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I. DEL 

 
UVOD 

Projekt EDU+ je odgovor na priporočilo Sveta Evropske unije z dne 19. decembra 2016 z 

naslovom " Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle”, v katerem je poudarjena 

potreba po aktiviranju poti za izboljšanje osnovnih spretnosti za izbrane ciljne skupine 

odraslih. Priporočilo je predlagalo uresničitev tristopenjske, individualizirane izobraževalne 

podpore za osebe z nizkimi osnovnimi spretnostmi iz izbranih prednostnih skupin in sicer 

izpopolnjevanje na področjih pisanja, razumevanja besedila, matematičnega sklepanja, 

digitalne spretnosti in drugih spretnosti, ki so potrebne za aktivno udeležbo v družbenem in 

poklicnem življenju.  

Nujnost oblikovanja privlačne in prožne ponudbe izobraževalne podpore za ljudi z najnižjo 

ravnjo osnovnih znanj in spretnosti, vključno z ukrepi, ki omogočajo spremembo poklicne poti, 

je bila na Poljskem ključna za oblikovanje „Strategije odgovornega razvoja„ ki stremi k za 

izboljšanju človeškega kapitala.  

Naš mednarodni projekt je namenjen predavateljem / izobraževalcem (vključno z učitelji, 

tutorji, mentorji itd.), ter zaposlenim in prostovoljcem naših organizacij. 

Gre za združeno pripravo in preizkušanje izobraževalnih predlogov za aktivacijo odraslih z 

nizkimi osnovnimi spretnostmi in / ali nizko stopnjo izobrazbe,  s katerimi bi preprečili oz. 

zmanjšali  možnost njihove izključenosti tako s trga dela kot tudi iz življenja v skupnosti. 

V projektu so sodelovale tri neprofitne organizacije, ki so  si izmenjevale ideje in izobraževalne 

izkušnje. Dejavnosti so obsegale skupno razvijanje in preizkušanje modelov ter oblikovanje 

predlogov za podporo odraslim z nizko ravnjo osnovnega znanja in spretnosti, npr. učenje 

skozi vse življenje. 

 



Rezultati našega projekta tako  pomagajo učiteljem / vzgojiteljem pri izvajanju pouka na način, 

ki bo odraslim z nizko ravnjo spretnosti, znanja in sposobnosti omogočil (glede na njihove 

potrebe) da:  

- dosežejo vsaj minimalno raven bralnih in pisnih spretnosti ter matematičnega sklepanja 

(vključno s štetjem), 

- ali dosežejo širši nabor spretnosti, pomembnih za delovanje na  trgu dela in aktivno udeležbo 

v družbi. 

Aktivnosti, ki so bile realizirane v projektu, so bile sistematizirane v treh glavnih korakih: 

ugotavljanje in vrednotenje pridobljenih spretnosti; priprava individualno usmerjene 

ponudbe; preverjanje in potrjevanje pridobljenih spretnosti (učinki učenja). 

 

Učenje novih metod in rešitev za organizacijo dela na Poljskem, v Španiji in Sloveniji - kulturno 

različnih državah.  Kultura in tradicija teh držav sta prispevali k izboljšanju ravni znanja in 

kvalifikacij ter vplivali na visoko kakovost gradiv, ki smo jih oblikovali. 

Ta vodnik je končni izdelek našega projekta. Vsebuje dobre prakse, učinkovite metode ter 

zanimive programe pouka in delavnic, ki spodbujajo razvoj ustreznih in kakovostnih spretnosti 

in kompetenc, zlasti tistih, ki so namenjene spodbujanju zaposljivosti, socialno-

izobraževalnega in osebnega razvoja ter sodelovanja v družbenem in državljanskem življenju, 

Vodnik bo na voljo na spletnih straneh naših organizacij in na elektronski platformi za 

izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE). 

Projektni partnerji bodo rezultate posredovali tudi svojim sodelavcem iz evropskega sektorja 

izobraževanja.  

Ukrepi EU 

Svet Evropske unije je decembra 2016 sprejel priporočila z naslovom Poti izpopolnjevanja: 

nove priložnosti za odrasle, ki državam članicam priporočajo, naj izvajajo usklajene in 

sistematične ukrepe za odrasle z nizkimi osnovnimi ali nizkimi znanji in spretnostmi. Glavni cilj 

priporočila Sveta je doseči vsaj minimalno raven osnovnih spretnosti, ki se razumejo kot 

osnova celotnega izobraževalnega procesa, vključno s poklicnim razvojem in vseživljenjskim 

učenjem. 

Na podlagi kvalitativne raziskave so bile opredeljene naslednje ciljne skupine, upravičene do 

projektnih dejavnosti: 



• osebe z nizko stopnjo izobrazbe, 

• osebe, ki živijo na prikrajšanih območjih, 

• udeleženci, ki so bil del večji sprememb v gospodarstvu in na trgu dela,  

• zaporniki,  

• osebe po dolgotrajni hospitalizaciji,  

• osebe, ki so bile dlje časa izključene iz poklicne dejavnosti (npr. starši, ki skrbijo za 

majhne otroke in se vrnejo na trg dela), 

• skrbniki oseb s posebnimi potrebami, 

• starejši, 

• izključene in marginazirane osebe; 

• osebe s posebnimi potrebami.  

 

 

PROJEKTNI PARTNERJI 

 

 

Društvo Pozitivne spremembe je bilo ustanovljeno leta 2014 na pobudo ljudi, ki so bili 10 let 

vključeni v Fundacijo za pomoč slepim. Ustanovila ga je skupina posameznikov, ki jo podpirajo 

strokovnjaki in prostovoljci iz vse Poljske.  

Cilj društva Pozitivne spremembe je zagotavljanje izobraževalnih in kulturnih dejavnosti, zlasti 

podpiranje projektov za ljudi z manj priložnostmi, vključno z vključevanjem v njihovo delo in 

socialno rehabilitacijo.  

Društvo ima mednarodne izkušnje pri sodelovanju z javnim, zasebnim in neprofitnim 

sektorjem in sicer prek izobraževalnih dejavnosti ter razvoja in izvajanja projektov na 

regionalnem, nacionalnem in mednarodnem področju.  



Strokovni delavci v društvu ne delajo le za mlade, ampak tudi za ljudi z manj priložnostmi in 

druge prikrajšane skupine, med katere spadajo: 

• Osipniki, 

• osebe s slabšim ekonomskim in socialnim statusom, 

• digitalno in socialno izključeni in sicer zaradi svojega porekla, izobrazbe ali nizkih 

kvalifikacij (na primer slabše  jezikovno znanje), 

• invalidi in 

• starejši. 

