da so tudi v populaciji dečki na splošno bolj nagnjeni k temu, da se 

zaposlijo v poklicu, ki je povezan s tehnologijo. Na podlagi t-testa za neodvisna vzorca je 

torej možno v celoti potrditi hipotezo H7. 

V raziskavi sem ţelela potrditi ali ovreči temeljno hipotezo, da pri učencih izbrane osnovne 

šole pri izbiri srednje šole prevladujejo zunanji dejavniki (H2), predvsem dejavnik bliţine 

(H3) in da se učenci izbrane osnovne šole za nadaljnje šolanje na področju naravoslovja in 

tehnike ne odločajo v skladu s svojimi izobraţevalnimi interesi (H6). 

Temeljno hipotezo sem delno potrdila. S posameznimi hipotezami sem namreč izpostavila 

posamezne dele temeljne hipoteze ter jih potrdila ali ovrgla v skladu s teoretičnimi in 

praktičnimi izsledki raziskave. Potrdila sem hipotezo H2, ki pravi, da pri učencih izbrane 

osnovne šole pri izbiri srednje šole prevladujejo zunanji dejavniki, zavrnila pa hipotezo H3, 

ker bliţina ni najpomembnejši dejavnik izbire srednje šole, temveč je drugi najpomembnejši. 

Zavrnila sem tudi hipotezo H6, ker se učenci ne odločajo za nadaljnje šolanje v skladu s 

svojimi inetersi, saj so rezultati analize pokazali, da imajo učenci, ki se vpisujejo na 

naravoslovno-tehnične programe, niţji interes za naravoslovje in tehniko kot ostali. 
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7 SKLEP IN PRIPOROČILA 

V EU opozarjajo, da se mora izobraţevanje prilagajati razvojnim potrebam enaindvajsetega 

stoletja. Znanje postaja v obdobju naglih sprememb vedno pomembnejše, poudarek je na 

vseţivljenjskem učenju. Trbanc (2005, 169–170) navaja, da so zaradi dinamike sprememb na 

področju dela in zaposlovanja in brezposelnosti mladih številne evropske drţave in s tem tudi 

Slovenija konec prejšnjega stoletja izvedle obseţne reforme svojih izobraţevalnih sistemov. S 

tem ko so modernizirale programe, jih bolj razvejale in odprle, izdelale boljše povezave med 

šolskim sistemom in svetom dela ter bolj vpele delodajalce v razvoj izobraţevanja v 

posameznih strokah, ţelijo še povečati vključenost mladih v izobraţevanje na srednji in 

terciarni stopnji. 

Logična posledica naraščajočih zahtev sodobne druţbe se v zadnjem desetletju odraţa v vse 

večjem vpisu učencev v zahtevnejše srednješolske programe, kot so tehniške in strokovne 

srednje šole ter gimnazije, medtem ko zanimanje za poklicne šole upada. Zmanjšuje se tudi 

zanimanje za naravoslovne in tehniške izobraţevalne programe. Poklicne odločitve učencev 

vplivajo na politiko šol ter omogočajo pozicioniranje srednjih šol v prostoru. Zato je ta 

raziskava z vidika menedţmenta pomembna. 

Na poti do ciljev raziskave sem preizkušala hipoteze, in sicer s pomočjo dosegljive 

dokumentacije o vpisu v srednje šole na izbrani osnovni šoli. Hkrati sem preizkušala hipoteze 

tudi s pomočjo podatkov o vpisu na nacionalni ravni, pridobljenimi iz SURSa (2010), ter z 

rezultati, pridobljenimi z anketnim vprašalnikom. Na podlagi dokumentacije, s katero sem 

ugotavljala trend vpisa v srednje šole, trend vpisa po krajih šolanja ter trend vpisa po 

področjih šolanja, sem prišla do naslednjih zaključkov: 

  Vpis na gimnazije na nacionalni ravni je bil leta 1995 21,7 % (Ermenc in Pevec Grm 

