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Uvod

V svoji predstavitvi se bom dotaknila več tem:
• Temeljne zmožnosti (kompetence), spretnosti odraslih 
• Opisniki
• Akcijsko raziskovanje



Temeljne zmožnosti (= & > kompetence) 
Podlaga: 
Evropski okvir ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, 
2018. 



Opisniki

Opisniki v SOK (Slovenko ogrodje kvalifikacij)
• V SOK-u opredeljena trodelna struktura opisnikov za vsako raven posebej. 

Opisnik sestavljajo: element znanja, element spretnosti in element 
kompetence. Vsaka izobrazba in kvalifikacija, ki se umešča v ogrodje vsebuje 
vse tri elemente, kar pa ne pomeni, da ima vsak element enako težo (primer 
ravni OŠ). 

Opisniki Temeljnih zmožnosti  
• Opisniki v našem primeru niso standardi. Lahko služijo kot ena od vsebinskih 

osnov za začetek dela na področju oblikovanja standardov tako za potrebe 
formalnega sistema kot potrebe ugotavljanja in priznavanja znanj. Naravnani 
so tako, da glede na raven zahtevnosti ustrezajo najosnovnejšim ravnem, saj 
so bili izdelani za potrebe ranljivih skupin. 



Akcijsko raziskovanje je proces, 
kjer udeleženci raziskujejo svojo 

lastno prakso sistematično in 
previdno v skladu z metodami 

raziskovalnega procesa.

(Watts, 1985) 
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Razlogi za pripravo 
opisnikov



Zakaj smo se na ACS lotili priprave opisnikov 
temeljnih zmožnosti? 

1. Zaradi stanja spretnosti pri odraslih (raziskava PIAAC 2016) preučujemo 
in razvijamo orodja, pristope k učenju in izobraževanju odraslih, posebej 
iz ranljivih skupin, da bi jim omogočili razvoj spretnosti. 

2. Izvorno smo se priprave opisnikov lotili zato, ker smo želeli učiteljem in 
strokovnim delavcem v programih za ranljive skupine, dati orodja za 
kakovostno izobraževalno delo z ranljivimi skupinami odraslih. Opisniki 
omogočajo lažje prilagajanje izvedbenega kurikula posameznim 
udeležencem in njihovim potrebam. 

3. Kljub priporočilom v evropskih in slovenskih dokumentih se morajo 
izobraževalci v praksi sami odločati o tem, katere zmožnosti razvijati pri 
odraslih, kako v izobraževalnih programih krepiti posamezne sestavine 
(spoznavno, čustveno, akcijsko) in kako upoštevati izkušnje in krepiti 
refleksijo odraslih.



Približno 1 od 4 odraslih v Sloveniji ima zelo slabe spretnosti za obdelavo in 
procesiranje informacij …,  kar je slabše od povprečja v OECD. 

Na 1. ravni besedilnih 
spretnosti so odrasli 
sposobni prebrati kratka 
besedila o znanih temah 
in najti eno točno 
določeno informacijo, ki 
je po obliki in vsebini 
enaka vprašanju oziroma 
navodilu. 

Glede matematičnih spretnosti 
so odrasli na 1. ravni sposobni 
opraviti osnovne matematične 
postopke v konkretnih kontekstih, 
kjer je malo motečih informacij, 
potreben je en sam korak, ki 
vključuje štetje, razvrščanje, 
osnovne aritmetične operacije in 
razumevanje preprostih 
odstotkov. 

Stanje spretnosti odraslih, PIAAC 2016



Primer 

naloge: 

besedilne 

spretnosti 

2. Raven

Primer je vzet iz 
vprašalnika SVOS. 



Pojasnilo o 

težavnosti 

naloge in 

kontekstu 

uporabe. 

Primer je vzet iz 

vprašalnika SVOS. 



Povprečni dosežki, besedilne in matematične 

spretnosti po regijah, 16 – 65, Slovenija, PIAAC 2016 

1. raven

2. raven

Vir: Lastni preračun, PIAAC 2016

3. raven

SI 
256
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258



Razsežnosti 

problema 

spretnosti 

odraslih 

VIR: OECD Skills Strategy Diagnostic report, 2017.