Društva deluje na področje celotne Poljske, pri izvajanju projektov pa sodelujemo z javnimi 

izobraževalnimi ustanovami v državi. Trenutno je bil  podpisan sporazum o sodelovanju s Centrom za 

slepe in slabovidne  v Krakovu. 

 

 

Kulturno združenje Gandalf je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1987, v katero je 

vključenih preko dvajset prostovoljcev, ki skrbijo za zagotavljanje enakih učnih možnosti za 

otroke, mlade in odrasle v delavskem okrožju Vallecas v Madridu, ki se tako lahko udeležijo 

celoletnih tečajev in  drugih izobraževalnih dejavnosti. 

Njihovih aktivnosti se udeležujejo prebivalci okrožja, ki jim grozi socialna izključenost. 

Aktivnosti se udeležujejo otroci, mladi, odrasli in starejši odrasli, ki tako da lahko razvijejo svoj 

potencial, pridobijo formalne in neformalne kvalifikacije, izboljšajo svoje zaposlitvene 

možnosti in kakovostno preživljajo svoj prosti čas. 

Vrednote organizacije so: 

• Trajno, kolektivno učenje: vsak udeleženec je vir znanja in pomembnih izkušenj, ki so 

dragocene za druge. 

• Sodelovanje kot pravica in dolžnost vsake demokratične družbe in mehanizem za 

samouresničitev združenja; tako lahko udeleženec dobi občutek pripadnosti. 

Sodelovanje se spodbuja pri organizaciji dejavnosti, pri izbiri poti vsakega posameznika 

v združenju ter v življenju subjekta in formalne institucije. 



• Odgovornost: izobraževanje in učenje za in v okviru individualne in kolektivne 

odgovornosti s spodbujanjem kritičnega mišljenja in zavedanja, stalnega upoštevanja 

načel demokratične družbe in analize dejavnikov, ki spodbujajo izključevanje. 

 

Javni zavod, Ljudska univerza Tržič, je bil ustanovljen leta 1959. Sprva je delovala kot 

samostojni zavod Delavska univerza Tržič, kasneje pa kot enota v okviru Zavoda za 

kulturo in izobraževanja Tržič. Leta 1999 je Občina Tržič izdala Odlok o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda TRŽIČ (Uradni list RS, št. 15/99) in tako je  

Ljudska univerza Tržič začela delovati kot samostojni javni zavod za izobraževanje 

odraslih. 

Cilji organizacije so: 

- povečati sposobnost mladih in odraslih, da igrajo aktivno vlogo v družbi in razvijajo 

svojo medkulturno zavest ter postanejo aktivni evropski državljani, 

- razvijati sodelovanje, saj le to pripomore k boljšemu izobraževanju in kulturi odraslih. 

- načrtovati, spodbujati in izvajati inovativne projekte, tečaje in seminarje za vse 

državljane - mlade in odrasle - v okviru trajnega programa vseživljenjskega učenja s 

ciljem spodbujanja demokracije, miru, solidarnosti in boljše izobrazbe. 

Ciljne skupine, ki pridobivajo znanje iz formalnega in neformalnega izobraževanja, so: 

mladi iz lokalne skupnosti, starejši državljani, odrasli, brezposelni, starejši in manj 

izobraženi delavci, ženske vseh starosti, priseljenci, odrasli s posebnimi potrebami.  

Glavna dejavnost ustanove je izobraževanje odraslih, ki obsega izobraževanje, 

izpopolnjevanje, usposabljanje in poučevanje ljudi, ki želijo pridobiti novo, obnoviti, 

razširiti in poglobiti svoje znanje. Za potrebe odraslih in mladostnikov ustanova 

organizira srednješolske programe ter različne tečaje in druge vrste neformalnega 

izobraževanja. Vse več ljudi se vključuje v te oblike izobraževanja, z namenom, da bi 

zadovoljili svojo potrebo po osebnem intelektualnem razvoju. Pozornost pritegne 

predvsem Središče za samostojno učenje, ki je za slušatelje brezplačen, slušatelji pa se 



lahko samostojno učijo tujih jezikov in računalništva ali pa samo uporablja računalnike z 

dostopom do interneta. V zadnjih letih javni vzgojno-izobraževalni zavod Tržič sodeluje 

pri izvajanju lokalnih in nacionalnih projektov za starejše delavce in dolgotrajno 

brezposelne osebe, ki potrebujejo socialno aktivacijo. Sodeloval je tudi v nekaterih 

projektih mednarodnega sodelovanja. 

TEORIJA & OPREDELITVE 

Poljska 

Po raziskavi PIAAC (Mednarodna raziskava spretnosti odraslih), ki jo redno izvaja Organizacija 

za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), so osnovne veščine, ki so pomembne za 

socialno delovanje posameznika naslednje: 

• Besedilne spretnosti: zmožnost razumeti in uporabiti informacije iz različnih besedil 

(sestavni del je bila tudi bralna komponenta – razumevanje besed, stavkov in odlomkov, 

• matematične spretnosti: zmožnost uporabiti, interpretirati in posredovati 

matematične informacije ter zamisli, 

• reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih: zmožnost najti, izbrati, ovrednotiti 

in uporabiti informacije s pomočjo računalnika za reševanje problemov,  

• socialne spretnosti, kot so medosebna komunikacija, prilagajanje spremembam, delo 

v skupini, postavljanje realističnih življenjskih ciljev, obvladovanje konfliktnih situacij in 

reševanje sporov, sprejemanje odločitev, samoiniciativnost. 

 

Veščine so opredeljene kot sposobnost uporabe in obdelave znanja v različnih življenjskih 

situacijah. V drugih študijah, projektih in poročilih se vse pogosteje pojavljajo tako imenovane 

mehke veščine, povezane z medosebno komunikacijo, timskim delom, postavljanjem 

življenjskih ciljev, reševanjem konfliktov in sprejemanjem odločitev. O slabših osnovnih 

veščinah lahko govorimo, kadar ima oseba težave pri preprostih dejavnostih na določenem 

področju (npr. ne razume navodil za izpolnjevanje obrazca, težko pošlje elektronsko sporočilo). 

Poudariti velja, da ni nujno, da se slabše osnovne veščine kažejo na vsakem od teh področij 

hkrati. Obstajajo ljudje, ki so visoko usposobljeni na več področjih, le na enem pa imajo resne 

vrzeli. Odvisno od sprejetega teoretičnega koncepta torej obstaja veliko opredelitev pojma 

veščina. Eno od njih navaja Inštitut za raziskovanje izobraževanja v zvezi z uvedbo poljskega 



ogrodja kvalifikacij: Veščina je sposobnost opravljanja nalog in reševanja problemov, ki so 

značilni za učenje ali poklicno dejavnost. 