2005, 9). Do šolskega leta 2009/2010 se je zvišal na okoli 40 %, kar pomeni, da se trend 

vpisa na nacionalni ravni na gimnazije povečuje. Na izbrani osnovni šoli pa se je vpis na 

gimnazije višal do šolskega leta 2007/2008, potem pa začel padati, kar pomeni, da trend 

vpisa v te programe pada. Na ravni srednji tehniških in strokovnih šol trend vpisa narašča 

tako na nacionalni ravni kot tudi na izbrani osnovni šoli, medtem ko vpis na srednje 

poklicne šole na obeh ravneh pada. Iz slednjih primerjav sklepam, da se na izbrani 

osnovni šoli trend vpisa razlikuje od nacionalnega trenda.  

 Analiza vpisa učencev po spolu in področjih izobraţevanja v šolskem letu 2009/2010 je 

pokazala, da se na izbrani osnovni šoli kaţejo izrazito moška in ţenska področja. Izrazito 

moška so področja metalurgije in strojništva, elektrotehnike in računalništva, lesarstva, 

gradbeništva ter tiska in papirja, izrazito ţenska pa pedagoškega področja, farmacije, 

kulture in osebnih storitev. Iz tega sklepam, da se dečki v večji meri zanimajo za poklice, 

povezane s tehnologijo, kot deklice. 
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 Trend vpisa po krajih šolanja od šolskega leta 2005/2006 do 2009/2010 kaţe porast vpisa 

učencev v Novo mesto in na račun tega upadanje vpisa v Ljubljano ter v domači kraj, kar 

kaţe na zmanjševanje vpliva zunanjega dejavnika bliţine na izbiro srednje šole. 

Z anketnim vprašalnikom sem ugotavljala dejavnike in vrednote, ki prevladujejo pri izbiri 

srednje šole. Preverila sem, če bliţina srednje šole vpliva na poklicno odločitev. Analizirala 

sem vrednote učencev izbrane osnovne šole v povezavi z vsebinami naravoslovja in tehnike, 

ugotavljala interes učencev za naravoslovje in tehniko v povezavi z izbiro srednje šole, 

pogledala, če na izbiro vpliva tudi spol ter če je ta statistično značilen pri zanimanju za 

naravoslovje in tehniko. Na podlagi rezultatov analize vprašalnikov lahko izpostavim 

naslednje ugotovitve: 

 Po prirejeni klasifikaciji KLASIUS-P se za naravoslovne in tehnične programe na izbrani 

osnovni šoli v šolskem letu 2009/2010 odloča 25 % učencev. Za gimnazijske programe se 

v istem šolskem letu odloča 36 % učencev, kar je pod nacionalnim povprečjem, ki je      

40 %. Učenci največkrat za razlog izbire gimnazije navajajo, da še ne vedo, kam bi se 

vpisali. Temu razlogu sledi mnenje, da bodo imeli več moţnosti za vpis na fakultete. 

 Pri izbiri tako naravoslovno-tehničnih kot ostalih srednješolskih programov pri učencih 

izbrane osnovne šole prevladujejo zunanji dejavniki. Velik pomen pri izbiri pripisujejo 

mnenju drugih in drugim različnim vplivom iz okolja (srednja šola kot institucija, učitelji 

s svojimi vplivi, bliţina srednje šole), ki so glavni dejavnik, poklicne izbire nepsiholoških 

teorij. Anne Roe (Brančić 1986) kot ključni dejavnik za poklicno izbiro izpostavlja 

druţino, katere vpliv se pri učencih izbrane osnovne šole izgublja v povprečju. 