Odrasi z nizkimi dosežki v Sloveniji: 33% = 
400.000 odraslih
250,000 bo na trgu še najmanj 10 let; 
140,000 bo na trgu dela še najmanj 20 let;

OECD 26%

Velik delež odraslih z najnižjimi 

dosežki v spretnostih  

 Nizki dosežki = manj kot 

druga raven v besedilnih in 

matematičnih spretnostih v 

PIAAC 



Spretnosti za 

obdelavo 

informacij, 

zakaj so 

pomembne?



Kako smo zastavili razvoj 
opisnikov temeljnih 
zmožnosti?



• Kvalitativni raziskovalni pristop, »od spodaj navzgor«.
• Sistematično RAZISKOVANJE lastne (izobraževalne) izkušnje v 

skladu z načeli znanstvenega raziskovanja in vnaprej 
opredeljenimi izhodišči ter vsaj okvirno izbranimi postopki.

• PREIZKUŠANJE novih spoznanj v svoji delovni praksi - kritično 
presojanje rezultatov (bodisi posamezno, bodisi v 
raziskovalni skupini). 

• ZLITJE teorije in prakse.
• Glavni namen raziskovanja je SPREMEMBA izobraževalne 

prakse.

Kako smo ga 
definirali mi?

Odločitev za pristop akcijskega raziskovanja 
pri razvoju opisnikov 



SKLEP 
RAZISKAVE

Vprašanje 
perspektive

Kako/koliko  

potopljeni 

smo v 

prakso?



Skupino sestavlja več izbranih 
posameznikov, tako praktikov 

kot teoretikov z določenih 
področij.

AKCIJSKO 
RAZISKOVANJE 

POTEKA V 
CIKLIH

Zbiranje in 
organizacija 

podatkov

Interpretacija 
podatkov

Preizkušanje v 
praksi

Refleksija

Identifikacija 
raziskovalnega 

problema

Praviloma poteka v skupini.

Praviloma traja več kot leto dni.



IDENTIFIKACIJA 
RAZISKOVALNEGA 

PROBLEMA

Načrtovanje in omejitev 
raziskovalnih vprašanj

ZBIRANJE IN 
ORGANIZACIJA 

PODATKOV

Na kakšen način?
Katere spremenljivke?

INTERPRETACIJA 
PODATKOV

Ustrezna obdelava.
PREIZKUŠANJE V 

PRAKSI

Vpeljava rešitev v prakso.
Opažanja strukturirati in 
beležiti.

REFLEKSIJA 
RAZISKOVANJA

Sprememba izobraževalne
prakse.

Določitev korakov akcijskega 

raziskovanja in skrb za njihovo 

izvajanje



Cilji in 
nameni 

akcijskega 
raziskovanja

Teoretični 
del

Delo po 
skupinah 

(2 – 3 
udeleženci)

Praktični 
del

Novi cilji in 
refleksija 

dela

Refleksivni 
del

Obseg enega srečanja = 6 -8 ur



Dejavnost raziskovalne skupine v  akcijski raziskavi

Teoretske 
rešitve

Rešitve za 
prakso

Snovanje 
projekta

Sporočanje 
rezultatov

Triangulacija

Preizkušanje

v praksi

PRAKTIKI (in drugi) TEORETIKI, RAZISKOVALCI

Konceptualne 
rešitve



UČINKI

PROFESIONALNI 
RAZVOJ

INTERAKCIJA S 
SODELAVCI

VPLIV NA 
SPREMEMBE

Akcijsko raziskovanje spodbuja učitelje,

da se zavejo svoje lastne prakse, da so

kritični do nje ter, da so jo pripravljeni

spremeniti.

