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1. UVOD 

1.1. Povzetek 

Za evropska podeželska območja je značilna selitev, ki je selektivna glede na spol, saj je število 

žensk, ki zapuščajo podeželska območja, večje od števila moških, ki to počnejo. Na svetovni 

ravni je še vedno manj verjetno, da bodo ženske sodelovale na trgu dela kot moški, pogosteje 

so brezposelne kot moški ter so preveč zastopane v neformalnih in ranljivih oblikah zaposlitve. 

Ženske na podeželskih območjih EU predstavljajo manj kot 50 % celotnega podeželskega 

prebivalstva, 45 % ekonomsko aktivnega prebivalstva, približno 40 % pa jih dela na družinskih 

kmetijah. Stopnja brezposelnosti na podeželju se je v analiziranem obdobju (2013-2017) 

začela zmanjševati; brezposelnost je bolj prizadela ženske kot moške (7,1 % oziroma 7,6 %). 

Največja stopnja brezposelnosti žensk je zabeležena v podeželskih regijah Grčije (IPOL_STU 

(2019)608868). Čeprav ženske na podeželskih območjih EU predstavljajo malo manj kot 50 % 

celotnega podeželskega prebivalstva, predstavljajo 45 % ekonomsko aktivnega prebivalstva 

in približno 40 % jih dela na družinskih kmetijah. Poleg tega je njihov pomen v podeželskem 

gospodarstvu verjetno še večji, saj njihova udeležba prek neformalnega podeželskega 

gospodarstva ni statistično priznana. Podjetnice predstavljajo le tretjino samozaposlenih oseb 

v EU, kmetice pa 30 % vseh upraviteljev kmetij v EU. Po navadi imajo manjše kmetije kot 

moški, vendar sprejemajo več premišljenih tveganj kot moški. Ženske ideje za inovacije so 

enako tržno zanimive kot moške, vendar jih zainteresirane strani, v katerih prevladujejo 

moški, ne priznavajo (COPA, 2017). 

Projekt DigiWomen je namenjen ženskam iz prikrajšanih podeželskih območij kot končnim 

upravičenkam z zagotavljanjem sodobnih in inovativnih metodologij in orodij za učinkovito 

izobraževanje. Vključitev učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v projekt jim bo 

pomagala pri usposabljanju po oblikovanju modulov, prilagojenih njihovim potrebam. Na 

podlagi diagnostičnega poročila v poglavju 3 se bomo osredotočili na posebne poklicne 

kvalifikacije in spretnosti, ki bi jih morala ženska izboljšati v okviru finančne, digitalne, 

kmetijske in angleške jezikovne pismenosti projekta DigiWomen. V ta namen bodo ženske 

dobile enake možnosti z uporabo platforme za e-učenje DigiWomen (IO4), ki bo vključevala 

razvit učni načrt za učitelje poklicnega izobraževanja in usposabljanja (IO3). 

Pričakovani rezultati projekta DigiWomen temeljijo na poklicnih kvalifikacijah, ki naj bi jih 

udeleženke pridobile po njegovem zaključku. Učitelji poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja ter ženske, ki prihajajo iz prikrajšanih podeželskih območij, bodo pomembni 

upravičenci projekta, saj se bodo usposabljali na več področjih in bodo poleg znanja pridobili 

tudi kvalifikacije za osebni razvoj, kot sta samozavest in samospoštovanje.  
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2. Pregled literature 

2.1 Digitalna pismenost 

 

2.1.1 Vloga mobilnih telefonov pri krepitvi vloge žensk v kmetijstvu 

Routledge Handbook of Gender and Agriculture, C. E. Sachs, L. Jensen, P. Castellanos,  

K. Sexsmith, poglavje 12, str. 160-167, Routledge, 2020 

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) imajo trenutno veliko vlogo pri razvoju 

različnih poslovnih sektorjev, vključno s kmetijstvom. Projekti, povezani z IKT, ki se 

osredotočajo na uporabo mobilnih telefonov ali jo vključujejo, so uvedli platforme, ki lahko 

kmetijskim skupnostim zagotavljajo informacije o tržnih cenah, finančnih storitvah in 

vremenskih opozorilih ter tako zmanjšujejo razlike med dostopom do informacij, tehnologijo 

in celo razlike med spoloma. 

 

Ženske predstavljajo od 50 % do 60 % vsega kmetijskega dela na mednarodni ravni, zato imajo 

ključno vlogo v kmetijstvu, njihovo izobraževanje in vključevanje v odločanje ter družbene 

spremembe in vodenje pa sta nujna. Kljub večjemu številu žensk v kmetijstvu je njihovo delo 

večinoma delovno intenzivno, za njihovo vlogo pa so značilne velike neenakosti med spoloma, 

kar otežuje reševanje vprašanj, kot sta dostop do trga ali prilagajanje podnebnim 

spremembam. Poleg tega jim že obstoječe družbene in politične strukture otežujejo dostop 

do svetovalnih storitev. Glede na to so sodobne IKT, kot so mobilni telefoni, zagotovile 

možnosti za krepitev vloge žensk v kmetijstvu, saj omogočajo dostop do novega znanja, 

zmanjšujejo informacijske vrzeli in neenakosti ter ženskam ponujajo priložnosti, da jih 

uporabijo pri svojih kmetijskih dejavnostih. 

IKT kot sredstvo za boljši dostop do informacij in splošno opolnomočenje. 

V zadnjih letih so mobilni telefoni postali ključni vidik dostopa do informacij, povezanih s 

kmetijstvom, zlasti v državah v razvoju. Pogosto je opaziti, da imajo ženske pogosteje omejen 

dostop do tehnologije, kar jim onemogoča uporabo najnovejših informacij in inovacij na 

njihovem področju ter povečuje tveganje in negativno vpliva na pridelavo pridelkov. Glede na 

predhodne študije lahko dostop do informacij z uporabo mobilnih naprav spodbuja 

informirano odločanje, zmanjšanje stroškov in boljše prakse upravljanja. To podpira tudi 

ženske z izboljšanjem proizvodnje in zmanjšanjem revščine za tiste na podeželju, pa tudi z 

zagotavljanjem podpore in mreženja. 
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IKT kot sredstvo za izboljšanje kmetijske produktivnosti in prehrane 

Glede na nadaljnje študije je izboljšana uporaba mobilnih telefonov poleg dostopa do 

ustreznega tehnološkega strokovnega znanja in vložkov prispevala k povečanju dohodka 

gospodinjstev, opolnomočenju žensk, varnosti preskrbe s hrano in kakovosti prehrane. Poleg 

tega se lahko z uporabo IKT in konvencionalnih medijev, ki spodbujajo širjenje znanja za 

agroživilstvo, borijo proti strukturnim težavam, zaradi katerih svetovalci pogosto ne uspejo 

doseči kmetic. Že zdaj je očitno, da se je z dodatkom aplikacij za mobilne telefone k že 

obstoječemu programu izboljšala dostopnost do ugodnosti, hkrati pa se je razširila tudi baza 

uporabnikov. 