 Med zunanjimi dejavniki izbire srednje šole pri učencih izbrane osnovne šole bliţina 

srednje šole ni najpomembnejši dejavnik, temveč "ker se o tej šoli širi dober glas". Vendar 

moram poudariti, da je med omenjenima dejavnikoma razlika minimalna. Iz analize 

dokumentacije sem ugotovila, da se v zadnjih letih zmanjšuje vpliv bliţine srednje šole pri 

poklicni izbiri. Razloge lahko iščemo v novih oziroma prenovljenih programih, ki jih 

nudijo srednje šole v Novem mestu, organizaciji prevoza iz oddaljenih krajev do Novega 

mesta. Menim pa, da ima velik vpliv tudi promocija srednjih šol, ki predstavljajo 

programe na izbrani osnovni šoli, učenci pa imajo organizirane tudi tehniške dneve na teh 

srednjih šolah in tako spoznavajo programe ter šole kot institucije. Po mojem mnenju zelo 

pomemben razlog za izbiro šol v Novem mestu je tudi, da v večini ne beleţijo omejitve 

vpisa, za razliko od ljubljanskih srednjih šol. 

 Zanimiv podatek sem dobila s četrtim anketnim vprašalnikom, v  katerem so učenci 

napisali, na katero srednjo šolo bi se vpisali, če bi bile vse blizu njihovega doma. Polovica 

učencev, ki nameravajo oddati prijavo na gimnazijo, bi se vpisala v druge programe, 6 

učencev bi se vpisalo na naravoslovne in tehnične programe. 

 Med vrednotami, ki so učencem izbrane osnovne šole pomembne pri poklicni izbiri, 

dajejo največji pomen moţnosti uporabe svojih sposobnosti, ki jih Musek uvršča med 

apolonske vrednote. Schreinerjeva (2005, 206) je ravno tako ugotovila, da je mladim zelo 
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pomembna moţnost nadaljnjega razvoja, kjer bodo lahko razvijali svoje sposobnosti in 

talente. V nadaljevanju so bile izbrane vrednote, ki po Musku sodijo med dionizične 

vrednote (uspešnost pri delu, moţnost zaposlitve, samostojnost pri delu ter razgibano in 

dobro plačano delo). Najmanjšo vrednost vprašanim predstavlja ţelja po raziskovanju, kar 

kaţe ţe večkrat omenjen zmanjšan interes po zaposlitvi v poklicih, povezanih s 

tehnologijo. 

 Zupančičeva in Justin (1991, 211) sta ugotovila, da obstajajo razlike v vrednotni 

usmerjenosti med naravoslovno in druţboslovno usmerjenimi dijaki. Pri prvih 

prevladujejo dionizične vrednote, pri drugih pa apolonske. Pri izbiri tako naravoslovno-

tehničnih kot ostalih srednješolskih programov pri učencih izbrane osnovne šole pa ne 

prevladujejo dionizične vrednote. Statistične razlike med njimi so tako majhne, da ne 

moremo govoriti o prevladi ne enih ne drugih. Pri učencih, ki jih bolj zanimajo 

naravoslovno-tehnične vsebine, pa prevladujejo dionizične vrednote, vendar niso 

statistično značilne.  Ravno tako je Musek (2000, 214–237) v svoji raziskavi ugotovil 

močno prepletenost med vrednotami in izbiro študijske usmeritve.  

 Iz rezultatov povprečnih vrednosti za področje "Moje poznavanje znanosti" ugotavljam, 

da je učencem naravoslovje zanimivo, uči jih, kako bolje skrbeti za zdravje ter se zavedajo 

koristnosti tega v vsakdanjem ţivljenju. V primerjavi med spoloma se deklicam v 

povprečju naravoslovje zdi bolj zanimivo, prav tako se jim zdi pomembnejša skrb za 

zdravje, medtem ko dečki dajejo večji poudarek koristnosti naravoslovja kot deklice. 

Rezultati povprečnih vrednosti kaţejo, da za učence naravoslovje ni zahteven predmet. Po 

drugi strani pa učenci naravoslovja nimajo raje kot ostalih predmetov in si ga v šoli tudi 

ne ţelijo imeti več. Za raziskavo so pomembni tudi odgovori, ki nakazujejo zaposlitev na 

področju tehnologij. Ugotavljam, da učenci v povprečju ne izkazujejo ţelje po poklicih, 

povezanih s tehnologijo, v primerjavi po spolu pa dečke, v nasprotju z deklicami, v 

povprečju zanimajo zaposlitve, povezane s tehnologijo. 