REFLEKSIJA 
LASTNE PRAKSE

IZBOLJŠANJE 
KOMUNIKACIJE

OPOLNOMOČENJE 
SODELAVCEV

PRIDOBIVANJE 
ZNANJA



Konkretni rezultati 
akcijskega raziskovanja



Izdaja dveh zbirk didaktičnih pripomočkov 
za razvoj temeljnih zmožnosti

Zbirka opisnikov za 
8 področij temeljnih 
zmožnosti

Zbirka 8 
izobraževalnih 
filmov za razvoj 
temeljnih zmožnosti

Rezultati večletnega dela okoli 50 učiteljev 
praktikov in strokovnjakov raziskovalcev



Zbirka opisnikov za razvoj 8 temeljnih zmožnosti

https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2018/09/Digitalna-pismenost-e-verzija.pdf
https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2018/11/Sporazumevanje-v-tujih-jezikih-in-jezikovne-zmoznosti-e-verzija-1.pdf


Zbirka 8 izobraževalnih filmov

Kulturna 

zavest in 

izražanje 
Socialna in 

državljanska 

kompetenca



Zbirka opisnikov in filmov za izobraževalce, 

praktike in odrasle 



Predstavitev opisnikov temeljne zmožnosti 

Sporazumevanje v maternem jeziku, opisniki 

za bralno zmožnost 



• Najprej je zapisan opisnik v splošni obliki. 
Uporaben je za razvoj temeljnih zmožnosti v 
izobraževanju odraslih na splošno in za 
najrazličnejše namene.

• V naslednjem stolpcu je zapisana konkretna 
izvedba tega opisnika. Pri oblikovanju tega 
zapisa je skupina za akcijsko raziskovanje 
razmišljala o konkretnih udeležencih, ki so se v 
preteklosti udeležili programov za dvigovanje 
ravni pismenosti, zato so te prilagoditve 
umerjene na ranljive skupine odraslih. 

Opisniki so zapisani na 

naslednji način:

• Opisniki v stolpcu‚ konkretna prilagoditev v izvedbi‘ so zapisani tako, da bodo učiteljem v pomoč v različnih fazah 
razvoja temeljnih zmožnosti. Hkrati jih s pomočjo predlaganih pripomočkov za delo z udeleženci opremlja z različnimi 
didaktičnimi rešitvami. So torej predlogi resničnih kontekstov, ki odraslim postavljajo konkretne izzive s področja 
določene temeljne zmožnosti.  Pri tem ne gre za navodila, ampak uporaben zapis, skozi katerega učitelji (predvsem tisti 
z manj izkušnjami) pridobijo tisti prvi občutek, kaj nasičuje temeljno zmožnost na ravni, ki je ustrezna ranljivim 
odraslim.



Praviloma je vsak posamezen opisnik 
izveden na obeh ravneh. Na tak način 
sta vzpostavljeni dve referenčni točki 
razvoja. To seveda ne pomeni, da se 
temeljna zmožnost razvija samo znotraj 
razpona od minimalne do optimalne 
ravni (to sta pravzaprav samo prvi dve 
ravni, ki se nadgrajujeta). 

Ti dve ravni predstavljata izhodišče, s 
katerim je začrtana pot nadaljnjega 
razvoja temeljne zmožnosti. 

To izhodišče sovpada z opisniki 
Slovenskega ogrodja kvalifikacij do 
tretje oziroma četrte ponekod tudi pete 
ravni. 

Opisniki za vsako temeljno zmožnost so pripravljeni na dveh 
ravneh: minimalni in optimalni. 



Minimalna raven 

Prva preglednica prikazuje 
opisnike na minimalni ravni, kjer je 
opisan tisti temelj, ki odraslemu 
omogoča, da se preprosto 
sporazumeva v različnih položajih, 
in se nanaša na področje temeljne 
zmožnosti sporazumevanje v 
maternem jeziku. 



Optimalna raven 

Druga preglednica prikazuje opisnike na 
zahtevnejši ali optimalni ravni. Optimalna 
raven pomeni temeljno zmožnost, razvito 
toliko, da se odrasli ne glede na izobrazbo 
uspešno znajde v različnih življenjskih 
situacijah, v katerih je potrebno 
zahtevnejše sporazumevanje v maternem 

jeziku.