 

Veščine in spretnosti so v evropskem ogrodju kvalifikacij opredeljena nekoliko drugače: 

Veščine so zmožnost uporabe znanja in izkušenj za opravljanje nalog in reševanje problemov. 

O življenjskih spretnostih EPALE pravi: So sposobnosti za življenje in delo v določenem 

družbenem, kulturnem in okolijskem kontekstu. Vrste življenjskih spretnosti se pojavijo kot 

odziv na posameznikove potrebe v resničnih življenjskih situacijah. 

Skupna značilnost številnih opredelitev je, da se veščine štejejo za spremenljive in da se lahko 

nanašajo na zelo različna področja človekovega delovanja.  Veščine skupaj z znanjem (ki ni 

samo akademsko znanje) in stališči tvorijo kompetence. Izraz kompetence razumemo kot 

sposobnost opravljanja določenih dejavnosti in nalog z uporabo učnih izidov in lastnih izkušenj. 

Številke  

Po najnovejših podatkih Evropskega center za razvoj poklicnega usposabljanja - CEDEFOP se 

ocenjuje, da je na Poljskem od šest do celo več kot osem milijonov ljudi, ki bi lahko imeli koristi 

od izobraževalnega programa za razvoja osnovnih veščin. 

Težava je v tem, da slabše izobraženi ljudje največkrat  ne vidijo vedno potrebe po dodatnem 

izobraževanju. Treba pa je dodati, da nizko osnovno znanje pogosto ne vpliva le na 

posameznika, temveč tudi na preostalo družbo, kar je jasno vidno na različnih področjih, tudi 

na gospodarskem (pomanjkanje spretnosti načrtovanja proračuna, težave z razumevanjem 

bančnih storitev itd.) ali političnem (npr. težave z razumevanjem programa določene stranke). 

Rezultati mednarodne raziskave spretnosti odraslih (PIAAC5) kažejo, da imajo odrasli na 

Poljskem precej nizko raven osnovnega znanja: približno 20 % odraslih, mlajših od 65 let, je 

imelo resne težave pri uporabi besedilnih in matematičnih spretnosti. 

Še slabši rezultati so bili doseženi na področju digitalnih spretnosti (računalništvo in internet) 

- 56 % odraslih, starih do 74 let, ni imelo nobenih ali je imelo zelo nizke kompetence. 



Poljska pa ima enega izmed najnižjih deležev oseb z nižjo izobrazbo (največ osnovna ali nižja 

sekundarna), tako na nivoju EU kot na svetu – tako izobrazbo je leta 2016 imelo  8,7 % 

prebivalstva, pri čemer se ta odstotek vsako leto sistematično zmanjšuje. 

 

  

Španija 

Osnovne opredelitve pravijo, da so komunikacijske spretnosti sposobnost sporazumevanja v 

svojem jeziku, izražanja idej in komuniciranja z drugimi, tako ustno kot pisno. Družbena in 

državljanska spretnost je sposobnost vzpostavljanja odnosov z nekaterimi drugimi ljudmi ter 

aktivnega in demokratičnega sodelovanja v družbenem in političnem življenju. Podjetniška 

spretnost je sposobnost spreminjanja idej v dejanja, ustvarjalnosti, nadzorovanega tveganja 

ter načrtovanja in upravljanja projektov na splošno. Kulturna zavest je sposobnost kritičnega 

razumevanja kulturnih izrazov v dejavnostih, kot so glasba, literatura ali druge umetnosti. 

Digitalna veščina je sposobnost varne in kritične uporabe informacijskih in komunikacijskih 

tehnologij za pridobivanje, analiziranje, ustvarjanje in izmenjavo informacij. Znanstvene, 

matematične in tehnične spretnosti so sposobnosti uporabe matematičnega sklepanja in 

znanstvene metode za reševanje vprašanj iz vsakdanjega življenja ter uporaba znanja in teh 

metod za človekove želje in potrebe. Učenje učenja je sposobnost začeti se učiti in vztrajati, 

organizirati naloge in čas ter delati individualno ali v skupini za doseganje ciljev. 



Številke 

Glede na raziskavo o ravni temeljnih kompetenc, ki jo je izvedla ustanova, je 56 % anketirane 

populacije dovolj sposobne sestaviti pravilno pisno izjavo, 65 % jih nima težav z javnim 

nastopanjem, 60 % jih zelo dobro obvlada osnovna matematična vprašanja in jih uporablja v 

praksi, le 44 % zna brati statistične tabele, 5 % jih ne zna pravilno interpretirati informacij, ki 

jih vsebujejo računi, 55 % zelo slabo obvlada finančne in bančne zadeve, 42 % slabo obvlada 

osnovne računalniške programe (Word, Excel, PowerPoint).  

Po drugi stani pa skoraj 60 % anketirancev želi razviti zgoraj omenjene kompetence, saj se 

zaveda, da je stopnja njihovega napredka zelo pomembna na trgu dela in pri iskanju zaposlitve. 

39 % anketirancev je tudi navedlo, da so izobraževalne podpore deležni le občasno, 30 % pa 

je sploh ni prejelo. Velika večina anketirancev je predčasno opustila formalno izobraževanje, 

kar je bilo posledica finančnih dejavnikov in posledično pa so njihove temeljne kompetence 

nižje od pričakovanih. 

 

Slovenija 

Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 

2013-2020 je eden redkih strateških dokumentov in smernic za razvoj izobraževanja odraslih.  

Prednostne naloge zapisane v tem dokumentu so: 

• povečati udeležbo v izobraževanju odraslih, zlasti za nizko kvalificirane delavce, 



• povečati delež ljudi, ki so končali srednjo šolo, 

• spodbujanje odraslih k dokončanju osnovne šole, 

• sofinanciranje šolanja oseb, ki bi se ponovno vključile v šolo,   

• izboljšanje spretnosti nizko kvalificiranih odraslih, 

• omogočiti priznavanje formalnega in neformalnega znanja; 

• povečati financiranje izobraževalnih programov za ranljive skupine. 

Številke 

Ključni poudarki Raziskave spretnosti PIAAC iz leta 2016 so:  

• Odrasli v Sloveniji v povprečju dosegajo nižje rezultate od povprečja v OECD na 

področju besedilnih in matematičnih spretnosti ter reševanja problemov v tehnološko 

bogatih okoljih. 