 Skupina učencev naravoslovno-tehničnih programov ima nekoliko niţji interes za 

naravoslovje in tehniko kot skupina učencev ostalih programov. 

 S pomočjo raziskave sem iz različnih virov (dokumentacija in anketni vprašalnik) 

ugotovila, da dečke na splošno bolj zanimajo poklici, povezani s tehnologijo
75

, kot 

deklice, kar sem podkrepila še z analizo dokumentacije vpisa učencev po spolu in po 

področjih izobraţevanja v šolskem letu 2009/2010 . 

Temeljne hipoteze raziskave na podlagi posameznih ugotovitev nisem mogla niti potrditi niti 

zavrniti. S posameznimi hipotezami sem izpostavila posamezne dele temeljne hipoteze ter jih 

                                                

75
 Tudi v raziskavi ROSE Slovenija je prišlo do izraza, da devetošolcev v veliki meri ne zanimajo 

poklici, ki so povezani s tehnologijo, da pa jih v primerjavi z deklicami, veliko bolj zanimajo (Skurjeni 
2008). 
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potrdila ali ovrgla v skladu s teoretičnimi in praktičnimi izsledki raziskave. Res, da pri 

učencih izbrane osnovne šole pri izbiri srednje šole prevladujejo zunanji dejavniki, bliţina pa 

ni najpomembnejši dejavnik izbire srednje šole, a je pomembno poudariti, da je med prvim in 

drugim dejavnikom izbire razlika minimalna. Zato lahko deloma potrdim postavljeno 

hipotezo. Učenci pa se ne odločajo za nadaljnje šolanje v skladu s svojimi interesi, saj so 

rezultati analize pokazali, da imajo učenci, ki se vpisujejo na naravoslovno-tehnične programe 

niţji interes za naravoslovje in tehniko kot ostali, kar ni v skladu s postavljeno hipotezo. Zato 

sem jo zavrgla.  

7.1 Priporočila za nadaljnje delo 

Zaradi spreminjanja trendov v izobraţevanju in s tem zmanjševanje vpisa v srednje poklicno 

izobraţevanje ter upadanja interesa mladih za naravoslovje in tehniko v skladu z ugotovitvami 

raziskave na izbrani osnovni šoli podajam predvsem priporočila za spodbujanje vpisa v te: 

 Učence je potrebno dodatno spodbujati k izoblikovanju poklicnih ţelja, da se bo čim manj 

učencev vpisovalo na gimnazije z razlogom, da za štiri leta odloţijo odločitev o poklicni 

izbiri. 

 Glede na to, da pri izbiri srednješolskih programov učenci dajejo velik pomen različnim 

vplivom iz okolja (srednja šola kot institucija, učitelji s svojimi vplivi, bliţina srednje 

šole), predlagam dodatno spodbujanje notranjih dejavnikov. S ponudbo raznovrstnih 

aktivnosti posameznikom omogočiti razvijanje interesov ter s tem oblikovanje vrednot. 

 Ohranjati ter spodbujati učence, da se odločajo za srednje šole v skladu s svojimi interesi, 

sposobnostmi in izobraţevalnimi potrebami. 

 Glede na to, da so rezultati raziskave pokazali, da učencem naravoslovje ni zahteven 

predmet, je potrebno še dodatno spodbujati učitelje naravoslovnih in tehničnih področij, 

da bi s svojim entuziazmom ter zanimivim podajanjem učne snovi vzbudili zanimanje in 

vedoţeljnost za naravoslovje in tehniko ter s tem ţeljo učencev po raziskovanju. 

