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Kakovost med splošnimi načeli vzgoje 
in izobraževanja… 

1. Človekove pravice in dolžnosti 

2. Avtonomija 

3. Pravičnost 

4. Kakovost 

 Kaj je kakovost? 

 ..temeljiti mora na temelju vrednot, ki so skorajda 
splošno sprejete…mora biti javno šolstvo utemeljeno na 
najširšem možnem konsenzu o dobri šoli, dobrem 
vrtcu… (Bela knjiga, 2011, str. 15) 



Zakaj strategije ugotavljanja in 
zagotavljanja kakovosti? 

 ohranjanje standardov znanja 
 ustrezno usposobljen kader kot rezultat 

izobraževanja 
 racionalno trošenje javnih sredstev 
 mednarodne raziskave (PISA, TIMSS, PIRLS) 
 mehanizem vzpostavljanja pravičnosti v šolskem 

sistemu 
 staršem in naciji priskrbeti mero kakovosti 

izobraževanja 
 prehod z nadzora k vzpostavljanju mehanizmov 

varnosti (Gaber, Kos Kecojević 2011) 



Kaj je kakovost? 

 Koncept kakovosti ni nevtralen pojem, je 
socialno konstruiran koncept, 

 koncept kontrole kakovosti in zagotavljanja 
kakovosti se je prvič pojavil 1920. 

 

 Kriteriji, kazalci kakovosti: 

 Strukturni, procesni, rezultati 



Kazalci kakovosti: 

 Strukturni: 

 sredstva, viri, organizacijske dimenzije institucij: 
število otrok v skupinah, razredih; stopnja 
izobraženosti učiteljev; število otrok na eno odraslo 
osebo; kurikularna vsebina (Dahlberg, Moss, Pence 2008). 

 Procesni:  

 interakcija; inkluzija, različnost in demokratične 
vrednote; učne strategije; partnerstvo z družinami 
in lokalno skupnostjo; spremljanje in načrtovanje; 
profesionalni razvoj (International Step by Step 
Association, pedagoška področja kakovosti, 2011) 



 

 Ali smo zadovoljni  s kakovostjo, kot je 
definirana s strukturnimi, procesnimi kazalci in 

rezultati? 

 



 PISA 2009  

 Vključena vsa populacija 15 letnih otrok 

 Bolj poudarjeno področje: bralna pismenost-  

 Manj poudarjeno področje: matematična pismenost, 
naravoslovna pismenost 

 

 PIRLS:  četrti razred devetletke,  tretji razred osemletke  

 2001- povprečje 502 točki, 

 2006- povprečje 522 točk 

 2011- povprečje 530 točk  

 _______________________________________ 
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PISA 

 Namen raziskave PISA je zajeti podatke o 
kompetentnostih učencev, ki jih potrebujejo za 
svoje življenje, poklicno in zasebno, in ki so 
pomembne tako za posameznika kot za celotno 
družbo.  

 



Bralna pismenost- definicija PISA 

 “Bralna pismenost se nanaša na posameznikovo 
sposobnost razumevanja, uporabe in razmišljanja o 
napisanem besedilu, za: 

1. doseganje določenih namenov,  

2. razvijanje posameznikovega znanja in 

3. zmožnosti za sodelovanje v družbi.” 

_________________________________ 
 Pedagoški inštitut/ 
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Pismenost odraslih  

 International Adult Literacy Survey, 1998 

 Več kot 40% odraslih, ki je sodelovalo v raziskavi 
je imelo težave z najpreprostejšimi nalogami 
(druge države 10 do 20%). 

 Najslabša pismenost: 

 starejši odrasli, 

 odrasli, ki ne govorijo slovensko, 

 nezaposleni in slabše izobraženi. 



Ugotovitve: 

 Učencem primanjkuje primernih učnih strategij na 
področju bralne pismenosti.  

 Interes za branje in veselje do branja pomembno 
vpliva na učne dosežke.  

 Slabše razvite učne kompetence za učenje. 

 Pomembna je procesna kakovost (Vonta 2006), 
profesionalna znanja. 

 Pomembna so visoka pričakovanja. 

 Dosežki otrok se razlikujejo glede na regijo in 
socialno-ekonomski status.  



Vpliv socio-ekonomskega statusa na 
dosežke otrok 

 Šibki ekonomski, kulturni in socialni kapital pomembno 
znižuje dosežke otrok. 

 Nižji rezultati so pogojeni tudi z dialektom, ki se 
pomembno razlikuje od knjižnega jezika, v katerem 
poteka poučevanje. 

 Socio-ekonomski status učencev razlaga 14% variance 
na področju bralne pismenosti, kar je enako kot v drugih 
državah.   

 Flere (2009) šolski sistem spodbuja učence z višjimi 
sposobnostmi, motivirane, s samozaupanjem, vključene 
v popoldanske dejavnosti in iz višjih socialnih slojev.  

 Kulturni kapital velik vpliv, posebno izobrazba matere, 
ki ima vpliv bolj na deklice kot dečke. 



Razlike: 

 Otroci staršev z višjo stopnjo izobrazbe dosegajo 
boljše rezultate na nacionalnem preverjanju znanja in 
pri ocenjevanju učiteljev kot otroci, katerih starši so 
osnovnošolsko in srednješolsko izobraženi; dečki 
imajo na eksternem preverjanju boljše rezultate kot 
deklice, razen pri slovenskem jeziku, učitelji pa 
deklice za enak dosežek boljše ocenjujejo kot dečke 
(Marjanovič Umek, Sočan, Bajc, 2007). 
 