•  Približno eden od štirih odraslih v Sloveniji ima nižje besedilne in matematične 

spretnosti ter spretnosti reševanja problemov, kar je nekoliko slabše od povprečja v 

OECD. 

• Razlike med doseženimi rezultati so pri odraslih v Sloveniji večje od povprečja v državah 

OECD. 

• Pri odraslih v Sloveniji se kažejo znatne razlike pri uspešnosti glede na starost, 

izobrazbo in družbeno okolje. 

• Dosežki odraslih na področju besedilnih spretnosti so se opazno izboljšali v zadnjih 

dveh desetletjih.  

• Merjene spretnosti delavcev v Sloveniji se dobro ujemajo z delom, ki ga opravljajo. 

• Tako kot v drugih državah OECD ima tudi v Sloveniji višja raven besedilnih in 

matematičnih spretnosti pozitiven vpliv na vključenost v delovno silo in višino plačila 

ter na številne neekonomske dejavnike, kot so npr. zaupanje drugim, politična 

učinkovitost, prostovoljno delo in lastna ocena zdravja. 

Med zaposlenimi prebivalci jih je imelo 35 % terciarno izobrazbo. Med brezposelnimi je bil 

ta delež 20-odstoten. Delež oseb s srednješolsko izobrazbo je bil v obeh skupinah podoben in 

je znašal nekaj manj kot 60 %. Delež oseb z osnovno ali nižjo izobrazbo pa je bil med 

brezposelnimi višji - 22 % v primerjavi z 9 % med zaposlenimi.  



Stopnja udeležbe odraslih v starosti 25 - 64 let v vseživljenjskem učenju je leta 2018 znašala 

11,4 %, leta 2020 pa 19,5 %. 

Tretjina prebivalcev Slovenije, starih od 16 do 65 let, kar je skoraj 400.000 odraslih, ima nizko 

raven pismenosti in / ali računske pismenosti. Slovenija si v skladu z evropskimi pobudami 

dejavno prizadeva, da bi v učenje vključila več nizko kvalificiranih odraslih. Vendar pa večina 

nizko kvalificiranih odraslih ni zainteresirana za izobraževanje odraslih in v njem ne sodeluje. 

Nekateri nizko kvalificirani odrasli bi se izobraževanja radi udeležili, vendar tega ne morejo 

storiti zaradi finančnih stroškov, pomanjkanja časa, pomanjkanja predpogojev, družinskih 

obveznosti, časovne in krajevne neugodnosti ter pomanjkanja podpore delodajalca. 

 

II. DEL 

OPAZUJEM & IZBIRAM 

Poljska 

Kriteriji za izbor udeležencev: 

V raziskavi smo poskusili ugotoviti, katere osnovne spretnosti imajo naši učenci na šibki ali 

zelo šibki ravni. 

Skupine anketiranih dijakov so bile razdeljene glede na stopnjo izobraževanja, tako da so bili  

najprej obravnavani tisti s osnovno šolo in poklicno šolo, nato pa so bili vključeni tudi vsi  dijaki, 

ki se izobražujejo individualno, na koncu pa še skupine srednješolcev. 

Poudariti je treba tudi, da so vsi bili anketirani dijaki Centra, osebe s posebnimi 

izobraževalnimi potrebami. 

V raziskovalnem delu so bile upoštevane štiri osnovne spretnosti: branje in razumevanje 

besedila, matematično sklepanje, uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije ter 

socialne spretnosti.  Postavljena je bila nekoliko drzno tezo glede preučevanja t. i. mehkih 

veščin (npr. samodisciplina, odpornost na stres, komunikacijske veščine, asertivnost itd.).   V 

primeru invalidov mora takšno preučevanje predpostavljati nekakšno individualizacijo zaradi 



težav, ki jih povzroča zdravstveno stanje ali posebna zdravstvena težava.  Pogosto je te 

spretnosti skoraj nemogoče preveriti, zato bi bila lahko verodostojnost podatkov tu ogrožena. 

 

Zato so bila ta znanja izključena iz raziskovalnega procesa. V šolskem letu 2019/2020  se je  v 

osnovni šoli in šola za delovno usposabljanje otrok z motnjami v duševnem razvoju, 

izobraževalo 104 učencev. 

V nadaljevanju so podane številčne ocene učencev, ki so določeno osnovno spretnost ocenili 

kot slabo ali zelo slabo. 

Pismenost: 63 104 

Numerična pismenost: 55 104 

Komunikacijska tehnologija: 57 104 

Socialne spretnosti: 59 104 

Iz zgornje tabele je razvidno, da so analizirane osnovne kompetence mlajših otrok na približno 

enaki ravni, kar pomeni, da so vse te kompetence šibke ali zelo šibke, ta problem pa zadeva 

več kot 60 % šolske skupnosti.  Učenci se z največ težavami srečujejo pri učenju branja z 

razumevanjem (pismenost) - 60 %, najbolje pa se odrežejo pri računanju in osnovnih 

matematičnih spretnostih, vendar je tudi tu odstotek rezultatov - 52 % - nizek. 

Trenutno je v srednjih šolah skupaj 100 dijakov (tehniška srednja šola, poklicna šola in 

podiplomska šola).  Tudi tu so, tako kot pri mlajših otrocih, preverjali le osnovne spretnosti.  

Tako kot prej so te spretnosti šibke ali zelo šibke. 

Pismenost: 5 100 

Numerična pismenost: 26 100 

Komunikacijska tehnologija: 2 100 

Socialne spretnost: 48 100 

Iz tabele je razvidno, da so osnovne spretnosti med mladimi na zelo različnih ravneh.  Skoraj 

50 % celotne šolske skupnosti izkazuje nizke socialne spretnosti, kar je, kot je že bilo 

poudarjeno, običajno povezano z zdravstvenimi težavami in objektivnimi težavami, s katerimi 

se soočajo osebe s posebnimi izobraževalnimi potrebami.  Med analiziranimi spretnostmi so 



se najbolje odrezale informacijske tehnologije, kar je pri starejših učencih razumljivo, saj 

vsakodnevno uporabljajo računalniško opremo, namenjeno osebam z okvarami vida.  Bralno 

razumevanje (pismenost) je bilo ocenjeno enako dobro - le 5 % učencev je imelo težave na 

tem področju.  Na področju osnovnih matematičnih spretnosti je bilo 26 % učencev takih, ki 

so na tem področju šibki, glede na v starosti je to zaskrbljujoč rezultat in lahko kaže na velike 

težave pri opravljanju državnih izpitov. Opozoriti je treba, da zgornja analiza izključuje osebe, 

ki so popolnoma prikrajšane za osnovno šolsko izobraževanje in osebo, ki je prekinila 

izobraževanje zaradi zdravstvenih razlogov, ter tudi učence, ki potrebujejo drugačen profil 

izobraževanja. 

