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SHEMATSKI PRIKAZ COR-MODELA  

1. Dvigovanje stopnje samozaupanja oz. samovrednotenja: 

  odrasli z nizko stopnjo samozaupanja v svoje izobraževalne sposobnosti se bodo 
izogibali tveganju, ki nastopi pri učenju – možen (ponovni) neuspeh; 

  negativne izkušnje iz preteklosti, ki vplivajo na zniževanje samozaupanja:  

  neuspeh v šoli – možnost, da bom neuspešen tudi zdaj;  

  zgodnji izstop iz šole – se redkeje vključujejo v organizirane oblike izobraževanja, 
pogosteje druge oblike (samostojno učenje); 

  občutek neuspeha je močnejši od možne nagrade v obliki nove zaposlitve, 
napredovanja, samozadovoljstva ob učenje, ipd. 

Predlogi za krepitev samozaupanja: 

  ustvarjati več možnosti izobraževanja z nizko stopnjo tveganja in grožnje 
(samostojno učenje, čim manj zunanjega vrednotenja znanja ali vsaj v kombinaciji s 
samovrednotenjem, ipd.)  

  zmanjševati ovire, ki jih zaznavamo in na katere imamo vpliv, 

  ustrezno usposobljeno osebje za izvajanje izobraževanja, ki pozna probleme, s 
katerimi se srečujejo brezposelni in hkrati pri izobraževanju upošteva posebnosti 
odraslih, ki narekujejo drugačne pristope,  

  ustrezne povratne informacije (pozitivne, sprotne, testi za samovrednotenje, 
rezultati podkrepljeni s spodbudami, ipd.) 

Kakšni naj bi bili programi, ki so namenjeni odraslim z negativnimi izkušnjami iz 
poprejšnjega izobraževanja? 

  netekmovalni 

  “neogrožujoč” 

  jasno zastavljene naloge, cilji, 

  ustrezne povratne informacije, 

  ustrezna pomoč – inštrukcije, 

  svetovanje. 



1. Ustvarjanje pozitivnega stališča do izobraževanja 

Na stališča o izobraževanju vplivajo predvsem: 

  posameznikove izkušnje 

  mnenje drugih ljudi. 

Zato je potrebno: 

  oblikovati bolj pozitivne osebne izkušnje zgodaj v učni karieri, 

  spodbujati podporo “pomembnih drugih” za izobraževalno udeležbo (družina, 
prijatelji, nekdanji sodelavci, društva, ipd.), 

  organizirati ustrezne oblike izobraževanja ali druženja, ki bodo odpravljale 
stereotipe o učenju, 

  v izobraževalna prizadevanja vključiti društva, klube, medije. 

1. Uresničevati cilje in pričakovanja učečih se (udeležencev) 

Pomembno je: 

  ugotoviti, kaj so cilji potencialnih udeležencev oz. odraslih, ki so se že vključili v 
program, saj jih bomo sicer izgubili, 

  ugotoviti, kateri motivi so jih spodbudili k udeležbi (je bil motiv doseči konkreten 
cilj ali se le družiti z drugimi, ipd.), saj moramo temeljne odločitve spoštovati pri 
izpeljavi programa, 

  da udeležencem, ki nimajo jasnih ciljev, pomagamo pri postavljanju realnih 
pričakovanj, ki se bodo z veliko gotovostjo uresničila (to je še posebno pomembno pri 
mladih),  

  da udeležencem večkrat pokažemo, da so nam njihovi cilji in pričakovanja 
pomembni, 

  da poskrbimo tudi za zunanje nagrajevanje doseženih ciljev, kar lahko sproti 
ugotavljamo s samovrednotenjem in siceršnjim stalnim spremljanjem in vrednotenjem 
napredka udeležencev.  

Vključevanje odraslih v izobraževanje naj temelji na ugotovljenih potrebah v okolju. Odrasli z 
nizko temeljno izobrazbo, ki se kljub izobraževanju ne bodo uspeli zaposliti, se bodo tako 
prepričali o nesmiselnosti izobraževanja za spreminjanje svojega položaja.  



4. Izobraževanje, ki se odziva življenjskim spremembam 

Ljudje si največ znanja pridobivajo v določenih življenjskih obdobjih in okoliščinah. Tako 
pomembni dejavniki so npr. prva zaposlitev, poroka, otroci, naraščajoče obveznosti v službi, 
upokojitev, ipd. 

Lahko pa so situacije tudi nenadne in bolj stresne: izguba zaposlitve, razveza, ovdovelost, 
bolezen, ipd. 

Če poznamo in pričakujemo v programu določeno ciljno skupino, ki ima nekatere skupne 
značilnosti, lahko že vnaprej predvidimo, na katere ovire in probleme bomo skupaj naleteli, 
zato jih poskušamo v čim večji meri upoštevati že pred začetkom programa in tudi tekom 
izvedbe.  

Če smo na nekatere značilnosti pripravljeni, nas ne presenetijo in zmedejo, temveč k 
njihovem reševanju pristopimo konstruktivno. Razmislimo torej že vnaprej o nekaterih 
možnih rešitvah pričakovanih problemov.  

5. Ustvarjanje možnosti in odpravljanje ovir 

V programu moramo upoštevati: 

  značilnosti ciljne skupine in njihove potrebe, 

  ponuditi čim več možnosti, saj marsikateri odrasli ne vedo natančno, kaj želijo, dokler 
tega ne spoznajo, 

  poleg poz 

  navanja tržišča (potreb naše ciljne skupine) je potrebno tudi celostno poznavanje in 
razumevanje odraslih udeležencev ter njihovih značilnosti v izobraževalnem procesu,  

  predvideti možnosti, ki jih ima naša institucija, da bomo lahko, če bo potrebno, ugodili 
nekaterim dodatnim zahtevam.  

6. Omogočanje pravočasnih, sprotnih informacij 

To je kritična točka za pridobivanje udeležencev, saj brez ustreznih informacij ne pridemo niti 
do najbolj motiviranih udeležencev za izobraževanje.  

Sporočilo mora:  

  upoštevati posebnosti ciljne skupine,  

  biti spodbudno in optimistično, 

  navajati drugačne načine učenja, ki upoštevajo posebnosti odraslih v učnem 
procesu, 



  bodočim udeležencem sporočati, da bodo z vključitvijo morda lahko presegli 
težave, s katerimi so soočajo zdaj,  

  informacije razširjamo na mestih, kjer pričakujemo izbrano ciljno skupino. 

To velja tudi za sporočila, ki jih bodo dobivali tisti, ki se niso povsem prostovoljno vključili v 
program. Tudi sprotno obveščanje različnih skupin mora slediti zgornjim načelom! 

 