 

Vpliv izboljšanega dostopa do IKT na sprejemanje tehnologije 

Na splošno IKT izboljšuje dosegljivost, razpoložljivost in sprejemljivost tehnologije ter dostop 

do vhodnih in izhodnih trgov. V študiji, izvedeni v Indiji, se je izkazalo, da se kmetje, ki pridejo 

v stik z ustreznimi informacijami prek svojih telefonov, zelo dobro zavedajo vrednosti IKT, 

medtem ko so ženske posebej prepoznale njeno vrednost kot okoljski dejavnik in z veseljem 

delile informacije zunaj projekta. Druge študije kažejo, da se kmetje zanašajo na mobilne 

aplikacije, kadar imajo možnost, in, kar je zelo pomembno, kadar je uporaba IKT podprta, se 

poveča raven finančnega nadzora žensk na območju. 

Vloga IKT pri prilagajanju podnebnim spremembam  

Z naraščanjem opaženih podnebnih sprememb sta se povečali potreba po informacijski 

tehnologiji in zavedanje o nevarnosti, ki jo te spremembe predstavljajo za kmetijstvo. Splošno 

prepričanje in dokazano je, da lahko IKT, zlasti mobilni telefoni, zmanjšajo asimetrijo 

informacij in pomagajo pri sprejemanju novih tehnologij. V primeru žensk, ki imajo pogosto 

slabši dostop do telefonov, to močno poveča dostop do vremenskih in podnebnih informacij 

ter pomaga pri oblikovanju sistemov za podporo odločanju.  

Vloga IKT pri izboljšanju povezljivosti trgov in dohodkov  

Dostop do IKT je pomagal povezati podeželske kmete s tržnimi viri, uporaba mobilnih 

telefonov pa je pripomogla k povezovanju malih kmetov s trgom, kar je povečalo dohodek. 

Medtem ko imajo ženske omejen dostop do trgov, zaradi česar so slabo vključene v tržne 

dejavnosti, je pojav mobilnih telefonov ženskam omogočil boljši dostop do informacij in 

izboljšal kakovost njihovega življenja. Glede na študije vplivi, kot so med drugim spol in 

mesečni dohodek, vplivajo na uporabo mobilnih telefonov pri trženju v kmetijstvu. Ker imajo 

ženske običajno manjši vir dohodka, je manj verjetno, da bodo uporabljale IKT. Poglavje 

poziva k prizadevanjem za odpravo tega pomanjkanja povezovanja, saj poudarja, da se na 

splošno pri ženskah in gospodinjstvih, ki jih vodijo ženske, ob prehodu na uporabo mobilnih 



 

KA202: Strategic Partnerships in the Field of Vocational Education and Training 

Project number: 2020-1-SI01-KA202-075891 

7 

telefonov in drugih orodij IKT izboljšajo finančna odpornost, varčevanje, trg dela, prehrana in 

razporejanje dela . 

Projekti, ki podpirajo takšno uporabo mobilnih telefonov, počasi napredujejo, njihova trajnost 

pa je še vedno vprašljiva, njihova učinkovitost pa je zelo odvisna od omejujočih kmetijskih 

dejavnikov. Vendar pa so informacije prvi korak k opolnomočenju kmetic. Bolj ko so kmetice 

seznanjene z vremenskimi posodobitvami, novimi tehnologijami, vladnimi pobudami in 

tržnimi informacijami, kot so cene, bolj verjetno je, da bodo v teh časih negotovosti 

sprejemale boljše izbire in odločitve. Na splošno je lahko IKT velik pripomoček pri odpravljanju 

družbeno-kulturnih ovir, ki omejujejo ženske v kmetijstvu. 

 

2.1.2 Metode razvoja digitalne pismenosti za ženske s podeželja, ki delajo v 

kmetijskem sektorju 

Analiza spola 

Uvod 

Namen tega pregleda literature je raziskati vlogo žensk v zvezi z razvojem in obravnavo 

tehnologij v novem kmetijskem sektorju. Najprej se lotevamo vprašanja, kako se sektor 

dojema z vidika spola, nato pa pregledamo, ali nove tehnologije spodbujajo vključevanje žensk 

v kmetovanje ali jih izključujejo. 

Ugotovitve 

O ženskah v kmetijstvu 

Poudarek na ženskah v kmetijstvu se je sčasoma razvil z raziskovanjem družbene neenakosti 

na podlagi spola. Čeprav spol ni bil osrednji element številnih študij, je bil prispevek žensk 

pogosto opredeljen v majhni proizvodnji in preživetju družinske kmetije (Bryant in Pini, 2006; 

Little, 2009). Vendar se je ogromno raziskav razvilo v ekofeminizem, ki preučuje odnos žensk 

do okolja in narave. 

To je skozi čas pripeljalo do ideje, da tehnologija v kmetijstvu temelji predvsem na težki 

mehanizaciji in IKT (informacijskih in komunikacijskih tehnologijah). To skupaj z neenakostjo 

na podlagi spola vodi do domneve, da moški kmetje običajno uporabljajo kmetijsko 

tehnologijo za krepitev patriarhalnih ideologij in da ta praksa izključuje ženske iz 

kompleksnejših kmetijskih procesov. 

Vendar je bilo to dojemanje že prepoznano in obravnavano z močnim gibanjem proti 

patriarhizmu in zavzemanjem za enakost. Vloga žensk v kmetijstvu se je izkazala za 

pomembno in potrebno v tem sektorju, saj v procese prinašajo dragocene spretnosti. Kljub 
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temu je tema, četudi se morda zdi primitivna in nima pomena v enaindvajsetem stoletju, še 

vedno aktualna in se lahko izkaže za zapleteno. 

Moškost moških kmetov, povezana s sektorjem in uporabo težkih strojev, se z vključevanjem 

žensk in bolj izpopolnjene tehnologije postavlja pod vprašaj. 

O sprejemanju tehnologije 

Ena od glavnih skrbi je, da se v kmetijstvu zaposluje vse manj mladih. To ima za posledico 

različne posledice, na primer pomanjkanje usposobljenih živinorejcev in primernih kandidatov 

za nadaljevanje dejavnosti. Poleg tega so mladi običajno bolj odprti za izvajanje in sprejemanje 

novih tehnologij v kmetijstvu. 