 Ker se deklicam zdi naravoslovje zanimivo, je potrebno dodatno spodbujati interes deklic 

za naravoslovno-tehnična področja, tako da se jim omogoči praktično izkušnjo v podjetjih 

ter s pomočjo vzornic, ţensk, ki ţe opravljajo te poklice. 

 Z namenom pridobivanja aktualnih informacij in podatkov o poklicih, šolah ter 

zaposlovanju je v šolsko okolje potrebno vpeljati še boljše sodelovanje z zunanjimi 

institucijami, predvsem s Centrom za informiranje in poklicno svetovanje ter z Zavodom 

za zaposlovanje RS. 

 Dodatno je potrebno spodbujati podjetja v regiji in izven nje, predvsem deficitarnih 

področij pri sodelovanju s šolo, predvsem s predstavitvijo dejavnosti in poklicev ter 

moţnosti štipendiranja bodočih dijakov.  

 Dodatno je potrebno spodbujati timsko sodelovanje šolske svetovalne sluţbe z učitelji 

naravoslovnih in tehničnih področij. 
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 Več pozornosti je potrebno nameniti vključevanju učencev in njihovih staršem/skrbnikov 

v dejavnosti poklicnega usmerjanja ter vseţivljenjske karierne orientacije, ki med drugim 

vključuje delavniške oblike predstavitve poklicev in zaposlitvenih moţnosti. 

 V predmetniku je potrebno vzpostaviti ravnovesje med naravoslovnimi in druţboslovnimi 

predmeti. Predmetnik, ki je v veljavi, je v korist druţboslovnim predmetom. Število ur 

naravoslovnih predmetov predstavlja namreč le tretjino vseh predvidenih ur pouka. 

 Predvideti oz. zvišati je potrebno število ur, namenjenih poklicni orientaciji v osnovni šoli, 

kajti sistematičnega dela z učenci ni mogoče izpeljati v dveh urah, ki sta sicer namenjeni 

šolski svetovalni sluţbi v okviru ur oddelčnih skupnosti. 

Skozi različne ţivljenjske situacije, povezane z naravoslovjem in tehniko, je potrebno z 

osnovnošolskim izobraţevanjem (pred tem ţe s predšolskim) razvijati in spodbujati interes za 

ti področji tako v druţini  kot v šoli in s tem omogočiti oblikovanje individualnih vrednot v 

luči naravoslovja in tehnike. Po Musku (1993, 204) imajo pri oblikovanju individualnih 

vrednot vrednostnih hierarhij in sistemov poleg implicitnih shem in kategorij po vsej 

verjetnosti odločilno vlogo tudi posameznikove izkušnje (prav tam), ki si jih pridobivamo 

skozi različne ţivljenjske situacije. Zato je za spodbujanje interesa za naravoslovje in tehniko 

pomembno, da spoznavamo na raznovrstne, zanimive ter starosti primerne načine poklicna 

področja. S tem vplivamo na odnos posameznika do te vede. Nadalje pravi (prav tam, 205), da 

je pomemben tudi drug dejavnik. Namreč tista področja in dejavnosti, v katera vlagamo 

veliko duševne in osebne energije, avtomatično pridobivajo na vrednosti. S tem pa te izkušnje 

vplivajo na izoblikovanje vrednostnih prioritet in hierarhij pri posamezniku. Zato poudarjam, 

da je ţe od predšolskega obdobja skozi osnovno šolo čas, da "vzgajamo" vrednote tako starši, 

vzgojitelji, učitelji, vrstniki in drugi. Namreč na vrednotni prostor danes pomembno vplivajo 

tudi mediji in oglaševalska industrija, ki diktirata trende in s tem ţelje mladih. 

