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TEMELJNE ZMOŽNOSTI = KLJUČNE KOMPETENCE  

KLJUČNE KOMPETENCE         SPRETNOSTI



KOMBINACIJA

ODNOSI 
(ustrezni  okoliščinam)

POTREBNE ZA:

TEMELJNE ZMOŽNOSTI

ZNANJE SPRETNOSTI

osebno izpolnitev 
in razvoj

dejavno 
državljanstvo

socialno 
vključenost

zaposlitev



v različnih okoliščinah 
omogočajo:

funkcionalno odzivanje, 
delovanje v širokem 
spektru vsakodnevnih 
dejavnosti

Temeljne zmožnosti 

… zato so neodvisne in 
prenosljive v različne 
okoliščine delovanja

na različnih ravneh 
zahtevnosti so 
pomembne tudi za 
obvladovanje 
poklicnih kompetenc

omogočajo dejavno 
udeležbo v družbi in  
osebnostni razvoj

so konstrukti 





Zakaj kompetence?

- - - raziskava PIAAC (2013-2016) kaže:

v slabše razvitih državah  tudi do tri četrtine ljudi,

ki ne dosegajo te ravni.

 Razvita gospodarstva 

zanima, kako dobro so 

usposobljeni njihovi 

odrasli, kje so 

potrebna vlaganja v 

izobraževanje

 Doslej še niso bile 

merjenje (testirane) 

na reprezentativnem 

vzorcu.

 Od pridobitve diplome 

je za mnoge odrasle 

minilo več let, 

desetletij – ni 

podatka, kaj se je 

dogajalo z njihovim 

znanjem in 

spretnostmi

 Raziskava IALS (1994-1998) 

ugotovila: 3. raven pismenosti 

potrebna, da je posameznik kos 

izzivom moderne družbe
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GLOBALIZACIJA:
Tekmujejo delavci vsega sveta

Problem:

… zato še toliko bolj 
ključne zelo raznolike 
spretnosti, ki 
pomagajo obvladovati 
vsakdanje naloge 
(bankomat, letalska 
karta…)

ADAPTACIJA:
Odločilna za preživetje

IZOBRAŽEVALNI SISTEMI:

 So zastareli, preživeli
 Preogromni za spremembe
 Reproducirajo družbeni ustroj

vse večji prepad med izobraževanjem in 
resničnim svetom

… zato še toliko bolj 
ključno vključevanje v 
družbo in črpanje 
dostopnih dobrin

… zato še toliko bolj 
ključno znanje o 
temeljnih gonilih 
sodobnega sveta in o 
posledicah

IZVIRNOST, DRUGAČNOST:
Omogoča preživetje



KLJUČNE KOMPETENCE:

Le 1/3 ljudi na svetu ima dovolj 
kompetenc, da lahko 
komunicira z ljudmi iz drugih 
delov sveta

Neizpodbitne ugotovitve o stanju:

Vzrok - globalizacija

Velike raziskave PIAAC, PISA:

 Močna povezava med uspešnostjo v 
mladosti in v kasnejših obdobjih

 Izobraževalni sistemi po zaključenem 
šolanju slabo pomagajo razvijati 
kompetence odraslih

NAPREDKA ni več mogoče meriti z 
lokalnimi/nacionalnimi standardi

te kompetence ima ½ mladih 



Povezava med ravnjo znanja in 

ekonomsko ter socialno blaginjo

 V vseh državah je pri posameznikih, ki so slabše pismeni večja verjetnost, da bodo v 

anketah odgovorili, da so slabega zdravja, da imajo malo vpliva na politične procese 

in da ne sodelujejo v dejavnostih društev ali kot prostovoljci. 

 V večini držav je pri posameznikih, ki so manj usposobljeni, tudi večja verjetnost, da 

manj zaupajo drugim ljudem. 



Enake spretnosti ne pomenijo 
vedno enake možnosti

 Ženske in moški 
uporabljajo 
spretnosti in 
kompetence na 
različne načine 
zaradi različnih 
delovnih mest. 

 Ženske in moški 
imajo podobno 
raven spretnosti 
in kompetenc, 
kljub temu 
različne delovne 
statuse.



Kaj se lahko naučimo 
pri raziskovanju posameznih 

skupin za celotno populacijo?!



Ranljive 
skupine v izrazito neugodnem 

položaju pri dostopu
do pomembnih virov 

preplet različnih 
prikrajšanosti 

so manj fleksibilni pri 
odzivanju na spremembe 

manj konkurenčni  -
povsod, kjer delujejo 
načela tekmovalnosti 
in so viri omejeni

zaznamovani z 
odrinjenostjo na 
družbeno obrobje ter 
socialna izključenost

materialna in finančna, 
izobrazbena, 
zaposlitvena, 

stanovanjska, zdravje

zaradi svojih lastnosti, 
oviranosti, načina življenja, 

okoliščin, stigme

npr. zaposlitev, delo, 
zdravstvene storitve



neugodna družbena situacija

Zadnje študije (npr. INCLUDED 2006-2011) pokazale resen problem: 

večkratna 
izključenost

dalj časa trajajoča 
pomanjkanja 

nizek socialni kapital 

družine, sorodnikov, 
prijateljev, sosedov

nezmožnost poiskati informacije, 

slabo „znajdenje“

nizki dohodki, 
brezposelnost, 
opravljanje občasnih, 
slabo plačanih del

o visoka konkurenca za razpoložljive zaposlitve, 
o restriktiven ali neučinkovit socialni sistem, 
o visoka regionalna koncentracija 

brezposelnosti, 
o težko dostopno ali drago izobraževanje 

zelo omejeni socialni stiki, 
nezdravi odnosi

nizka izobrazba, brez 
kvalifikacij, slaba 
pismenost

nizka podpora socialnih omrežij 



dolgoročen dejavnik izključevanja 
iz vsakršne oblike izobraževanja

vključevanje v 
izobraževanje

upanje

nepremostljive 
prepreke

razočaranje
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VRNITEV K TEMELJNIM IZHODIŠČEM



učenje je

pridobivanje, 
oblikovanje znanja skozi 
celoten življenjski potek

način prilagajanja sprejemanja kulture 

biografsko učenje 

• v vsakdanjem življenju 
• iz življenjskih zgodb
• s pomočjo medijev, svetovnega spleta
• SAMOSTOJNO,NEODVISNO

spreminjanje, 
oblikovanje identitete



družbene spremembe

Izhodišča novega delovanja

nove potrebe družbe

vprašanja neenakosti družbenih skupin

pojav ključnih kompetenc 

= temeljnih zmožnosti

digitalna / informacijska revolucija

spremenjene potrebe odraslih



povečevanje 
neenakosti družbenih skupin

Osredotočenost na pravičnost

Projekt 
Razvoj pismenosti 2009-2011

pokaže:



Osredotočenost 
na potrebe ljudi in pravičnost

P. Freire …

… R. Flecha

Zelo dobro poznati 
dejanske 

potrebe odraslih

Opolnomočiti za delovanje



Globlje razumevanje temeljnih 
zmožnosti
Usposobljeni strokovni 
delavci
Sodobna učna gradiva

Pismenost 2011-2014

Tri ključna področja:



Opolnomočenje za delovanje

Usposobiti skupnosti, da same 
mislijo svojo kulturo 

Specifična kompetenca preživetja znotraj večinske 
kulture

Zavedanje razlik, samozavedanje

Partnerstvo z večinsko kulturo
enakovredna participacija

Primer dobre prakse:
Umetniško kulturno 
področje