Če se osredotočimo na uporabo tehnologije glede na spol, lahko za primer vzamemo raziskavo 

(Saunders et al., 2009), opravljeno z mešano metodo zbiranja podatkov v avstralski govedoreji 

v zvezni državi Queensland, kjer so v spletni anketi s šestnajstimi vprašanji spraševali 

udeležence o njihovih izkušnjah s sprejemanjem tehnologije in o vlogi žensk pri odločanju za 

sprejemanje in upravljanje tehnologije, zlasti z domače kmetije.  

Rezultati so bili takšni, kot je prikazano v naslednji preglednici: 

Rezultati kažejo, da so bile v večini primerov ženske opredeljene kot glavne uporabnice 

tehnologije pri komunikacijskih, računovodskih in promocijskih dejavnostih.  
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Zaključek in razlaga 

Kmetijski sektor je še vedno zelo povezan z moškimi in patriarhizmom. To lahko izhaja iz 

anatomskih značilnosti moškega telesa, ki je na splošno bolj debel kot ženske, ter iz kulturne 

in tradicionalne povezanosti z zahtevnim fizičnim delom na kmetiji. Zato je treba vlogo žensk 

kot visokokvalificiranih kmetic še naprej poudarjati in spodbujati.  

Pri obravnavi sprejemanja in izvajanja tehnologije v kmetijstvu lahko ugotovimo, da še vedno 

poteka? Težka mehanizacija, ki je včasih še vedno fizično zahtevna, je zelo povezana z moškimi 

in moškostjo; vendar se ženske uveljavljajo v tem sektorju in pridobivajo vse več priznanja. 

Na podeželju se uvaja pametna, bolj izpopolnjena tehnologija, ki pušča ob strani vse 

anatomske razlike in se osredotoča na to, da daje glavno vlogo robotom, satelitskemu 

nadzoru in drugim naprednim tehnologijam. 

Ekipe, ponudniki storitev in kmetije postajajo vse bolj interdisciplinarni, v sektor pa se vse bolj 

vključujejo ženske, kar bo izkoreninilo opazne razlike iz preteklosti. 
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2.1.3 Metode razvijanja pismenosti za ženske na podeželju v kmetijskem 

sektorju 

Uvod  

Čeprav ženske na podeželskih območjih EU predstavljajo le malo manj kot 50 % celotnega 

podeželskega prebivalstva, predstavljajo 45 % ekonomsko aktivnega prebivalstva in približno 

40 % jih dela na družinskih kmetijah. Poleg tega je njihov pomen v podeželskem gospodarstvu 
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verjetno še večji, saj njihova udeležba v neformalnem podeželskem gospodarstvu ni 

statistično priznana. Podjetnice predstavljajo le tretjino samozaposlenih oseb v EU, kmetice 

pa 30 % vseh upraviteljev kmetij v EU. Po navadi imajo manjše kmetije kot moški, vendar 

sprejemajo več premišljenih tveganj kot moški. Ženske ideje za inovacije so enako tržno 

zanimive kot moške, vendar jih zainteresirane strani, v katerih prevladujejo moški, ne 

priznavajo (COPA, 2017). 

Za evropska podeželska območja je značilna spolno selektivna migracija, saj je število žensk, 

ki zapuščajo podeželska območja, večje od števila moških, ki to počnejo. Ta proces povzroča 

velika demografska neravnovesja med regijami in znotraj njih ter ovira trden gospodarski in 

socialni razvoj podeželskih območij. Zato so za reševanje teh izzivov potrebni ustrezni politični 

ukrepi. 

Velika večina žensk, ki živijo na podeželju, je pogosteje brezposelna ter ima manj možnosti za 

zaposlitev in izobraževanje, veliko žensk (približno 60 % po statističnih podatkih ZN) pa dela 

kot neplačane družinske delavke. Te ženske so ujete v tradicionalnih družinskih vlogah in 

nimajo osnovnih znanj s področja digitalne pismenosti, ki bi jim lahko omogočila, da izkoristijo 

svoj potencial. Opredelitev vlog je podlaga za številne razloge, zakaj ženske ne uporabljajo 

tehnologije v zadostni meri. Kultura, mediji in družba opredeljujejo vloge žensk, ki jih na 

splošno ne spodbujajo k izpolnjevanju njihovih individualnih potreb ali prizadevanjem za 

samorazvoj, celo v izobraženih družinah (Antonio in Tuffley, 2014). 

 

Digitalna pismenost je kombinacija tehničnih - proceduralnih, kognitivnih in čustveno-

socialnih spretnosti, na primer uporaba računalnika vključuje proceduralne spretnosti 

(upravljanje datotek) in kognitivne spretnosti (intuitivno branje vizualnih sporočil v grafičnih 

uporabniških vmesnikih) (Nawaz in Kundi, 2010).  

 

Digitalne spretnosti so kombinacija tehničnega znanja, stališč, delovnih metod in 

medsektorskih kompetenc. Vključujejo na primer sposobnost iskanja, ustvarjanja in 

vrednotenja pomembnih vsebin na internetu, odgovornega ravnanja pri izmenjavi in 

ustvarjanju informacij ter uporabe osnovnih računalniških programov (BMZ, 2020). 

Digitalno pismenost je treba obnavljati, saj se digitalna tehnologija sčasoma razvija. Razdelimo 

jo lahko na tri ravni: (1) digitalne kompetence - digitalno znanje, (2) digitalna uporaba - 

uporaba digitalnih kompetenc in (3) digitalna transformacija - ustvarjanje novega znanja kot 

posledica digitalne uporabe. Prior in drugi (2016) ugotavljajo, da lahko učenci izkazujejo 

različne ravni digitalne pismenosti. Tako lahko predpostavljanje, da imajo vsi učenci enako ali 

določeno raven digitalne pismenosti, pri spletnem učenju privede do težav - to, kar so učenci 

sposobni narediti, se lahko razlikuje od pričakovanj učiteljev (Tang in Chaw, 2016). 

 

Ženske in dekleta so premalo zastopane v IKT, predvsem na podeželju, kjer ženske nimajo 

telefonov ali računalnikov. Nepremostljiva ovira za vključitev v digitalno areno je tudi 
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pismenost, pri čemer sta dve tretjini od 700 milijonov odraslih, ki so nepismeni, žensk (Drape, 

2018). 

Digitalne tehnologije ponujajo priložnosti za preskok in pomagajo opolnomočiti ženske. 

Internet, digitalne platforme, mobilni telefoni in digitalne finančne storitve ponujajo velike 

priložnosti za vse in lahko pomagajo premostiti razkorak, saj ženskam omogočajo, da zaslužijo 

(dodatnega) dohodka, večje možnosti za zaposlitev ter dostop do znanja in splošnih 

informacij. To koristi ženskam in njihovim družinam, s čimer se izboljšujeta življenje in blaginja 

ljudi in družbe kot celote. 