Hozjan (2010, 8) še dodaja, da čeprav mladostnika "oboroţimo" s paleto informacij o 

moţnostih o nadaljnjem poklicnem in strokovnem izobraţevanju ter dogajanju na trgu dela, 

ostaja posameznik središče in ključni akter odločanja. Avtor (prav tam) utemeljuje: 

Slednje pa pomembno pogojuje moţnosti sistemskega vplivanja na mladostnikovo poklicno 

odločitev. Tako mladostniku ni mogoče neposredno "sugerirati", za kateri poklic se naj odloči, 

ampak je treba uporabiti subtilnejše metode "prepričevanja", ki so pogosto pogojene s socio-

ekonomskimi mehanizmi, na primer štipendiranje, moţnosti zaposlitve, plačni sistem, promocije 

fakultet in poklicev itn.  

7.2  Predlogi za nadaljnje raziskave 

Raziskava je bila zasnovana kot kvantitativna študija primera izbrane podeţelske osnovne 

šole in ponuja priloţnost za nadaljnje proučevanje dejavnikov in vrednot pri poklicnem 

odločanju, predvsem pa ugotavljanju vzrokov za zmanjševanje interesa za naravoslovje in 
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tehniko ter s tem tudi nezanimanje za tovrstne srednješolske programe. Zato predlagam 

razširjeno raziskavo mešanih metod. Poglobitev raziskave s kvalitativnimi metodami, denimo, 

s polstrukturiranim intervjujem, bi uporabili pri razumevanju posameznih mnenj. 

Na osnovi ugotovitev podajam še predloge za nadaljnje raziskave, ki so naslednji: 

 dopolniti raziskavo z intervjuji učencev; 

 dopolniti raziskavo z vključitvijo staršev ter učiteljev v raziskavo; 

 napraviti poglobljeno raziskavo vrednotnih usmeritev učencev v povezavi z 

naravoslovjem in tehniko; 

 raziskati vpliv učnega uspeha na poklicno odločitev učencev, predvsem korelacije med 

uspehom pri naravoslovnih in tehničnih predmetih ter izbiro srednje šole. 
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Priloga 1       Zgradba vzgoje in izobraţevanja v Sloveniji 

Priloga 2       Anketni vprašalnik
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani učenec/spoštovana učenka! 

Sem študentka podiplomskega študijskega programa Management na Fakulteti za 

management v Kopru. Pod vodstvom doc. dr. Hozjan Dejana pripravljam magistrsko nalogo z 

naslovom Vrednote in dejavniki pri poklicni odločitvi na "podeţelski" osnovni šoli - s 

poudarkom na naravoslovju in tehniki. 

Prosim te za sodelovanje pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika. Namen tega vprašalnika je 

ugotoviti, na katero srednjo šolo se prijavljaš, kateri dejavniki in vrednote so ti pri tem 

pomembne ter kakšno je tvoje mnenje o vsebinah iz naravoslovja. 

V vprašalniku ni pravilnih in nepravilnih odgovorov. So samo odgovori, ki se zdijo primerni 

tebi. Prosim, pozorno premisli in odgovori tako, da boš kar najbolje izrazil/a svoje mnenje. 

Vsa navodila so pred posameznimi vprašanji. 

Vprašalnik je namenjen učencem/učenkam devetega razreda. Je anonimen in bo uporabljen 

izključno za namen magistrske naloge. 

 

Najlepša hvala za sodelovanje!  

Tina Cvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začni tukaj: 

Sem (prekriţaj)            dekle         fant      

Star/a sem__________  let                                  
 



Priloga 2 

 

1. Prijavil/a se bom na srednjo šolo: ____________________________________________ 

v srednješolski program: _____________________________________________________ 

 Če se odločaš za gimnazijo, prosim napiši ZAKAJ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Dejavniki, ki vplivajo, da se odločam za ţeleni poklic/program, so naslednji: 

(Med vsemi odgovori izberi/obkroţi najmanj tri in jih glede na pomen, ki ga imajo za tebe 

označi s številkami 1., 2., 3. …, in jih vpiši v prostor pred odgovor.) 

1. ____ Šola za ta poklic/program je blizu doma. 

2. ____ Moje zdravstveno stanje me ovira pri opravljanju drugega poklica. 