Rezultati, tako pri mlajših otrocih kot pri mladostnikih, so na splošno zelo nizki, vendar  v šoli 

s prilagojenim programom, niso presenetljivi. Bistvene pomanjkljivosti v osnovnih spretnostih 

učenci zelo pogosto prenesejo v zadnja leta izobraževanja, saj skozi vsa leta šolanja ostajajo 

na isti ravni znanja. 

Na žalost je težko opredeliti eno ali dve osnovni veščini, ki sta na najnižji ravni med vsemi 

učenci v ustanovi. Oblikujejo se različno glede na starost učencev, vendar lahko povzamemo, 

da je treba pri mlajših otrocih izboljšati vse spretnosti, pri mladostnikih pa poiskati takšne 

metode dela, ki bodo učencem pomagale razširiti njihove socialne spretnosti. 

Cilj naših nadaljnjih raziskovalnih in projektnih dejavnosti bi moral biti usmerjen v skupine 

starejših učečih, ki bodo zaradi nizke ali nezadostne ravni osnovnega znanja v prihodnosti 

morda imeli velike težave na trgu dela. 

Jasno je, da ti učeči spadajo v skupino invalidov, poleg tega pa pogosto živijo na prikrajšanih 

območjih, ter so v težkem družinskem in socialnem položaju.  Zato je najbolj upravičeno, da 

jih vključimo v projekt Edu +, ki jih bo opolnomočil in aktiviral. 

Z analizo  vprašalnikov in poglobljenih intervjujev so bili ugotovljeni vzroki za nastanek slabših 

osnovnih veščin. 

Opravljena raziskava in analiza rezultatov jasno kažejo, da se problem slabše razvitih 

kompetenc pojavlja med dijaki obravnavane institucije, problematika pa se še poglablja. Dijaki 

so sposobni samostojno prepoznati nekatere vzroke zanjo in predvideti njene negativne 

posledice. Hkrati pa učitelji zavoda vidijo problem v širšem smislu in lahko ponudijo vse več 



dodatnih ur, tako dijakom, ki jim grozi omenjeni problem, kot tudi tistim, ki so že 

diagnosticirani. Zaradi precej širokega spektra razlogov za pojav nizkih osnovnih spretnosti je 

treba v procesu diagnosticiranja učenca v tem pogledu sprejeti načelo individualizacije in 

poglobljene analize vsakega primera posebej. 

Načelo diagnostične, terapevtske in poklicne individualizacije je tudi vodilna metoda pri 

iskanju ustrezne izobraževalne poti in predlogov za dodatne dejavnosti za učenca.  Center za 

slepe in slabovidne lahko skrbi za učenca od obdobja otroštva (zgodnja pomoč) do odraslosti 

(24 let), diagnosticiranje njegovega položaja mogoče na vseh ravneh, je zato širše, 

natančnejše in pronicljivejše. Morebitne otrokove vzgojne težave so tako hitro opažene in, če 

je le mogoče, se ne smejo stopnjevati. Drugače je, ko učenec vstopi v ustanovo na poznejši 

razvojni stopnji, ko ima za seboj izkušnje javnih šol in integriranega pouka. Takrat se lahko 

srečamo s specifičnimi vzgojnimi težavami, ki so povezane z razvojem temeljnih kompetenc, 

in so lahko tudi nepopravljive. Običajno je učenčeva diagnoza v tej smeri zelo hitra in 

korektivni ukrepi so sprejeti hitro, vendar niso vedno tako učinkoviti kot tisti, ki so bili sprejeti 

pred obdobjem njegovega odraščanja. 

Učencem, pri katerih so ugotovljene nizke osnovne spretnosti, kot so branje, pisanje itd., so 

na voljo dodatne ure  učenja poljskega jezika, matematike in učenje učenja, učitelji - vzgojitelji 

pa morajo v zvezi s tem okrepiti individualno delo. Glede na interese in sposobnosti učenca 

se ga usmerja tudi v dodatne krožke v okviru interesnih skupin, ki obstajajo v zavodu, kar lahko 

pomembno vpliva na učenčevo samospoštovanje, občutek vrednosti in občutek uspeha, zato 

se ga nedvomno motivira za aktivnost na drugih področjih. V primeru želje po vključevanje v 

nadaljnje stopnje izobraževanja lahko učenec uporabi pomoč kariernega svetovalca, šolskega 

pedagoga in psihologa. Strokovnjaki analizirajo tako učenčevo zdravstveno stanje kot njegove 

socialne, družinske in vzgojne razmere ter njegove interese, nadarjenost in zaznavne 

sposobnosti. Učenci lahko izkoristijo ponudbo šole za pripravo na delo, vključitev v nižje 

poklicno izobraževanje, srednje tehniške šole in šole za pridobitev izobrazbe. Ponudba tečajev 

je izredno široka in med drugim vključuje pripravo na poklic tkalca košar, vrtnarja, maserja, 

snemalnega producenta, strokovnjaka za informacijsko tehnologijo.  Poudariti je treba, da 

izobraževalni predlog ustanove upošteva predvsem profil izobraževanja, tj. poučevanje 

dijakov z okvaro vida. 



  

 

Španija 

Organizacija je pripravila anketo za izbiro in pregled odraslih udeležencev z nizkimi 

spretnostmi. Na podlagi ankete so se oblikovali kriteriji za izbiro in ocenjevanje udeležencev 

v projektu: odrasli z nizkimi kvalifikacijami. 

• Potrebe po usposabljanju, 

• potrebe po pridobivanju osnovnih znanj in spretnosti, 

• motivacija. 

V skladu s temi merili je bilo izbranih 40 oseb, starih od 18 do 65 let, ki bodo sodelovale v 

naslednjih dejavnostih: 

• Priprava na pridobitev srednješolske izobrazbe, 

• usposabljanje za uporabo interneta in mobilnih telefonov, 

• osnovna delavnica angleščine, 

• ogledi mesta. 

 



  

 

Slovenija 

Na Ljudski univerzi Tržič so izbrali dve ciljni skupini, ki sta se vključili v projekt. Na podlagi 

poglobljenih intervjujev in kratkih vprašalnikov je bila izbrana skupina odraslih, ki so se po 

daljšem času vrnili v formalno izobraževanje. Vsak učenec je izpolnil samooceno o učenju, 

komunikaciji, socialnih spretnostih in sposobnosti učenja - upravljanje časa, urnik, 

organizacija učnega procesa, koncentracija, risanje miselnega zemljevida, zapiski predavanj, 

literatura in ponavljanje naučenih predmetov. 