Digitalne spretnosti imajo poleg dostopa in uporabe ključno vlogo pri digitalni udeležbi žensk. 

Tudi če imajo dostop do interneta in si ga lahko privoščijo, ženske pogosto nimajo dovolj 

znanja in spretnosti, da bi te tehnologije uporabile za izboljšanje svojega življenja. Izboljšanje 

digitalnih spretnosti in kompetenc žensk ni le vprašanje enakih možnosti, temveč tudi 

pomemben gospodarski dejavnik. Po podatkih Svetovnega gospodarskega foruma lahko že 

osnovna digitalna znanja in spretnosti bistveno izboljšajo gospodarsko udeležbo žensk in 

deklet. 

Ženske v kmetijstvu lahko uporabljajo digitalne spretnosti za učenje novih metod pridelave, 

raziskovanje cen kmetijskih proizvodov ali iskanje vremenskih napovedi. Digitalna znanja 

ženskam omogočajo uporabo spletnih strani o zdravstvenih in pravnih vprašanjih, da lahko 

sprejemajo boljše odločitve zase in za svoje družine. Digitalni učni tečaji, bodisi v aplikacijah 

bodisi kot množični odprti spletni tečaji (MOOC), odpirajo nove izobraževalne poti, zlasti za 

ženske na oddaljenih območjih ali zunaj formalnih izobraževalnih sistemov (BMZ, 2020). 

Digitalno kmetijstvo lahko ženskam in drugim malim kmetom v državah v razvoju pomaga 

premagati ali nadomestiti ovire, s katerimi se soočajo pri izboljšanju svoje konkurenčnosti in 

dostopu do izvoznih trgov (OECD, 2019). Prav tako lahko dopolnjuje obstoječe tehnologije in 

tako poveča produktivnost kmetic (Teaching Material on Trade and Gender Linkages: Učinek 

tehnološke nadgradnje v kmetijstvu na spol, 2020). 

Zaključek 

Ženske lahko veliko pridobijo z večjo uporabo digitalnih orodij. Medtem ko lahko digitalna 

tehnologija koristno za vse, pa digitalni razkorak med spoloma pomeni, da imajo ženske veliko 

možnosti, da izkoristiti več vrednosti pri uporabi digitalnih orodij. Uporabnice trenutno 

uporabljajo manj storitev kot moški in so manj samozavestne pri uporabi interneta. Medtem 

ko na primer mobilne računi za mobilni denar ponujajo učinkovit način za povečanje finančne 

vključenosti, še vedno velja, da manj žensk verjetno ima in uporablja takšen račun. Spletno ali 

videoizobraževanje in vodenja lahko ženskam pomagajo zlasti pri boljši uporabi digitalnih 

orodij in pridobivanju več in jih tako bolje izkoristiti. 

Učenje lahko poteka v okviru formalnega izobraževanja, pa tudi z neformalnimi pristopi in z 

možnostmi za samostojno učenje, ki so na voljo na spletu. Intervencije, s katerimi se posebej 

krepita samoučinkovitost in samozavest deklet, so se izkazale za ključne, saj podatki kažejo, 
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da je raven samozavesti deklet nižja kot pri fantih, celo v okoljih, kjer so pri računalništvu 

uspešnejše od njih (Cracking the code: Opolnomočenje podeželskih žensk in deklet z 

digitalnimi spretnostmi Spremljevalni dogodek na 62. zasedanju Komisije za status žensk, 

2018).  

Digitalne tehnologije lahko ženskam in drugim malim kmetom pomagajo tudi pri boljšem 

dostopu do k vhodnim surovinam in znanju, kar jim olajša morebitno vključevanje v globalne 

vrednostne verige. IKT lahko ženskam pomaga odpraviti številne tradicionalne ovire pri 

uvajanju novih tehnologij v kmetijstvu, kot so časovne omejitve in omejitve mobilnosti, 

dostop do financ, informacij, usposabljanja, mrež in trgov (Teaching Material on Trade and 

Gender Linkages: Učinek tehnološke posodobitve v kmetijstvu na spol, 2020). 
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2.2. Finančna pismenost 

Finančna pismenost in ženske na podeželju 

 

1. Uvod - Finančna pismenost in finančno izobraževanje 

OECD INFE (Mednarodna mreža za finančno izobraževanje Organizacije za gospodarsko 

sodelovanje in razvoj) opredeljuje finančno pismenost kot "kombinacijo zavedanja, znanja, 

https://www.mdpi.com/1999-5903/6/4/673/htm
https://www.researchgate.net/profile/Allah-Nawaz-2/publication/283316772_Digital_literacy_An_analysis_of_the_contemporary_paradigms/links/563275c808aefa44c368518c/Digital-literacy-An-analysis-of-the-contemporary-paradigms.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Allah-Nawaz-2/publication/283316772_Digital_literacy_An_analysis_of_the_contemporary_paradigms/links/563275c808aefa44c368518c/Digital-literacy-An-analysis-of-the-contemporary-paradigms.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Allah-Nawaz-2/publication/283316772_Digital_literacy_An_analysis_of_the_contemporary_paradigms/links/563275c808aefa44c368518c/Digital-literacy-An-analysis-of-the-contemporary-paradigms.pdf
https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/180144eng.pdf
https://www.dianova.org/news/rural-women-and-technology/
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https://www.eskills4girls.org/wpcontent/uploads/2020/02/200129_eSkills4Girls_Bro_EN_bf.pdf
https://academicpublishing.org/index.php/ejel
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spretnosti, odnosa in vedenja, ki so potrebni za sprejemanje pravilnih finančnih odločitev in 

končno doseganje finančne blaginje posameznika".  

Opredelitev finančnega izobraževanja, ki jo navaja OECD INFE, je "proces, v katerem finančni 

potrošniki/investitorji izboljšajo svoje razumevanje finančnih produktov, konceptov in tveganj 

ter z informacijami, navodili in/ali objektivnimi nasveti razvijejo spretnosti in zaupanje, da se 

bolje zavedajo finančnih tveganj in priložnosti, sprejemajo informirane odločitve, vedo, kam 

po pomoč, in sprejmejo druge učinkovite ukrepe za izboljšanje svojega finančnega 

blagostanja".  

Finančno izobraževanje bi se moralo začeti že v zgodnjem otroštvu in ga je treba obravnavati 

kot vseživljenjski, stalni in neprekinjeni proces, pri čemer je treba upoštevati, da so trgi vse 

bolj zapleteni, da se finančne potrebe razlikujejo glede na starost in življenjske korake ter da 

so sposobnosti, ki jih je treba razviti, in informacije, ki jih je treba obdelati, vse bolj zapletene. 

