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 ● Živimo v družbi, ki temelji na razvoju,  

 spremembah in znanju. 

 

 ●  Informacije so vedno bolj kompleksne, pot do 
 ključnih informacij ni enoznačna – npr. 
 digitalna besedila.  

 

 ●  Trg dela potrebuje posameznike, ki so 
 prilagodljivi, znajo razmišljati, razumeti  in 
 pridobivati različne kompleksne podatke ter  

  informacije. 

  

 

Potrebe trga dela  



  ● Posameznike, ki znajo v šoli pridobljeno  

    znanje in veščine uporabiti pri reševanju  
    vsakdanjih  problemskih situacijah na različnih 
    področjih. 

 

  ● Posameznike, ki so matematično, bralno,  

    finančno in naravoslovno kompetentni. 

 

 

Potrebe trga dela  



Ugotavljanje kazalnikov 

  

 ● Raziskava PISA: vključeni so 15-letni dijakinje, 
 dijaki, učenke in učenci, ne glede na 
 izobraževalni program. 

 ●  Ugotavlja pripravljenost dijakov na odraslo  
 življenje, naloge ne temeljijo na kurikulu: gre 
 za aktiviranje znanja in razumevanja v 
 vsakdanjih situacijah. 

 ●  Ugotavlja dosežke dijakov in učencev v 
 branju, matematiki in naravoslovju. 

   ●  V 2012 je bil poudarek na matematični   
 pismenosti. 

   ●  Raziskava poteka v 3-letnih ciklih. 

 

 

 



 
    V raziskavi PISA sodeluje: 
 
• 65 držav - 510 000 učenk in učencev. 
 

• V Sloveniji: vse srednje šole in gimnazije  
    in 24 osnovnih šol ter 1 ustanova za izobraževanje odraslih. 

 

•  327 izobraževalnih programov. 
 

• 5703 dijakinj in dijakov (učenk in 

učencev). 
      

Finančna pismenost: 1312 sodelujočih. 
 



 ● 16 dijakov oz. dijakinj, vključenih v 
 raziskavo, je poročalo, da doma govorijo 
 romski jezik, 2. dijakoma je bil dodeljen 
 zvezek FL. 

  

 

 

Jesenice: 2, Ljubljana: 1, Koper: 3, Maribor: 2, Novo mesto 2 
(stsi, spi), Celje: 2, Murska Sobota: 3, Zagorje: 1. 



 ●  Prvi korak: vključenost čim višjega odstotka 

 mladih v izobraževalni sistem, vključno s 
 predšolsko vzgojo (še posebej to velja za romsko 
 populacijo). 

 

 ● Drugi korak: Zmanjševanja deleža mladih, ki ne 

 dosegajo temeljnih ravni branja, matematike, 
 naravoslovja in finančne pismenosti – pod 15 %. 

 

 ●  Krepitev digitalne pismenosti in kompetenc na vseh 
 omenjenih področjih.  

  

EU smernice pri povečevanju 
zaposljivosti mladih 



 ● Slovenija dosega merilo le na področju 
naravoslovne pismenosti (13 %), na 
področju matematike in branja pa ne. 

 

 ● Delež učencev, ki ne dosegajo temeljnih 
ravni, se je med letoma 2006 in 2009 
povečal: pri branju iz 16,5 % na 21 % in 
pri matematiki iz 18 % na 20 %.   

  

Kje je Slovenija? 



 ● Naši učenci znajo: 

• v besedilu poiskati eksplicitno navedene 
informacije, 

• prepoznajo pomen jasno označenega besedila, 

• o besedilu oblikujejo preproste sklepe, 

• prepoznavajo matematične koncepte v 
situacijah, ki zahtevajo neposredno sklepanje, 

• uporabiti matematične formule in postopke za 
rešitev znanega problema, 

• neposredno sklepati in interpretirati rezultate. 

   

  

Kaj to pomeni? 



 ● Naši učenci ne znajo: 

• razumeti besedila poglobljeno, 

• razmišljati zunaj izdelanih konceptov, 

• kritično ovrednotiti besedila, 

• prepoznati prikriti pomen besedila, 

• prenesti matematičnega znanja v vsakdanje, 
življenjske situacije, 

• nastaviti matematičnega modela za rešitev 
problema, 

• reflektirati lastnih dejanj , 

• oblikovati lastne interpretacije in sklepanja. 

  

Kaj to pomeni? 



Kaj pa finančna pismenost? 
 