Druga ciljna projekta pa so bili odrasli s posebnimi potrebami, ki v organizaciji obiskujejo 

različna neformalna izobraževanja. Ti so bili izbrani na podlagi fokusne skupine v kateri so 

sodelovali učitelji in strokovni delavci organizacije. 

  

Osnovna vprašanja na katera so odgovarjali udeleženci fokusne skupine so bila naslednja: 

1.Ali menite, da so odrasli s posebnimi potrebami dovolj vključeni v vseživljenjsko učenje? 

(Ugotovitev udeležencev fokusne skupine: ne); 

2.Ali menite, da so učitelji dovolj usposobljeni? 

(Ugotovitev udeležencev fokusne skupine: ne, zato je pomembno, da strokovni delavci 

sodelujejo pri učenju); 

3.Kako se učijo? 

(Ugotovitev udeležencev fokusne skupine: ponavljanje, vaja, demonstracija, sodelovanje); 

4.Kako doseči dolgoročno znanje? 

(Ugotovitev udeležencev fokusne skupine: potrebno je veliko časa, včasih se to nikoli ne zgodi); 

5.Katere kompetence je treba razvijati? 



(Ugotovitev udeležencev fokusne skupine: komunikacija, socialne veščine, računalniške 

veščine, matematika). 

 

III. DEL 

IMAM IDEJO 

V vsaki partnerski ustanovi so med učitelji, pedagogi in metodiki potekale diskusije, katerih 

cilj je bil ustvariti inovativne tehnike dela in nov izobraževalni forum za odrasle z nizko ravnjo 

osnovnega znanja ali nezadostno šolsko izobrazbo. Izobraževalna ponudba je bila prilagojena 

vsaki skupini posebej, zato je v vsaki od partnerskih držav raznolika in drugačna.  Omeniti velja, 

da je bil naslednji korak uporaba in izvajanje inovacij, ki so jih ustvarile institucije. O učinkih 

omenjenih dejavnosti smo razpravljali na projektnem sestanku  v Sloveniji. 

Poljska 

Poljska skupina učiteljev je oblikovala in razvila dve inovativni metodi poučevanja oseb z 

nizkimi osnovnimi kompetencami, ki sta bili uspešno uporabljeni v raziskovalni skupini. Po 

nekaj mesecih uporabe je že mogoče opaziti njuno visoko učinkovitost, pa tudi uspeh in 

uspešne poskuse njune uvedbe tudi med drugimi študenti Centra za slepe in slabovidne. 

Za uvajanje inovativnih rešitev v šolah se običajno oblikujejo skupine učencev, ki med seboj 

sodelujejo - to je vodilni trend v pedagoških in izobraževalnih dejavnostih v Evropi in svetu. V 

nasprotju s temi trendi, vendar na podlagi bogatih, več kot 70-letnih izkušenj in prakse dela z 

učenci s posebnimi potrebami v Centru za slepe in slabovidne uvajamo in nenehno 

izboljšujemo metode, ki temeljijo na individualizaciji pouka. Metode poučevanja so predvsem 

odgovor na različne potrebe, zaznavne možnosti, osebne značilnosti in psihofizična stanja 

vsakega učenca. Poleg tega izključujejo občutek neuspeha učenca zaradi tekmovalnosti, saj je 

prav tekmovalnost tista, ki je pri sposobnih učencih deluje zelo motivacijsko. 

Pedagogi za slepe in slabovidne, ki delajo v centru, glede na razvoj svojih študentov uvajajo 

številne inovativne rešitve v skladu s strokovnim načelom OECD - pedagoška praksa mora biti 



vedno inovativna - pri čemer se te dejavnosti nanašajo tako na uvajanje povsem novih metod 

in načinov dela s študenti kot na preoblikovanje obstoječih. 

Zato so pedagogi glede na individualne značilnosti naših učencev predlagali, da se dobro 

poznana  praksa prilagodi tako, da bodo upoštevane nove ideje. 

Ta inovacija je bila poimenovana 3P: 1 (tako imenovana 3 proti 1). 

Že njeno ime vsebuje najpomembnejše predpostavke - osredotočenost na tri 

najpomembnejše ravni dela z učencem s posebnimi potrebami, ki so tudi odgovor na njegove 

izobraževalne potrebe in splošni razvoj: 

• prepoznavanje 

• ponovno učenje 

• ponovno usposabljanje 

  

Pri inovacijah so pedagogi uporabili več razmeroma novih metod, med drugim One-to-One 

metoda, metoda akcijskega učenja, čuječnost. Njihova opažanja kažejo, da te metode najbolje 

ustrezajo potrebam učencev - jih aktivirajo, spodbujajo samostojno iskanje rešitev - in 

posledično pozitivno vplivajo na njihov razvojni proces in celo na njegovo hitrost. 

Sama inovacija in metode, ki se v njej uporabljajo, so usmerjene v omenjeno individualizacijo 

dela z učencem. Posledica je tesnejši stik med učencem in učiteljem (kar pri delu s skupino 

učencev ni mogoče), učitelj pa ima možnost, da se bolj posveti vsem elementom 

izobraževalnega procesa.  To je zelo pomembno. Seveda je treba pedagoške metode pogosto 

prilagajati in razvijati v skladu s potrebami učencev - zato od učitelja zahtevajo nenehno 

samoizobraževanje in poglabljanje lastnega znanja. To je tudi področje pedagoškega dela, kjer 

so učiteljeve izkušnje in intuicija potrebne nič manj kot strokovno pridobljeno znanje. 

Ti trije elementi metode se dopolnjujejo: 

- PREPOZNAVA vključuje celovito diagnozo zdravstvenega, družinskega in šolskega položaja 

učenca.  Orodje, ki se med drugim uporablja za ta področja, so individualni izobraževalni in 

terapevtski programi, ki jih učitelji centra razvijejo za vsakega učenca posebej (IITP je rešitev, 

ki se uporabljajo po vsej državi). 