2. Ugotovitve in razlaga 

Razlike v finančni pismenosti med moškimi in ženskami so dejstvo: raziskave so pokazale, da 

je na svetovni ravni finančna nepismenost med ženskami zelo razširjena in da številne med 

njimi ne poznajo niti najosnovnejših ekonomskih konceptov, potrebnih za sprejemanje 

odločitev o varčevanju in naložbah. 

Raziskava Standard & Poor's Global Financial Literacy Survey (2014), v kateri je sodelovalo več 

kot 150.000 ljudi v 140 gospodarstvih po vsem svetu, kaže, da razlike med spoloma obstajajo 

po vsem svetu, ne glede na družbeno in kulturno ozadje ter stopnjo razvoja gospodarskih in 

institucionalnih sistemov v državi.  

Raziskava je pokazala, da obstaja pomembna povezava med finančno pismenostjo žensk in 

uporabo finančnih instrumentov (npr. varčevanje, najemanje posojil) ter da so ženske s slabim 

finančnim znanjem zelo izpostavljene finančni negotovosti.    

Da bi prispevali k pridobivanju z denarjem povezanih spretnosti med prebivalstvom na 

splošno in zlasti med ženskami, bi bilo treba finančno izobraževanje zagotoviti vsem 

posameznikom že v šoli. Pri odraslih je še en pomemben in razširljiv način za izboljšanje 

finančne pismenosti na delovnem mestu, in sicer s programi, ki jih zagotavljajo delodajalci.   

Glede na navedeno bi bilo treba za reševanje različnih finančnih izzivov, s katerimi se soočajo 

odrasle ženske, razviti posebne programe usposabljanja, ki bi upoštevali njihove posebnosti 

glede finančnega znanja, finančnega vedenja in finančnih potreb.  

Devex (2014) je odločno poudaril, da so "pravice žensk človekove pravice in da 

opolnomočenje žensk in deklet ni le prava stvar, ampak je tudi gospodarsko smiselno, saj se 

zaveda, da je treba vlagati v krepitev veščin žensk in da lahko to pomembno vpliva na 

gospodarstvo z njihovim sodelovanjem kot imetnic bančnih računov, kmetij, lastnic malih 

podjetij in drugih". 

Za ženske, ki živijo na podeželju, je dostop do finančnega izobraževanja bistvenega pomena: 

finančna pismenost ne prinaša koristi le ženskam samim, njihovemu lastnemu upravljanju 
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financ, vključno z varčevanjem, naložbami in financiranjem ustanavljanja podjetij, temveč 

pozitivno vpliva tudi na celotno skupnost, ki ji pripadajo, saj omogoča razvoj in blaginjo.  

FAO v svojih priporočilih (The State of Food And Agriculture, 2001) poudarja pomen 

spodbujanja finančne pismenosti za ženske, ki živijo in delajo na podeželju, s strani vlad, 

finančnih institucij in nevladnih organizacij, in sicer z izvajanjem tečajev usposabljanja, 

namenjenih posebej tej ciljni skupini, da bi jim omogočili sprejemanje pravilnih finančnih 

odločitev. Razširjanje informacijskega gradiva na ženskam lahko dostopnih mestih in prek 

primernih kanalov je prav tako koristen način za ozaveščanje in spodbujanje pridobivanja 

kompetenc na tem področju.  

V zvezi s finančnim izobraževanjem velja omeniti ustrezno študijo Evropskega bančnega 

organa (EBA).  

Organ EBA v Poročilu o finančnem izobraževanju 2019-2020 analizira izobraževalno zbirko, 

sestavljeno iz 123 pobud za finančno izobraževanje, ki so jih izvedli nacionalni organi, 

odgovorni za nadzor finančnih storitev in produktov, ki spadajo na področje delovanja organa 

EBA.  

V omenjenem poročilu je ponujen vpogled v proces razvoja in izvajanja pobud za finančno 

izobraževanje s strani nacionalnih organov, ki ga sestavljajo trije glavni koraki: Identification 

of financial needs, 

1) Doseganje ciljne skupine; izbira kanala; izbira rezultatov; razvoj vsebine, 

2) Ocena uspeha, kot je prikazano v naslednji preglednici (št. 1) 

 

  
Preglednica 1 - Postopek razvoja in izvajanja pobud za finančno izobraževanje  

Iz: Poročilo EBA o finančnem izobraževanju 2019-2020 

 

V zvezi z ugotavljanjem potreb po finančnem izobraževanju je iz analize izkušenj z 

izobraževalnimi pobudami, ki so jih izvedli nacionalni organi, razvidno, da je bilo to izvedeno 

na različne načine, med drugim:  

● raziskave - ki so lahko obsežne ali osredotočene na določen segment prebivalstva (npr. 

ženske na podeželju), 

● z ocenjevanjem rezultatov že izvedenih pobud za finančno izobraževanje - to je 

mogoče storiti tako, da pridobite podatke od partnerjev in/ali udeležencev programov 

finančnega izobraževanja, 
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● študije - ki so lahko v različnih oblikah: analiza ciljne skupine skupaj s "strateškimi 

partnerji", določenimi zaradi njihove bližine ciljni skupini; neposreden pristop k ciljni 

skupini in iskanje njenih prispevkov, 

● Spremljanje medijev za prepoznavanje finančnega izobraževanja ter dialog s 

poklicnimi komunikatorji in finančnimi strokovnjaki se prav tako štejejo za dragocene.  

V zvezi z drugim korakom je iz raziskave razvidno, da je za dosego ciljne skupine izobraževalnih 

dejavnosti bistvenega pomena personalizacija promocijskih in informacijskih vsebin, orodij in 

kanalov. Vključevanje ključnih zainteresiranih strani v tej fazi bi lahko bilo ključnega pomena 

za doseganje ciljne skupine. 

 

Prav tako je pomembno izbrati rezultate glede na profil ciljne skupine, da bi zadovoljili njene 

potrebe (npr.: pedagoško gradivo in platforma za e-učenje za vodje usposabljanja, dejavnosti 

za otroke v obliki knjig, videoposnetkov in iger). Da bi zagotovili uspeh pobude, mora biti 

gradivo za usposabljanje lahko dostopno, brezplačno, stalno posodobljeno in vključeno s 

spletnimi informacijami/dokumenti. 

