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O spletnem vprašalniku 
Ocenjevanje spretnosti 
(SVOS)

SVOS kot orodje za 
posameznikov razvoj in 
načrtovanje kariere  

SVOS je spletni vprašalnik za ocenjevanje temeljnih 
spretnosti posameznika in je skupni projekt OECD in 
Evropske komisije. Nastal je po letu 2013 in temelji 
na metodologiji Raziskave spretnosti odraslih 
PIAAC, zato se lahko izvaja samo v državah, ki so 
raziskavo spretnosti odraslih že izpeljale. V Sloveniji 
je prilagoditev inštrumenta podprlo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport v okviru projekta 
»ESS Strokovna podpora področju razvoja temeljnih 
kompetenc 2016-2022«. 

Poudariti velja dve značilnosti vprašalnika: 
• rezultati posameznika so primerljivi z nacionalnimi in 

mednarodnimi rezultati,
• vprašalnik omogoča takojšnje, veljavne in zanesljive 

rezultate o temeljnih spretnostih posameznika, 
potrebnih za delo, življenje v skupnosti in v domačem 
okolju.

KAJ SE MERI S SVOS?
SVOS podobno kot raziskava PIAAC ocenjuje besedilne 
spretnosti in posamezne bralne komponente, 
matematične spretnosti ter spretnosti reševanja 
problemov v tehnološko bogatih okoljih. Ugotavlja 
tudi izbrane pokazatelje uporabe spretnosti, poklicnih 
interesov in namer, osebne blaginje in zdravja ter 
vedenjskih kompetenc. 

KONTAKTNI PODATKI: 
Spletna stran www.pismenost.acs.si
ester.mozina@acs.si
katja.kragelj@acs.si

Spletni vprašalnik Ocenjevanje spretnosti je lahko učinkovito 
orodje za številne inštitucije in službe, ki se ukvarjajo z 
razvojem človeških virov. Vprašalnik omogoča vpogled v 
spretnosti posameznika in opisno poročilo z rezultati, ki 
so primerljivi z nacionalnimi in mednarodnimi kazalniki. 
Vprašalnik je uporaben kot diagnostičen pripomoček za 
vrednotenje predhodno pridobljenih znanj ter za kakovostno 
načrtovanje in izvajanje svetovanj, izobraževanj in usposabljanj. 

Vprašalnik bodo pri svojem delu lahko uporabljali:   
• v izobraževalnih ustanovah – za ugotavljanje primanjkljajev 

in izobraževalnih potreb ter za evalvacijo učinkov 
izobraževanja; 

• na zavodih za zaposlovanje – za ocenjevanje spretnosti in 
izobraževalnih potreb brezposelnih; 

• delodajalci – za ocenjevanje potreb po usposabljanju 
zaposlenih;

• v drugih izobraževalnih ustanovah, kot so npr. univerze, 
srednje šole, centri za usposabljanje – za  ugotavljanje 
primanjkljajev v spretnostih pri dijakih, študentih in odraslih 
udeležencih;  

• raziskovalci – za raziskovanje spretnosti izbranih skupin in 
populacij; 

• odrasli različnih starosti – ki želijo preveriti svoje spretnosti. 

KDO LAHKO OPRAVI OCENJEVANJE?
SVOS je primeren za odrasle vseh starosti. Praviloma pa 
ocenjevanje spretnosti posamezniki opravijo prek ustanov, ki 
jih napotijo v ocenjevanje.  

KAKO POTEKA OCENJEVANJE?
Ocenjevanje poteka le v računalniško podprtem okolju. 
Opravljati ga je mogoče na računalniku, ki ima omogočen 
dostop do spleta in izpolnjuje sistemske zahteve. 
Celotno ocenjevanje traja predvidoma 120 minut in zajema 
osnovni vprašalnik o uporabniku, ocenjevanje kognitivnih 
spretnosti in nekognitivne module. Opraviti je mogoče tudi 
samo posamezne module, v tem primeru ocenjevanje traja 
manj časa.  
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