3. ____ Drugi srednješolski programi se mi zdijo preteţki. 

4. ____ Imam slab učni uspeh. 

5. ____ Imam odličen učni uspeh. 

6. ____ Starši tako ţelijo. 

7. ____ Moj brat/sestra obiskuje/je obiskoval to šolo. 

8. ____ Moj najboljši prijatelj gre na to šolo. 

9. ____ O tej šoli se širi dober glas. 

10. ____ Poznam učitelja na tej šoli. 

11. ____ Mami/očetu je šola na poti v sluţbo. 

12. ____ Na osnovni šoli so me navdušili za to srednjo šolo. 

13. ____ Drugo____________________________________. 

3. Za ţeleni poklic/program se odločam, ker:  

(Med vsemi odgovori izberi/obkroţi najmanj tri in jih glede na pomen, ki ga imajo za tebe 

označi s številkami 1., 2., 3. …, in jih vpiši v prostor pred odgovor.)  

1. ____ Zelo je ugleden. 

2. ____ Lahko bom samostojen pri delu. 

3. ____ Delo bo pestro in razgibano. 

4. ____ Poklic je dobro plačan. 

5. ____ Lahko bom ustvarjalen pri delu.  

6. ____ Imel bom precej prostega časa.  

7. ____ Lahko bom pomagal ljudem.  

8. ____ Gotovo bom dobil zaposlitev. 

9. ____ Lahko bom raziskoval.  

10. ____ Lahko bom uspešen pri delu. 

11. ____ Lahko bom veliko potoval.  

12. ____ Uporabil bom lahko svoje sposobnosti.  

13. ____Drugo____________________________________. 

4. Kam/ na katero šolo/ na kateri program bi se prijavil/a, če bi bile vse šole, ki jih 

poznaš blizu tvojega doma? 

___________________________________________________________________ 
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5. Moje poznavanje znanosti 

Do katere katere stopnje se strinjaš z navedenimi izjavami o temah iz naravoslovja, o katerih 

si se učil v šoli? 

(Odgovori tako, da prekriţaš kvadratek. Če trditve ne razumeš, pusti prazno.) 

 

 Ne strinjam se 

 

Strinjam se 

1. Naravoslovje je zahteven predmet………………….  
  

  
  

2. Naravoslovje je zanimivo....……………………...  
  

  
  

3. Naravoslovje zame ni zahtevno……………………  
  

  
  

4. Naravoslovje mi je odprlo oči za nove in zanimive  

     poklice ……………………................................. 
 

  
  

  

5. Raje imam naravoslovje kot vse ostale predmete ..  
  

  
  

6. Mislim, da bi se v šoli morali vsi učiti o  

    naravoslovju....................................................... 
 

  
  

  

7. Stvari, ki se jih v šoli naučim pri naravoslovju,  

    mi bodo koristile v vsakdanjem ţivljenju..............  
 

  
  

  

8. Področja naravoslovja, o katerih se učim v šoli,  

    bodo izboljšala karierne moţnosti......................... 
 

  
  

  

9. Naravoslovje je vplivalo na to, da sem kritičen 

    in skeptičen ……………..................................... 
 

  
  

  

10. Naravoslovje je povečalo mojo radovednost 

     o stvareh, ki jih še ne znam razloţiti …………… 
 

  
  

  

11. Naravoslovje je povzročilo, da bolj cenim naravo..   
  

  
  

12. Naravoslovje me je naučilo o pomembnosti 

      znanosti v našem načinu ţivljenja.……………. 
 

  
  

  

13. Naravoslovje me je naučilo, kako bolje skrbeti 

      za svoje zdravje ……………………….............. 
 

  
  

  

14. Rad bi postal znanstvenik ………………..........  
  

  
  

15. V šoli bi imel čim več naravoslovja...................  
  

  
  

16. Rad bi se zaposlil v poklicu, povezanem s 

      tehnologijo ……………………………………... 
 

  
  

  

 