 

Pri pripravi vsebin je treba upoštevati naslednje dejavnike: sodelovanje strokovnjakov s 

področja poučevanja in financ, da se zagotovi pedagoška in tehnična natančnost; uporaba 

preprostega in razumljivega jezika; uporaba ustvarjalnih pristopov, da bodo vsebine privlačne 

in zanimive; vključitev informacij o tradicionalnih in inovativnih ("fintech") finančnih orodjih 

in produktih v usposabljanje. 

Zadnji korak pri izvajanju finančnih pobud je ocena uspeha.  

Uspešnost je navsezadnje odvisna od sposobnosti podpore udeležencem pri sprejemanju 

boljših finančnih odločitev, kar pa je precej težko izmeriti. Eden najpogostejših načinov 

merjenja uspeha je zbiranje povratnih informacij tako od izvajalcev usposabljanja kot od 

udeležencev tečajev, običajno z vprašalniki in/ali fokusnimi skupinami. 

 

3. Zakljček  

Finančna pismenost je bistvena spretnost, ki jo je treba začeti pridobivati in razvijati že v 

zgodnjem otroštvu ter jo obravnavati kot vseživljenjski učni proces.  

Pobude za finančno izobraževanje bi bilo treba spodbujati že v šoli, namenjene pa bi morale 

biti ciljnim skupinam z različnimi značilnostmi in potrebami po usposabljanju, pri čemer bi bilo 

treba vsebino, rezultate in orodja za krepitev finančnih spretnosti prilagoditi njihovim 

profilom in potrebam.  

Finančna nepismenost je razširjena po vsem svetu med ženskami na splošno, še bolj pa na 

podeželju. 

Ženskam, ki živijo na podeželju, finančna pismenost ne bi koristila le njim samim, njihovemu 

upravljanju financ, vključno z varčevanjem, naložbami, financiranjem ustanavljanja podjetij, 

ampak bi vplivala tudi na celotno skupnost. Zato je treba, kot poudarja FAO, razviti posebne 
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programe usposabljanja, ki bodo upoštevali posebnosti žensk glede finančnega znanja, 

finančnega vedenja in finančnih potreb. 

 

4. Viri in reference  
OCSE, Recommendation on principles and good practices for financial education and awareness 

recommendation of the council, 2005, http://www.oecd.org/finance/financial-education/35108560.pdf  

OECD (2017), "Gender gaps in financial literacy and financial education", in The Pursuit of Gender Equality: An 

Uphill Battle, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264281318-13-en  

OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy  

International Labour Office (ILO) “Empowering rural communities through financial inclusion” 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/d_emp/documents/publication/wcms_159004.pdf   

Hasler, A. , Lusardi, A., 2017 “The Gender Gap in Financial Literacy: A Global Perspective”, Global Financial 

Literacy Excellence Center, The George Washington University School of Business  

Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for Conducting an Internationally Comparable 

Survey of Financial Literacy - OECD https://www.oecd.org/finance/financial-education/49319977.pdf   

Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness RECOMMENDATION 

OF THE COUNCIL - OECD 

https://www.oecd.org/finance/financial-education/35108560.pdf   

Empowering rural communities through financial inclusion 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_emp/documents/publication/wcms_159004.pdf   

NATIONAL STRATEGIES FOR FINANCIAL EDUCATION OECD/INFE Policy Handbook  

https://www.oecd.org/finance/National-Strategies-Financial-Education-Policy-Handbook.pdf  

The Gender Gap in Financial Literacy: A Global Perspective  https://gflec.org/wp-

content/uploads/2017/05/The-Gender-Gap-in-Financial-Literacy-A-Global-Perspective-Report.pdf?x55020  

Food and Agriculture Organization of The United Nations Rome, 2011 The State Of Food And Agriculture  

 

2.3. Kmetijska pismenost 

 

Uvod 

Glavni cilj pregleda literature je opredeliti položaj žensk v podeželskem sektorju glede na 

pridobljene kvalifikacije, ki jih imajo danes, in prihodnje potrebe, ki jih bodo morale imeti v 

novi dobi kmetijskega sektorja. Prva stvar, s katero se ukvarja projekt DigiWomen, je 

seznanitev z izrazom "kmetijska pismenost".  

Spoznanja 

Kmetijska pismenost je besedna zveza, ki jo uporablja več univerz (npr. Texas Tech, Univerza 

v Arizoni, Državna univerza v Koloradu in Politehnična državna univerza v Kaliforniji) za opis 

programov za spodbujanje razumevanja in znanja, potrebnega za sintezo, analizo in 

http://www.oecd.org/finance/financial-education/35108560.pdf
https://doi.org/10.1787/9789264281318-13-en
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/d_emp/documents/publication/wcms_159004.pdf
https://www.oecd.org/finance/financial-education/49319977.pdf
https://www.oecd.org/finance/financial-education/35108560.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_emp/documents/publication/wcms_159004.pdf
https://www.oecd.org/finance/National-Strategies-Financial-Education-Policy-Handbook.pdf
https://gflec.org/wp-content/uploads/2017/05/The-Gender-Gap-in-Financial-Literacy-A-Global-Perspective-Report.pdf?x55020
https://gflec.org/wp-content/uploads/2017/05/The-Gender-Gap-in-Financial-Literacy-A-Global-Perspective-Report.pdf?x55020
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sporočanje osnovnih informacij o kmetijstvu študentom, proizvajalcem, potrošnikom in 

javnosti. Ti programi se osredotočajo na pomoč izobraževalcem in drugim pri učinkovitem 

vključevanju informacij o kmetijstvu v predmete, ki se poučujejo ali obravnavajo v javnih in 

zasebnih forumih, ter na boljše razumevanje vpliva kmetijstva na družbo. 

Frick in drugi so kmetijsko pismenost opredelili kot osebo, ki "ima znanje in razumevanje 

sistema hrane in vlaken. Posameznik, ki ima takšno znanje, je sposoben sintetizirati, analizirati 

in posredovati osnovne informacije o kmetijstvu". 

Frick je določil tudi enajst kmetijskih predmetnih področij, ki so potrebna za doseganje 

kmetijske pismenosti. Teh enajst področij je bilo: 1) odnos do okolja, 2) predelava kmetijskih 

proizvodov, 3) javna politika, 4) odnos do naravnih virov, 5) živalski proizvodi, 6) družbeni 

pomen, 7) rastlinski proizvodi, 8) gospodarski vpliv, 9) trženje kmetijskih proizvodov, 10) 

distribucija in 11) svetovni pomen. Raziskovalec je nato priporočil, da se enajst širših področij 

uporabi pri reformi učnih načrtov kmetijskega izobraževanja za povečanje kmetijske 

pismenosti v osnovnih, srednjih in višjih šolah.  