Na podlagi tam zbranih podatkov lahko učitelj načrtuje in spremlja dijakov napredek ter uvaja 

ustrezne rešitve v primeru težavne situacije, npr. razmišlja o spremembi smeri izobraževanja 

ali prosi za pomoč ustrezne subjekte (centre za socialno pomoč, družinsko sodišče itd.). Pri 

prepoznavanju in poznejšem reševanju težavnih situacij ima pomembno vlogo sodelovanje s 

starši ali zakonitimi skrbniki (ne smemo pozabiti, da je večina dijakov med šolskim letom v 

varstvu vzgojiteljev v internatu, ki deluje v centru) in tekoči pretok informacij med učitelji, 

vzgojiteljem, psihologom, terapevti in kariernim svetovalcem; 

- PONOVNO UČENJE je zelo dober primer, kako prilagoditi tempo dela zmožnostim oseb s 

posebnimi potrebami, kar vključuje pomoč pri usvajanju učnih vsebin, utrjevanju 

pridobljenega znanja in spretnosti - vendar izven šolskega urnika.  Proces ponovnega učenja 

v veliki meri poteka ob sodelovanju vzgojiteljev v internatu - vzgojitelji namreč delajo z učenci 

zunaj šolskih dejavnosti, pri čemer pogosto opravljajo vlogo staršev ali zakonitih skrbnikov; 

- PONOVNO USPOSABLJANJE pomeni ukrepe, katerih cilj je povrniti invalidni osebi popolno 

telesno in duševno zmožnost ter jo v vseh pogledih povezati z družbenim delovanjem. 

Ta sintetični in celostni pristop k učencu - kjer je za cilj izobraževalnih dejavnosti postavljen 

učenec kot posameznik in ne kot del skupine - lahko izboljša vse kompetence na veliko bolj 

učinkovit način kot pri običajnem načinu izvajanja pouka. 

 

 

 



 

 

Naslednja metoda izobraževanja za dvig temeljnih kompetence  sposobnosti pisanja v skladu 

s slovničnimi in skladenjskimi pravili ter bralnega razumevanja, je bila metoda pisanja zgodbe 

na digitalni način.  K tej vrsti dela so nas na neki način prisilile epidemiološke razmere, zaradi 

katerih je bilo v nekem trenutku treba ostati doma in si prizadevati za poučevanje in učenje 

na daljavo. 

Raziskovalni skupini so predlagali povsem novo dejavnost, razvito posebej zanje in prilagojeno 

novim razmeram. Naloga učencev je bila, da skupaj ustvarijo literarno zgodbo - pravljice o 

dogodivščinah svojega vrstnika. Vsak od učencev je moral v določenem času ustvariti en 

stavek in ga posredovati ostalim. Tako so morali biti vsi učenci enakovredno aktivni in 

vključeni v nalogo, saj bi lahko izključitev ene osebe prekinila dejavnost in ne bi omogočila 

njenega nadaljevanja. Učenci so morali ohraniti stik in sodelovati drug z drugim, zato so se 

začeli medsebojno motivirati. Kmalu se je izkazalo, da sta nekakšno prisilo zamenjali resnična 

pripravljenost za sodelovanje in strast do ustvarjanja. Ta metoda omogoča predvsem dvig 



ravni motivacije, izboljšanje sposobnosti sodelovanja, prebujanje ustvarjalnosti, dvig ravni 

pisnih in ustnih izjav ter odkrivanje novih strasti in talentov učencev. 

Ker je pravljica, ustvarjena po predlagani metodi, prejela glavne nagrade na državnem 

festivalu umetniške ustvarjalnosti, je učencem zagotovila tudi zelo pomemben občutek 

uspeha in lastne vrednosti, kar je prednost, ki je ni mogoče preceniti. 

Poudariti je treba, da se ta metoda lahko uporablja v različnih starostnih skupinah pri učencih 

z različnimi učnimi možnostmi, seveda potem ustrezno spremenjena in prilagojena njihovim 

individualnim sposobnostim. 

 



 

Španija 

V skladu s strateškim načrtom vseživljenjskega učenja je vedno pravi čas za učenje in kot 

osnovni cilj spodbuja izboljšanje možnosti in kakovosti usposabljanja ljudi, brez časovnih 

omejitev in brez določanja določene starosti. 

Njihove pedagoške inovacije vključujejo dejavnosti skupinskega in individualnega dela. Oba 

načina dela sta uspešna, saj krepita samospoštovanje in zagotavljata prostor za učenje in 

sožitje, kjer se za uspešno doseganje skupnega cilja, naloge, uporabljajo socialne in 

individualne spretnosti vsakega udeleženca. 

Prva inovacija se imenuje Inovacija pri spodbujanju branja. Naša inteligenca se začne razvijati, 

ko znamo z besedami opisati in razložiti, kar zaznavamo s čutili, ko znamo razmišljati, 

argumentirati, se odločati ... zato naše združenje daje velik poudarek inovacijam in animaciji 

branja. Cilj spodbujanja branja je spodbuditi razumevanje besedila in mu dati življenjskost. Cilj 

spodbujanja branja je spodbuditi branje besedila in vdihniti knjigam življenje s strategijami, ki 

povezujejo udeležence in vzgojitelja. Pomembno je, da udeleženci dejavnosti obravnavajo 

bolj kot igro in ne kot rutinsko pedagoško dejanje, zato je bistveno, da se uporabljajo strategije, 

ki upoštevajo značilnosti igre, zato je naša dejavnost skupinskega branja. Vrednotiti moramo 

tudi prostor, kjer se dejavnosti izvajajo, torej najbolj uporabljene prostore, kot so hodniki ali 

vhodi. 

Inovacije IKT. Nesporno je, da IKT ponujajo velike priložnosti in koristi, toda ali te priložnosti 

koristijo vsem ljudem enako? Da bi odgovorili na to vprašanje, smo opisane dejavnosti izvedli 

tako, da smo izkoristili potencial, ki nam ga IKT ponujajo, skupaj z zahtevami, ki jih imajo ljudje. 

Ena od naših obveznosti kot izobraževalcev je, da spodbujamo uporabo IKT s koristnim ciljem 

in ne ocenjujemo le kvantitativnih vidikov, druga naša obveznost pa je, da udeležence 

usposabljamo za premagovanje digitalnega razkoraka z vključevanjem IKT skupaj z drugimi 

disciplinami, kot so jezik, umetnost, socialna vprašanja, matematika ... 

Orodja IKT (urejevalniki besedil, grafični urejevalniki, video aplikacije ...) omogočajo razvoj 

spretnosti ustnega in pisnega, grafičnega in avdiovizualnega izražanja. 



 

Še nikoli prej informacije in znanje niso bili dosegljivi vsakemu posamezniku, zato moramo 

ponuditi učenje iskanja informacij in potrebne tehnološke vire. 

