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PROJEKT ESS  
»Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih 

raziskav in študij»  
 
Investicijski dokument projekta ESS Evalvacija predvideva pripravo protokolov za diseminacijo 
podatkov mednarodnih raziskav in študij v okviru Aktivnosti 1: Delovanje koordinacijskega 
središča  - Nacionalne naloge dodane vrednosti, povezane z nacionalnim okvirom ugotavljanja in 
zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s sistematičnim vpenjanjem 
mednarodnih raziskav in študij v nacionalni okvir/model (model je v pilotski razvojni fazi). 
Imenovanja protokolov v investicijskem dokumentu so naslednja: 
A: Protokol za javno objavo rezultatov mednarodne raziskave,  
B: Protokol za pripravo nacionalnega poročila o rezultatih mednarodne raziskave,  
C: Protokol za pripravo individualnega poročila o rezultatih mednarodne raziskave za sodelujočo 
šolo oziroma vrtec  
D: Protokol o izvedbi predstavitve rezultatov in analiz mednarodne raziskave v strokovnem 
seminarju, za relevantne deležnike in strokovne javnosti 
V procesu priprave protokolov smo naslove nadgradili za boljše razumevanje njihovega namena. 
 
 

Protokol B: Nacionalno poročilo o prvih rezultatih raziskave 
 
Namen nacionalnega poročila in struktura 
 
Krovni namen predstavitve prvih rezultatov v nacionalnem poročilu je predstaviti rezultate za 
Slovenijo v relevantnem mednarodno primerjalnem kontekstu, kolikor ga dopuščajo zasnova in 
metodologija raziskave ter čas, ki je na voljo za pripravo poročila; če je mogoče, je smiselno 
(delno) slediti strukturi mednarodnega poročila. 
 
Pripravljalec nacionalnega poročila 
 
Nacionalno poročilo raziskovalno avtonomno pripravi izvajalec raziskave, skladno z dogovorjenim 
protokolom. 
 
Obveščanje naročnika o rezultatih raziskave v času priprave nacionalnega poročila 
 
Naročnik MIZŠ je o prvih nacionalnih in mednarodnih rezultatih raziskave v raziskavah OECD 
obveščen skladno z mednarodno časovnico pošiljanja rezultatov državam preko svojega 
predstavnika v Governing Board (PISA, TALIS) oziroma Board of Participating Countries (PIAAC),  
v raziskavah IEA PI zagotovi možnost vpogleda pooblaščene osebe MIZŠ v gradiva za pripravo 
nacionalnega poročila v nacionalnem koordinacijskem centru raziskave.  
 
Časovnica in način objave  
 
Nacionalno poročilo se praviloma javno objavi na dan sprostitve mednarodnega embarga, skladno 
s časovnico objavljanja mednarodnega poročila oziroma mednarodnih rezultatov raziskave. 
Nacionalno poročilo je objavljeno v spletni obliki (tudi pdf), tiskana različica je dobrodošla. 
Po dogovorjeni časovnici z naročnikom, izvajalec pripravi izvleček nacionalnega poročila za 
spletno objavo v ministrski zbirki Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, naročnik pa izvleček 
objavi na ustreznih spletnih straneh.  
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Vsebinska struktura nacionalnega poročila 
 
Vsebina nacionalnega poročila obsega (najmanj) opis namena raziskave, metodologijo in prve 
rezultate; za raziskave s preverjanjem znanja učencev prvi rezultati, kolikor to dopušča zasnova in 
metodologija raziskave, obsegajo mednarodne primerjave dosežkov, t.i. spremljajočih dejavnikov 
na ravni učenca, staršev, učitelja, šole in povezave dejavnikov in dosežkov; za anketno zasnovane 
raziskave (npr. TALIS) nacionalno poročilo tudi (delno) povzema vsebine mednarodnega poročila. 
Morebitne ostale vsebine nacionalnega poročila določi izvajalec, naročnik pri izbiri nadaljnjih 
vsebin nacionalnega poročila sodeluje na željo izvajalca. 
Za raziskave na področju izobraževanja odraslih objava prvih rezultatov obsega dosežke odraslih 
po vsaj naslednjih socio-demografskih kazalnikih (spol, starost, izobrazba, zaposlitveni položaj, 
poklic, sektor dejavnosti, udeležba v izobraževanju, migrantsko in družinsko ozadje) ter 
mednarodne primerjave. 
 
Predlog vsebinskih sklopov nacionalnega poročila 

1. Povzetek rezultatov in ključne besede 
2. Kazalo 
3. Uvod 
3.1. Opis raziskave, področij merjenja, ravni znanja oz. pismenosti, opis sodelujočih držav 
4. Metoda 
4.1. Vzorec 
4.2. Instrumentarij 
4.3. Postopek zbiranja podatkov 
4.4. Postopek obdelave podatkov 
5. Rezultati (to poglavje je vsebinsko prilagojeno posamezni študiji) 
5.1. Dosežki 
5.2. Doseganje ravni 
5.3. Trendi 
5.4. Razlike po spolu oz. drugih karakteristikah udeležencev, odvisno od raziskave 
5.5. Opis določenih nacionalnih rezultatov, po presoji koordinatorja (npr. izstopajoči rezultati, 
poudarek na določeni aktualni vsebini, širši nabor socio-demografskih značilnosti ipd.) 
6. Sklep 
7. Reference 


