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raziskovalna skupina
24 uglednih raziskovalcev

interdisciplinarna
(izobraževalci, ekonomisti, 

družboslovci, filozofi, specialisti 
za različna področja…)

Kompleksno sestavljen projekt



terenska raziskava
(zaključilo 5165 
odraslih)

40 minut je trajala anketa o 
demografskih podatkih
sledilo je testiranje

reševanje nalog je 
potekalo na 
računalniku 
ali na papirju



Zaključno srečanje z anketarji 15. december 2014
SLO se je v drugi krog PIAAC 
vključila zadnja

terenski del raziskave zelo 
uspešno končala prva



 tematske študije na 
4 področjih –
analitični potencial

1. Kompetence za trg dela
2. Vpliv razvitosti 

kompetenc na položaj 
posameznika in 
družbenih skupin

3. Kompetence ranljivih 
skupin

4. Uspešnost 
izobraževalnega sistema 
pri razvoju kompetenc



 terminološka 
vprašanja



Osnovne dimenzije kompetenc :   znanje +   SPRETNOSTI + odnos 

So predpogoj za dosego zaželenih rezultatov
Neobhodne za polno vključitev na trg dela, izobraževanje, 

usposabljanje, družbeno ali zasebno življenje
Pomembne v večini okolij
Visoko prenosljive
Učljive, zato predmet političnega vpliva 



naučljive

Ključne SPRETNOSTI

neobhodne dobro 
prenosljive



 strokovne podlage 
in priporočila



• Priporočila za razvoj kompetenc za  trg dela
• Priporočila za uravnotežen razvoj Slovenije 
• Priporočila za razvoj programov za ranljive skupine
• Priporočila za sistemske ukrepe z vidika resorjev 



• Kazalniki za spremljanje stanja in napredka 
• Priporočila za nadaljnji razvoj programov  
• Model za prenovljene programe usposabljanj 

izobraževalcev  odraslih
• Razvoj kompetenc izobraževalcev (nova učna 

gradiva, uporaba tehnologij)



usposabljanja 

nacionalno poročilo



 embargo na 
podatke



Podatki za SLO :

prvi teden julija 
2016



Rezultati raziskave o pismenosti 
odraslih (IALS)

1998 v Sloveniji:



- Zaostanek Slovenije na vseh merjenih področjih v 
mednarodnem merilu

- Velike razlike med bolj in manj izobraženimi
- Velike razlike med starejšimi in mlajšimi 
- Velike razlike med šolajočo mladino in mladimi osipniki
- Velik vpliv izobrazbe staršev na dosežke v pismenosti
- Velike razlike med prebivalci urbanih središč in podeželjem
- Velike razlike med delovnimi okolji glede priložnosti za 

branje 



Analitični 
potencial 

raziskave PIAAC



Prispevek k 
izobraževanju in 

razvoju 
Slovenije ?



Pričakovanja : 

• Vpogled v sedanje stanje razvitosti 
kompetenc pri odraslih 

• Primerjava napredka po 14 letih od 
raziskave IALS

• Oceno, katere kompetence trg dela 
dejansko nagrajuje

• Primerjave z drugimi državami



Utemeljeni odgovori 
na vprašanja:

• Pomanjkanje kompetenc: Kateri segmenti 
družbe imajo največji izpad kompetenc?

• Stabilnost kompetenc: Koliko se rezultati, 
izmerjeni na populaciji mladih, ujemajo s 
kasnejšim stanjem pri odraslih?

• Razvitost IKT kompetenc: Razlika med 
razvitostjo in potrebami (zaradi ocene 
potrebnih vlaganj v to področje)?



• Kompetence 
izobraževalcev in 
učiteljev : 
Ali ima ta skupina glede 
na celotno populacijo 
slabo, dobro, odlično 
razvite vse merjene 
kompetence?
Koliko so pripravljeni 
spreminjati doktrino 
svojega dela?



Ključno vprašanje : 

Upravičenost vlaganj v področje  razvoja kompetenc 
odraslih



Vizija:

Longitudinalni podatki PIAAC 



Znanja in priložnosti  za dodatne zajeme podatkov 
(npr. 66+)



Razvoj orodij 
za individualno testiranje 

spretnosti

mednarodna primerljivost

dostopnost



Dodana vrednost projekta



http://piaac.acs.si/
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