Tretja inovacija se imenuje Učenje zunaj učilnice. Didaktična uporaba mesta s tematskimi 

sprehodi je namenjena potovanju skozi zgodovino mesta Madrid. Zanimivo je, da  lahko učeči 

zgodovino, ki nas obdaja, vidijo in čutijo, s čimer spodbujajo spoštovanje in ohranjanje 

kulturne, umetniške in zgodovinske dediščine ter spoštovanje in strpnost do drugih kultur. 

Uporaba mesta kot didaktičnega vira pomeni razvijanje strategij, pri katerih so učenci nekaj 

več kot le opazovalci in so vključeni v oblikovanje znanja ter postanejo protagonisti svojega 

učenja. Izvedeni posegi morajo učence spodbujati k razvijanju sposobnosti opazovanja in 

zaznavanja ter intelektualne zrelosti, da bodo znali ceniti svoje okolje in skupnost ter se 

počutili njen del. Ko je izbrana tema ekskurzije, morajo učenci v skupini pripraviti PowerPoint 

o tem, kar so videli in slišali. To pomeni, da si morajo med ogledom delati zapiske in jih deliti. 

Med ekskurzijo izvajajo igre: orientacija, meritve, čas ... Gre za delo na socialnih in 

državljanskih kompetencah, ki omogočajo razumevanje stvarnosti, v kateri človek živi, 

sodeluje, sobiva in uveljavljala državljanstvo v pluralni in vključujoči družbi. Učenje, ki temelji 

na izzivih (CBL). Pri dejavnosti učenja na podlagi izzivov (CBL) začnejo z majhnimi izzivi, ki se 

bodo po zahtevnosti širili. Razvoj izziva: z vprašanji, dejavnostmi in viri bodo poskušali poiskati 

najustreznejšo rešitev za ugotovljeni problem. Razširjanje dela: rezultati se bodo delili s 

pomočjo interakcije med učenci in učenci iz ust v usta. Prednosti izvajanja izzivov: zanimive 

dejavnosti s protagonizmom slušateljev; razvoj socialnih kompetenc: empatija, vključenost, 

sodelovanje in kooperacija; prava interakcija med učenci iz različnih dejavnosti; odgovornost 

pri iskanju rešitev, razvijanje samostojnosti in samospoštovanja; potenciranje spretnosti, kot 

sta ustvarjalnost ali kritično mišljenje; sprejemanje napak in neuspeha kot nujnega dela 

učenja. 

Zadnja inovacija španskih učiteljev je kritično razmišljanje z razpravo.  Vrednote, kot so 

integriteta, poštenost, pravičnost, odgovornost, spoštovanje in solidarnost, so v naši družbi 

vprašljive, eden glavnih razlogov pa je nedavna gospodarska kriza. V tem smislu je predlagan 

izobraževalni predlog za delo na vrednotah, stališčih in načelih delovanja v gospodarstvu, ki 

vzpostavlja prostor za razmislek, analizo in argumentirano razpravo o tem ključnem vprašanju. 



Cilj je izmenjava znanja in dvomov ter pogovor o pomembnih ekonomskih vprašanjih za 

učence. Da bi v razredu ustvarili dobro razpravo, ki bi bila za učence motivacijska in bi imela 

ustrezno vsebino, je treba sprožiti vprašanja, razmišljanja in polemike, ki vzbujajo zanimanje 

in izzivajo misli učencev, jih silijo, da se sprašujejo o samih informacijah, in ustvarjajo dvome, 

ki bi jih morali razrešiti. Včasih se uporabljajo igre, kot so "za ali proti", degustacija izdelkov 

itd. 

Slovenija 

V Sloveniji so nastali celoviti programi, ki s svojo širino inovativnostjo spodbujajo razvoj vseh 

kompetenc, hkrati pa so programi pripravljeni tako, da se jih lahko prilagodi za različne ciljne 

skupine. Izbrana tematika predstavlja možnosti za medpredmetno povezovanje in spodbuja 

inovativnost učiteljev. Večja finančna pismenost neposredno vpliva na kakovost življenja ljudi. 

Še več – večja finančna pismenost pripomore k njihovi iznajdljivosti in osebnemu razvoju. 

Razvoj finančne pismenosti je problematika s katero se srečujejo pedagogi na vseh ravneh 

izobraževanja in ne glede na starostno skupino slušateljev. Razvita inovativna metoda 

predvideva izvedbo serije delavnic za izboljšanje sposobnosti prepoznavanja denarja - tako 

kovancev kot bankovcev - in samostojnosti pri vsakodnevni uporabi, tudi pri uporabi 

bankomata. Učenje barv v nemščini je metoda, ki dviguje raven usposobljenosti za uporabo 

tujega jezika na osnovno, vendar komunikativno raven. 

V razmišljanju o finančni pismenosti zato ni pomembno le poznavanje finančnega trga in 

njegovih mehanizmov, finančnih inštitucij in njihovih (varčevalnih, zavarovalnih) produktov, 

ampak tudi spoznavanje samega sebe, svojih sposobnosti, želja in vizije. Za uresničitev tega 

pristopa na nastal sklop delavnic, ki smo jih poimenovali Spoznajmo se. Delavnice so 

namenjene odraslim udeležencem, primarno osipnikom, saj je namen delavnic tak, da bi 

preko aktivnosti v posameznih delavnicah krepili njihove osebnostne kompetence, lahko pa 

se (ob ustreznih prilagoditvah) uporabljajo tudi za izvajanje z drugimi udeleženci (mlajšimi ali 

starejšimi). Cilj takšnega pristopa je, da bi vsak sam v sebi in v svojem okolju našel tiste 

možnosti in priložnosti, ki bodo pripeljale do ugodnih rezultatov tudi na finančnem področju. 



Vsebinsko imajo delavnice tudi preventivni značaj, saj so usmerjene v zorenje in 

opolnomočenje posameznikov skozi vseživljenjsko učenje, saj gre za proces, ki se odvija skozi 

celotno življenje. 

IV. DEL 

 

NAREDIM, OCENJUJEM, SPREJEMAM 

Ko so partnerji predstavili predlagane metode učenja, je vsaka organizacija preizkusila tehnike, 

ki so se ji zdele najbolj zanimive, ali tiste, ki so bile podobne predpostavkam o zaznavnih in 

kognitivnih sposobnostih preučevane skupine. Naslednji korak je bila izmenjava dobrih 

izobraževalnih praks, inovativnih idej in učinkov izvedenih učnih načinov. Rezultat teh 

dejavnosti je bilo oblikovanje pripravljenih učnih načrtov, ki so odlično učno gradivo in ga 

lahko uporabljajo vsi pedagogi, ki želijo dvigniti raven temeljnih kompetenc svojih učencev. 
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