Pripomoček za delo z 
udeležencem 
KAJ ZMOREM NA PODROČJU 
SPORAZUMEVANJA V MATERNEM 
JEZIKU?



Strokovna recenzija 
opisnikov 

Celotni koncept izbora, 
razvoja in prikaza opisnikov je 
bil ovrednoten in presojan s 
strani zunanjih strokovnjakov. 
Dele njihovega izvirnega 
kritičnega  premisleka 
objavljamo v posamezni 
knjižici v poglavju »Iz 
recenzije«.



Vrednost opisnikov temeljnih zmožnosti 

• Opisniki pomagajo abstraktno temeljno zmožnost konkretizirati, jo 
narediti uporabno, predvsem pa jo »napolniti« s primeri iz vsakdanjega 
življenja odraslih. 

• Temeljno  zmožnost nasičujejo t.i. »jedrni opisniki«, to so opisniki, ki 
izražajo srž temeljne  zmožnosti in jo diferencirajo od drugih. 

• Sedanji nabor opisnikov izbranih ključnih kompetenc seveda ni 
dokončen; je šele predlog opisnikov, ki jih bo mogoče umestiti širše v 
sistem. Je pa nujni prvi korak, ki bo – vsaj tako upamo – uporaben 
pripomoček za učitelje, ki se s temeljnimi zmožnostmi v izobraževanju 
odraslih seznanjajo na novo. 



Uporabnost opisnikov v 
izobraževalni praksi 



Uporabnost zbirke opisnikov in filmov 

• izobraževanje

• svetovanje in 
vrednotenje znanja 

• samostojno učenje

• promocija 
izobraževanja

• motiviranje odraslih za 
izobraževanje  



Uporabnost v izobraževanju

• Z izdelavo zbirke vzpostavljamo inovativna gradiva, ki omogočajo 
nadaljnji razvoj na področju kompetenc za ranljive skupine 
prebivalstva.

• Drugi deli sistema, npr. Zavod za šolstvo, CPI in drugi lahko razvita 
gradiva s pridom uporabljajo in prilagajajo za svoje namene, saj so vsa 
javno dostopna. 

• Opisniki so uporabni za strokovne delavce, ki se na različnih področjih 
srečujejo z ranljivimi skupinami in za njih pripravljajo izobraževalne 
programe (knjižnice, društva, zavod za zaposlovanje, CSD …). 



svetuje

Vloga opisnikov v programih za ranljive skupine odraslih

Preveri doseganje 
kompetenc

svetovalec/ izobraževalec/ učitelj:

spremlja

evidentira

načrtuje 
glede na identificirano 

vstopno raven

identificira vstopno raven

Evidentirane
kompetence

Preverja koliko opisnikov je 
izpolnjenih

Načrtuje katere opisnike bo z 
udeleženci dosegel skozi 

posamezne vsebine

Preverja vhodno znanje 
(koliko opisnikov je že 

usvojenih)
Preverja usklajenost 

potreb ciljne skupine z cilji  
izobraževanja

(usklajenost temeljnih 
zmožnosti in izhodiščne 

potrebe)

S pomočjo opisnikov opiše 
pridobljeno kompetenco

svetuje kam se obrniti glede postopkov priznavanja
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Kako so učitelji opisnike umestili v svoje 
delo?

UMESTITEV 
V 

STROKOVNO

DELO

Uporaba v 
procesu 

svetovanja

Za pripravo 
novih 

neformalnih IP

Za pripravo 
podlag za nove 

projekte, 
programe

Načrtovanje 
razvoja 

obstoječih IP

Lažja 
komunikacija 

s ciljnimi 
skupinami

Razumljiva 
obrazložitev 

pojmov 
uporabnikom

Ugotavljanje 
razvitosti 

posamezne 
kompetence



Uporabnost opisnikov    



Hvala za pozornost!

ester.mozina@acs.si
https://pismenost.acs.si

https://pismenost.acs.si/svos/
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