
       
 

Operacijo delno financirata Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10 »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo 
zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1 »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, 
izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih 
kompetenc«, specifičnega cilja 2 »Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela«. 

 

Predstavitev doseženih kazalnikov v projektu ESS »Strokovna podpora področju 

pridobivanja temeljnih kompetenc 2016-2022« 
 

 

V prvem obdobju poročanja smo pripravili: 

 strokovno gradivo o stanju spretnosti v Sloveniji: Raziskava spretnosti odraslih - Metodologija in 

rezultati na kratko, 

 strokovno gradivo v podporo razvoju samoevalvacije: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih, 

 promocijski dogodek o  zmožnostih in spretnosti odraslih: Novinarska konferenca: Uradna objava 

podatkov Raziskave spretnosti odraslih PIAAC, 

 izvedbo prvega srečanja delovne skupine za oblikovanje novega programa za digitalno pismenost 

odraslih, 

 izvedbo prvega srečanja skupine za akcijsko raziskovanje, ki dela na oblikovanju novih knjižic z 

opisniki za temeljni zmožnosti – sporazumevanje v tujem jeziku in digitalna pismenost, 

 strokovni posvet o stanju zmožnosti in spretnosti odraslih v Sloveniji – 20. andragoški kolokvij, 

 nova oblika promocije na strokovnem dogodku s poudarkom na razvoju zmožnosti za potrebe 

zaposlovanja: plenarni prispevek dr. Petra Javrh z naslovom Razvitost spretnosti v delovni aktivni 

populaciji, na nacionalni konferenci Kakovostna delovna mesta za vse.   

 

 

V drugem obdobju poročanja smo pripravili: 

 znanstvena gradiva o stanju spretnosti, ki temeljijo na podatkih zbranih v raziskavi PIAAC v Sloveniji: 

o Raziskovalno poročilo PIAAC 2016 – Metodologija, izvedba in kakovost 

podatkov (dopolnjeno s slovenskimi podatki), 

o Raziskovalno poročilo PIAAC 2016 – Tematske študije (dopolnjeno s slovenskimi podatki), 

o Raziskovalno poročilo PIAAC 2016 – Strokovne podlage in priporočila (dopolnjeno s 

slovenskimi podatki), 

 izvedbo drugega srečanja delovne skupine za oblikovanje novega programa za digitalno pismenost 

odraslih, 

 izvedbo drugega srečanja skupine za akcijsko raziskovanje, ki dela na oblikovanju novih knjižic z 

opisniki za temeljni zmožnosti – sporazumevanje v tujem jeziku in digitalna pismenost, 

 nova oblika promocije na strokovnem dogodku s poudarkom na aktivnem državljanstvu: plenarni 

prispevek dr. Petre Javrh z naslovom Razvoj spretnosti in odgovornost do odraslih v Sloveniji,  na 

Letnem posvetu o izobraževanju odraslih, 

 v reviji Jana smo pripravili intervju o rezultatih raziskave PIAAC, intervjuvanka dr. Petra Javrh. 

 

 

V tretjem obdobju poročanja smo pripravili:  

 izvedbo pilotnega preizkusa inštrumenta 'spletni vprašalnik Ocenjevanje spretnosti' (v nadaljevanju 

SVOS) v Sloveniji (1200 vprašalnikov), 

 izvedbo tretjega srečanja delovne skupine za oblikovanje novega programa za digitalno pismenost 

odraslih, 

 izvedbo tretjega srečanja skupine za akcijsko raziskovanje, ki dela na oblikovanju novih knjižic z 

opisniki za temeljni zmožnosti – sporazumevanje v tujem jeziku in digitalna pismenost, 

 vzpostavitev osnovnega vsebinskega ogrodja spletnega portala, ki smo ga poimenovali Mozaik 

kakovosti, 

 program temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v 

organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti. 

 

https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2017/10/Metodologija_rezultati_PIAAC_kratko.pdf
https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2017/10/Metodologija_rezultati_PIAAC_kratko.pdf
https://mozaik.acs.si/knjizna-polica/rezultati-in-ucinki-izobrazevanja-odraslih.pdf
https://pismenost.acs.si/novinarska-konferenca-uradna-objava-podatkov-raziskave-spretnosti-odraslih-piaac/
https://pismenost.acs.si/novinarska-konferenca-uradna-objava-podatkov-raziskave-spretnosti-odraslih-piaac/
https://pismenost.acs.si/projekti/ess-6/gradiva/strokovno-gradivo-in-predstavitve/
https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2018/05/spretnosti-Javrh.pdf
https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2018/05/spretnosti-Javrh.pdf
https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2018/01/01-Poro%C4%8Dilo-o-raziskavi-Spretnosti-odraslih-PIAAC-2016-Metodologija.pdf
https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2018/01/01-Poro%C4%8Dilo-o-raziskavi-Spretnosti-odraslih-PIAAC-2016-Metodologija.pdf
https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2018/01/Porocilo-o-raziskavi-Spretnosti-odraslih-PIAAC-2016_Tematske-studije_2017.pdf
https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2018/02/Raziskovalo-porocilo-PIAAC-PRIPOROCILA-2017-FIN.pdf
http://pro.acs.si/documents/lp2016/PosvetIO2016%20dr%20Petra%20Javrh.pdf
https://govori.se/zanimivosti/razkrivamo-vsak-cetrti-slovenec-je-slabo-pismen/
https://mozaik.acs.si/
https://mozaik.acs.si/
https://izobrazevanje.acs.si/dokumenti/N-1432-1.pdf
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V četrtem obdobju poročanja smo pripravili:  

 izvedbo četrtega srečanja delovne skupine za oblikovanje novega programa za digitalno pismenost 

odraslih, 

 izvedbo četrtega  srečanja skupine za akcijsko raziskovanje, ki dela na oblikovanju novih knjižic z 

opisniki za temeljni zmožnosti – sporazumevanje v tujem jeziku in digitalna pismenost, 

 novo spletno stran za področje pismenosti, za komunikacijo s strokovno javnostjo: 

https://pismenost.acs.si/   

 nova oblika promocije na strokovnem dogodku s poudarkom na aktivnem državljanstvu na 

nacionalnem strokovnem dogodku: plenarno predavanje mag. Estere Možina z naslovom Projekt 