Finančna pismenost je posameznikovo 
poznavanje in razumevanje finančnih 
pojmov in tveganj, zajema pa tudi veščine, 
motivacijo in samozavest za uporabo tega 
poznavanja in razumevanja pri sprejemanju 
učinkovitih odločitev v različnih finančnih 
kontekstih, da izboljša lastno finančno stanje in 
sodeluje v širše-družbenih ekonomskih 
odločitvah.  



Rang od 9. do 14. mesta med 18 
državami. 

Povprečje OECD 
500 točk 

PISA 2012 
Finančna 
pismenost 





 ● priporočila OECD    
glede kompetenc, ki bi 
naj mladostniku 
pomagale pri 
sprejemanju 
učinkovitih odločitev v 
različnih finančnih 
kontekstih in uspešno 
vključevanje v trg 
dela. 



NAMEN VPRAŠANJA:  
Opis: Prepoznati pravilen način 
ravnanja s PIN kodo kreditne kartice  
Vsebina: Tveganje in dobiček  
Proces: Vrednotenje finančnih 
vprašanj  
Kontekst: Osebni  



Namen vprašanja 
Opis: Prepoznati neto znesek na 
plačilni listi 
Vsebina: Denar in transakcije 
Proces: Prepoznavanje finančnih 
podatkov 
Kontekst: Izobraževalni in delovni 
 



NAMEN VPRAŠANJA:  
Opis: Ustrezno se odzvati na 
elektronsko sporočilo, ki lahko 
vsebuje finančno potegavščino  
Vsebina: Finančni zemljevid  
Proces: Vrednotenje finančnih 
vprašanj  
Kontekst: Družbeni  



 ● Reprezentativnega vzorca za romsko 

 populacijo nimamo. 

 

 ●  Dijaki in dijakinje, ki so kot svoj domači  jezik 
 navedli romščino, so v povprečju  dosegali 
 najnižje dosežke tako pri matematični kot 
 finančni pismenosti – dosežki na 1. in 2.  ravni. 

  

 

Dosežki romskih učencev 



   

 

●   Koncepti matematične, bralne in finančne 
 pismenosti so do določene mere povezani:  

• občutek za števila,  

• poznavanje različnih načinov predstavitve 
števil,  

• veščine računanja na pamet,  

• ocenjevanje vrednosti,   

• verjetnostni izračun,  

• razumevanje besedil – pomen, vrednotenje. 

 

 

Dosežki romskih učencev 



 ● Osnovno šolanje vsako leto uspešno         

 zaključi približno sto romskih učencev, več          
 kot polovica romskih otrok šolanja ne      
 zaključi. 
 

 ● število romskih učencev z odločbami 
 naraste v drugem triletju med drugim po vsej 
 verjetnosti tudi zato, ker ti učenci v prvem 
         triletju niso usvojili osnovnih kompetenc, ki             
 omogočajo nadaljnje učenje (npr. branje in 
 pisanje, odnos do učenja). 

 

Kje se finančna pismenost prične? 



 ● Krepitev osnovnih veščin računanja in branja  

    kot pogoja za povečevanje finančne       
    pismenosti med Romi, 
 ● kasnejša nadgradnja računanja: odstotki,  
    pretvarjanje valut; branje: razumevanje  
    oglaševalskih in pogodbenih besedil,  

 ● poznavanje temeljnih elementov finančnega     
    sveta (bančni račun, ugoden nakup, pogodba 
    za telefon, obrestna mera, zavarovalna    
    polica, pokojnina), 
 ● krepitev motivacije za iskanje podatkov,   
    nasvetov in krepitev samozaupanja, 

  ● načrtovanje za stabilno finančno prihodnost. 

Katere kompetence krepiti?  
Kje začeti? 



 ● Branje: 

• integracija in interpretacija besedila, 
• vrednotenje besedila, 
• izražanje stališč glede napisanega. 
 

 ● Matematika: 
• Matematično formuliranje situacij – da 

učenec vidi, kje lahko matematiko 
uporabi, 

• Uporaba matematičnih konceptov, dejstev, 
postopkov in sklepanj – izvede matematične 
postopke, da reši problem, 

• Interpretiranje, uporaba in evalviranje 
matematičnih rezultatov. 

 

Katere kompetence krepiti?  
Kje začeti? 



Hvala za vašo 
pozornost! 

 
klaudija.sterman@pei.si 

 
www.pei.si 

 
Izhodišča merjenja finančne pismenosti v 

raziskavi PISA 2012 s primeri nalog 
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