Prva definicija kmetijske pismenosti je:  

"Kmetijsko pismenost lahko opredelimo kot poznavanje in razumevanje našega sistema hrane 

in vlaken. Posameznik, ki ima takšno znanje, je sposoben sintetizirati, analizirati in posredovati 

osnovne informacije o kmetijstvu. Osnovne informacije o kmetijstvu vključujejo: proizvodnjo 

rastlinskih in živalskih proizvodov, gospodarski vpliv kmetijstva, njegov družbeni pomen, 

pomemben odnos kmetijstva do naravnih virov in okolja, trženje kmetijskih proizvodov, 

predelavo kmetijskih proizvodov, javne kmetijske politike, globalni pomen kmetijstva in 

distribucijo kmetijskih proizvodov." 

Obstajajo številni izobraževalni izrazi, ki jih je mogoče vsaj delno povezati s kmetijsko 

pismenostjo. Nekateri od teh izrazov so enostavni programi, medtem ko so nekateri izrazi zelo 

teoretični. Poleg tega nekateri izrazi predstavljajo izobraževalna gibanja, ki imajo lahko 

različne ideološke namene. Vsak izraz ima vsaj en element, ki je skupen z opredelitvijo(-ami) 

kmetijske pismenosti.Food literacy. 

● Kmetijsko-živilska pismenost. 

● Šolski vrtovi. 

● opismenjevanje na področju naravnih virov. 

● pismenost na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM). 

● poklicne poti v kmetijstvu. 

● Živali in rastline v razredu. 

● Kritična pedagogika v razredu. 

● Pravičnost pri preskrbi s hrano (prehranska varnost). 

● Ekopravičnost ali ekopedagogika.  
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Zaključek in razlaga 

Vloga kulture in identitete je v izobraževanju pomembna. Vprašanja rase, razreda, spola in 

spolnosti imajo pomembno vlogo pri kmetijskem opismenjevanju. Pomembno vlogo pri delu 

na področju kmetijskega opismenjevanja imajo tudi kmetijske vrednote, kar je edinstveno na 

področju kmetijskega izobraževanja. Ljudje imajo zelo različne poglede na kmetijstvo in 

kmetijske prakse (na primer agrarnost). Te vrednote oblikujejo, kako inštruktor kmetijskega 

opismenjevanja oblikuje učni načrt in dela s strankami ter kako stranke sprejemajo sporočila 

inštruktorja. 

Viri in reference: 
1. Frick, M.; Kahler, A.; Miller, W. (1991). "A definition and the concepts of agricultural". Journal of 

Agricultural Education. 32 (3): 42–57. 

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_literacy  

2.4. Pismenost v angleškem jeziku 

Glavne obravnavane točke:  

● Opredelitev pismenosti, 

● pomen pismenosti v angleškem jeziku za ženske s podeželja, ki želijo delati/delajo v 
kmetijskem sektorju, 

● potrebno posebno znanje angleškega jezika, 

● metodologije poučevanja/učenja za razvijanje pismenosti v angleškem jeziku. 

Uvod 

Izraz "pismenost" je mogoče razlagati različno. Na spletni strani yourdictionary.com je 

pismenost lahko opredeljena kot sposobnost branja in pisanja ali kot znanje o določeni temi 

ali razumevanje nečesa - kot primer so navedli računalniško pismenost. Cambridge Dictionary 

ta izraz opredeljuje kot sposobnost branja in pisanja ali kot znanje o določenem predmetu ali 

določeno vrsto znanja. Za nekatere se opredelitev pojma "pismenost" osredotoča predvsem 

na pomembno tehnično sposobnost branja in pisanja besed (npr. Oxford Dictionary,), vendar 

bo za potrebe tega projekta in njegovih ciljev pismenost dojeta kot družbeno zasidran okvir, 

ki upošteva učinkovito komunikacijo - medsebojno razumevanje. 

Britanska organizacija National Literacy Trust trdi, da lahko pomanjkanje ključnih pismenosti 

vpliva na posameznika skozi celotno življenjsko obdobje - otrok ne bo mogel biti uspešen v 

šoli, mlada odrasla oseba bo izključena s trga dela, starši pa ne bodo mogli podpirati učenja 

lastnega otroka, kar bo otežilo oblikovanje pravičnejše družbe. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_literacy


 

KA202: Strategic Partnerships in the Field of Vocational Education and Training 

Project number: 2020-1-SI01-KA202-075891 

19 

Pismenost na področju angleškega jezika postaja vse pomembnejša za govorce drugih jezikov, 

ki jim angleščina ni materni jezik. V širšem smislu lahko pismenost v angleškem jeziku 

razumemo kot zmožnost dobrega sporazumevanja v angleščini, pri čemer je glavni poudarek 

na tem, da se lahko: 

● izražanje lastnih misli, mnenj itd. tako, da jih je mogoče razvozlati in razumeti, 

● razumeti druge ljudi, ko govorijo, 

● zapisati svoja besedila, da jih bodo lahko brali in razumeli drugi, razumeti besedila, ki 

so jih napisali drugi, in priti do njihovega bistva. 

Z drugimi besedami, te štiri lahko opredelimo kot štiri znane bistvene jezikovne spretnosti: 

V tem poglavju so navedene naslednje temeljne jezikovne besede:  

● govorjenje, 

● poslušanje, 

● pisanje, 

● branje. 

Dolgo se je ugibalo, katera od teh spretnosti je najpomembnejša in ali je v nekaterih poklicih 

ena od njih pomembnejša od drugih. Pri projektu DigiWomen bomo preučili odgovore na 

vprašalnik, da bi ugotovili, katere veščine (tradicionalne ali mehke) bi lahko bile bistvene za 

podeželske ženske, saj so v vprašalniku sodelovali ljudje, ki delajo, poučujejo ali jih zanima 

področje kmetijstva, pomoč podeželju ter izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev 

podeželskih žensk. Zbiranje odgovorov trenutno poteka v spomladanskih mesecih leta 2021. 

Da bi ugotovili, katere metode in pristope je najbolje uporabiti, smo preučili tudi ustrezne 

vire, kot so znanstveni članki, objavljeni v znanstvenih revijah, in druge publikacije, ki 

obravnavajo tematiko poučevanja in učenja angleščine v povezavi s podeželjem, ženskami in 

kmetijstvom. 