‘Življenjske spretnosti odraslih v Evropi’, na 21. andragoškem kolokviju Neformalno izobraževanje 

odraslih kot strategija odzivanja na spremembe. 

 predstavitev inštrumenta za individualno testiranje na strokovni konferenci: plenarno predavanje 

Katje Kragelj z naslovom Predstavitev novega inštrumenta ‘Ocenjevanje spretnosti, spletni 

vprašalnik’, na Letnem posvetu o izobraževanju odraslih.  

 

 

V petem obdobju poročanja smo pripravili:  

 izvedbo objave in promocije izobraževalnega filma Temeljna zmožnost DIGITALNA PISMENOST 

 izvedbo petega srečanja delovne skupine za oblikovanje novega programa za digitalno pismenost 

odraslih, 

 izvedba petega srečanja skupine za akcijsko raziskovanje, ki dela na oblikovanju novih knjižic z 

opisniki za temeljni zmožnosti – sporazumevanje v tujem jeziku in digitalna pismenost, 

 izobraževalni program digitalna pismenost za odrasle, 

 predstavitveno zloženko inštrumenta SVOS,  

 Infografiko inštrumenta SVOS, 

 elaborat za implementacijo SVOS v Sloveniji, 

 inštrument za individualno testiranje – SVOS,  

 infografike za programe temeljnih zmožnosti UŽU, 

 znanstveno monografska publikacija o spretnostih odraslih v Sloveniji,  

 predstavitev modela izobraževanja ranljivih skupin odraslih in opisnikov temeljnih zmožnosti na 

začetnem sestanku novega projekta na področju izobraževanja zapornikov »SkillHUBS – Razvoj 

modelov izobraževanja zaprtih oseb« (Erasums + (K3)), predavateljica mag. Estera Možina, 

 predstavitev novega inštrumenta – »Spletni vprašalnik Ocenjevanje spretnosti« na začetnem sestanku 

novega projekta na področju izobraževanja zapornikov »SkillHUBS – Razvoj modelov izobraževanja 

zaprtih oseb« (Erasums + (K3)), predavateljica Katja Kragelj, 

 nova oblika promocije na strokovnem regijskem dogodku: plenarna predstavitev dr. Petre Javrh delo 

o našem delu na področju temeljnih zmožnosti in rezultate raziskave pismenosti ter uresničevanje 

analitičnega potenciala pridobljenih baz podatkov, s poudarkom na študiji Karierni razvoj in spretnosti 

odraslih na regijskem strokovnem dogodku, v okviru projekta ESS »Vseživljenjska karierna 

orientacija«, 

 nova oblika promocije na strokovnem regijskem dogodku: plenarna predstavitev dr. Petre Javrh delo 

o našem delu na področju temeljnih zmožnosti in rezultate raziskave pismenosti ter uresničevanje 

analitičnega potenciala pridobljenih baz podatkov, s poudarkom na študiji Karierni razvoj in spretnosti 

odraslih na regijskem strokovnem dogodku, v okviru projekta ESS »Vseživljenjska karierna 

orientacija«, 

 plenarno predavanje Katje Kragelj in Diane Volčjak z naslovom 'Raziskave spretnosti odraslih PIAAC 

kot primer dobre prakse pri načrtovanju (sektorskih) politik’, na regijski konferenci EPALE, v Budvi, 

 plenarno predavanje Katje Kragelj z naslovom »Novo spletno orodje za ocenjevanje spretnosti 

odraslih - SVOS: Priložnost za načrtovanje izobraževalne in karierne poti odraslih«, na VI. 

mednarodnem andragoškem simpoziju, v Biogradu na Moru. 

https://pismenost.acs.si/
https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2017/10/LSE_ppt_predstavitev-AK.pdf
https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2017/10/LSE_ppt_predstavitev-AK.pdf
https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2017/12/LPoIO2017_Katja_Kragelj.pdf
https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2017/12/LPoIO2017_Katja_Kragelj.pdf
https://pismenost.acs.si/gradiva/video-in-zvocna-gradiva/izobrazevalni-filmi/film-temeljna-zmoznost-digitalna-pismenost/
https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2017/12/Zlozenka_svos_WEB_kon%C4%8Dna-verzija.pdf
https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2018/04/infografika-svos_KONCNA-page-001.jpg
https://pismenost.acs.si/projekti/ocenjevanje-spretnosti-spletni-vprasalnik/
https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2018/06/Monografija-Spretnosti-odraslih_splet_april2018.pdf
https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2018/06/Raziskava-spretnosti-odraslih-PIAAC-kot-primer-dobre-prakse-pri-na%C4%8Drtovanju-sektorskih-politik.pdf
https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2018/06/Raziskava-spretnosti-odraslih-PIAAC-kot-primer-dobre-prakse-pri-na%C4%8Drtovanju-sektorskih-politik.pdf