 Po rezultatih PISA 2009: rezultati otrok migrantov so 
slabši od drugih otrok za 47 točk. Višje nivoje je 
doseglo samo 23% otrok migrantov in 56% drugih 
otrok. 



Največja težava učiteljev: 

 Nezadostna kompetentnost za soočanje z 
raznolikostjo v razredih, kar navajajo tudi sami 
učitelji. 

 Krek in Vogrinc (2011) v raziskavi, ki je 
vključevala osnovnošolske in srednješolske 
učitelje, predvsem učitelji na osnovnošolski ravni 
izražajo potrebo po dodatnem didaktičnem 
znanju v zvezi s poučevanjem učencev in učenk, 
katerih materni jezik ni slovenščina.  

 To znanje bi morali imeti učitelji na vseh stopnjah 
osnovnošolskega izobraževanja. 



Koliko učencev migrantov imamo v 
slovenskih šolah in katere? 

 2008/2009:  

  886 otrok, od tega 722 iz bivših republik države  
Jugoslavije, manj kot 1%. 

 

 Kako uspešni so učenci v drugih državah? 



Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 
2014–2018, sprejetem v Državnem zboru RS, 15. 7. 2013 

 Slovenski nacionalni program za jezikovno politiko spodbuja skrb za 
ohranjanje in razvoj slovenskega jezika, podpira večjezičnost, priznava 
specifične potrebe otrok, ki jim slovenščina predstavlja drugi ali tuji 
jezik, obenem pa spodbuja rabo, ohranjanje in obnavljanje njihovih 
jezikov in kulture. 

 

 „V okviru svojega izobraževalnega sistema skrbi za čim kvalitetnejši 
pouk slovenščine kot prvega jezika na območju Republike Slovenije ter 
za čim večjo dostopnost pouka slovenščine za Slovence po svetu. V 
svojem izobraževalnem sistemu upošteva specifične potrebe tistih otrok 
in mladih priseljencev, ki jim slovenščina predstavlja drugi ali tuji jezik, 
skrbi pa tudi za promocijo učenja slovenščine pri odraslih, ki jim 
slovenščina predstavlja drugi ali tuji jezik, ter za promocijo učenja 
slovenščine v tujini. Na območjih občin, v katerih živita italijanska ali 
madžarska narodna skupnost, skrbi za kvalitetno izobraževanje v 
italijanščini oziroma madžarščini, skrbi za uporabo in razvoj jezika 
romske skupnosti, prav tako pa priznava vsem drugim jezikom manjšin, 
priseljenskih skupnosti ipd. pravico do rabe, ohranjanja in obnavljanja 
lastnega jezika in kulture«.  
 



Program za dvojezično poučevanje: 

 http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pa
geuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slov
enscina_DOS.pdf 

 

 Dvojezično poučevanje je mogoče, ko je sklenjen 
sporazum med državama (Slovenijo in državo, iz 
katere prihaja otrok). 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_DOS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_DOS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_DOS.pdf


Razlogi za dvojezičnost otrok… 

 Frederickson in Cline (2010) 
 ker skupaj z visoko izobraženimi starši živijo in so 

vključeni v šole v drugih državah zato, ker so starši v 
tem okolju zaposleni npr. kot diplomati, univerzitetni 
profesorji,   

 ker so se rodili v kulturi, kjer je dvojezičnost del 
večinske kulture, kjer starši govorijo jezik, ki ima visok 
status v družbi, drugi jezik pa je zelo razširjen in 
govorjen jezik, 

 ker sta starša iz različnih jezikovnih okolij, 
 ker so starši priseljenci zaradi slabih ekonomskih 

razmer v okolju iz katerega prihajajo, begunci ali 
predstavniki manjšinske kulture. 
 



Faktorji vpliva na učenje drugega jezika  
                                                    (Wong Fillmore 1979) 

 Motivacija: otrok mora imeti željo učiti se jezika. 

 Izpostavljenost jeziku: kvantiteta izpostavljenosti 
lahko vpliva na to, kako hitro otrok začne 
uporabljati drugi jezik v novih okoliščinah. 

 Starost: majhen otrok se ne sprašuje o učenju, 
doživlja spontano, starejši ima večje kognitivne 
kapacitete. 

 Osebnost:  vpliv temperamenta na učenje- 
zadržanost, sramežljivost, ekstravertiranost. 

 



Kako deluje otrok v procesu učenja drugega 
jezika? 

 Pridruži se skupini, obnaša se kot da razume kaj se 
dogaja, čeprav ne razume, kaj se dogaja. 

 Domneva, da je to, kar ljudje govorijo, neposredno 
povezano s trenutno situacijo. 

 Z nekaj dobro izbranimi besedami daje občutek, da govori 
določen jezik. 

 Išče ponavljajoče se vzorce v jeziku. 

 Prizadeva si razumeti celotno situacijo, detajle pusti za 
kasneje. 

 Računa na svoje prijatelje, ki govorijo jezik, da bi mu 
pomagali. 

(Tabors, 1997)   

 



Pomen diskurza…. 

 
 Kaj poudarja diskurz deficita? 
 Poudarja to, kar otrok nima in temu daje velik 

poudarek. Prizadeva si za odpravljanje deficita in ne 
priznava obstoječih izkušenj, znanj, zmožnosti, ki jih 
otrok ima. 

 
 Etnocentristični pristop razlaga, da se je potrebno 

prilagoditi, da bi lahko uspeli. Razlaga in verjame v 
obstoj univerzalnih vrednot in norm za vse družbe 
in kulture. Tem normam naj bi se prilagodil otrok in 
družina. 
 