 

Ugotovitve in razlaga 

Pomen angleškega jezika kot oblike angleščine za posebne namene (ESP) je že dolgo 

nesporen. Vendar pa različni kmetijski sektorji in različna delovna mesta na podeželju 

zahtevajo različna jezikovna znanja in funkcije. Na primer, kmetje lahko potrebujejo 

angleščino za promocijo svojih domačih izdelkov, da bi jih lahko prodali, zato morajo obvladati 

predvsem pisno obliko angleščine (pisati objave na družabnih omrežjih, naročila ali vsebine v 

e-trgovini). Ponudniki agroturizma, ki obiskovalce sprejemajo iz oči v oči, morajo biti vešči 

ustnega sporazumevanja (prijava, odjava, pogostitev itd.). Dnevni delavci, ki občasno delajo, 

ko to zahteva sezona, npr. ob žetvi, in ki pogosto prihajajo iz različnih tujih držav, se morajo 

med seboj razumeti in razumeti navodila nadrejenih, zato morda potrebujejo predvsem 

poslušanje. Nekateri med njimi morda potrebujejo posebno strokovno besedišče, drugi pa le 

pogovorne izraze. Vsi bodo morda potrebovali bralne spretnosti, da bi se seznanili z novimi 
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stroji, napravami in metodami, ki se uporabljajo v kmetijstvu, saj je večina takih novic in 

člankov napisana v angleščini. 

Ob upoštevanju vsega tega smo poskušali oblikovati najboljši možni pristop, ki bi bil koristen 

za vse, ki jih zanima ta projekt, bodisi kmetijske delavce, zainteresirane strani, oblikovalce 

politik, izobraževalce ali navdušence, s ključnim ciljem združiti moči in povečati zaposljivost 

podeželskih žensk z razvijanjem njihovih spretnosti pismenosti. Osredotočili smo se na 

opismenjevanje v angleškem jeziku in na podlagi lastnih izkušenj, ki smo jih pridobili kot 

učitelji angleškega jezika in splošne angleščine ter strokovnjaki na področju jezikoslovja in 

pedagogike, pa tudi na podlagi študija nekaterih pomembnih virov, poskušali izluščiti najbolj 

koristne misli, metode in pristope, povezane s tem posebnim projektom. 

Leta 2017 so se Veranita in drugi osredotočili na analizo potreb študentov različnih študijskih 

programov, npr. Hortikultura ali Sadjarstvo, da bi začrtali nov učni načrt. Glede na njihovo 

raziskavo, izvedeno s pomočjo vprašalnika, sta za študente kmetijskih študijskih programov 

najpomembnejši spretnosti angleškega jezika govorne spretnosti in bralne spretnosti. Kar 

zadeva govorne spretnosti, je največje število točk dosegla "predstavitev poročil". Pri bralnih 

spretnostih so največ točk dosegle naslednje podspretnosti: splošno razumevanje, 

razumevanje načrta besedila, ugibanje pomena neznanih besed, prebiranje in skeniranje 

besedila ter razumevanje organizacije besedila. Teme, ki naj bi bile pomembne za te učence, 

so bile naslednje: besedila, osredotočena na dele rastlin, trženje proizvodov, uporabo gnojil, 

tehniko namakanja, gojenje rastlin in uporabo trde opreme. Avtorji trdijo, da so bralne 

spretnosti za dijake kmetijstva precej koristne, saj je jezik v strokovnih učbenikih, ki jih dijaki 

uporabljajo pri pouku ali v okviru kmetijstva s kmetijskimi proizvodi in/ali trdo opremo, še 

vedno v angleščini in taka besedila običajno niso prevedena v nacionalne jezike. 

V skladu s to ugotovitvijo je bil tudi učbenik English for the Agricultural Studies (1996) 

osredotočen na bralne in govorne spretnosti, saj so ju avtorji na podlagi analize potreb, 

opravljene na njihovi univerzi (Paramasivam et al.), opredelili kot najpomembnejši. Novejši 

kmetijski učbeniki, kot so Career Paths: (2018) ali Career Paths: Kmetijsko inženirstvo (2019), 

se osredotočajo na vse štiri ključne jezikovne spretnosti (branje, poslušanje, govorjenje in 

pisanje). Harding (2007) priporoča tri dejavnike, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju novih 

gradiv ESP za učence poklicnega izobraževanja: (1) kontekst, (2) besedila in (3) situacije s 

področja učenčevega predmeta. Ne glede na to, ali gre za resnične ali hipotetične situacije, 

bodo seveda vključevale jezik, ki ga ti učenci potrebujejo, in avtentična gradiva, s katerimi 

bodo morda prišli v stik pozneje v svoji poklicni karieri. 

Pinzon Castaňeda (2014) navaja, da se učenci na podeželju v Kolumbiji ne čutijo motivirani za 

učenje angleščine, ker tega jezika ne dojemajo kot potrebnega orodja za svojo prihodnost. 

Kot težave so navedli neprimerne odzive učiteljev na njihove napake, zaradi katerih so 
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ponižani, in dolgočasen pouk. Poleg tega so menili, da bodo angleščino potrebovali le na 

potovanjih ali pri delu v tujini, kjer je angleščina potrebna, vendar ne nameravajo zapustiti 

svojih podeželskih območij. Zato se je odločila, da bo uporabila projektno metodo (PBL), da bi 

izboljšala znanje angleščine svojih učencev. Rezultati so razkrili več ugotovitev, med drugim, 

da so učenci ostali motivirani za učenje angleščine, ko so obravnavali vprašanja, povezana z 

njihovim kontekstom, in da so si bolje zapomnili besedišče, ko so bili aktivno vključeni v 

pedagoške dejavnosti. Učiteljica je učencem naročila, naj poiščejo nekaj informacij o 

določenih sadežih (ustrezen kontekst iz njihovega resničnega življenja), da bi se bolje razvijali. 

Poskus je bil uspešen in učenci so po njem sodelovali v skupinskem intervjuju, kjer so izrazili 

pozitivno mnenje o dejavnosti. Metoda PBL deluje kot model poučevanja, ki temelji na 

problemu, ki se konča z avtentičnim rezultatom. Vloga učenca je opredeljena kot aktivni 

reševalec problemov in raziskovalec, lahko sodeluje pri sprejemanju odločitev. 

 

Souriyavongsa in drugi (2013) so v zvezi z motivacijo opredelili nekaj ključnih vprašanj, ki 

vplivajo na učenje angleščine kot tujega jezika. Glavne ugotovljene težave so: 1) pomanjkanje 

izpostavljenosti jeziku zunaj učilnice, 2) učenci imajo pomanjkljivo besedišče, kar omejuje 

njihovo uspešnost, 3) pomanjkanje motivacije ali negativen odnos do učenja angleščine, ko 

učenci ne vidijo potrebe po njeni uporabi. 

 

Tskhvitava (2016) je na Kmetijski univerzi v Gruziji (Tbilisi) s pomočjo vprašalnika raziskovala 

odnos študentov do metod učenja besedišča. Najpomembnejše so ugotovitve, ki obravnavajo 

nekatera zelo specifična vprašanja. Prvo se je glasilo: "Katere vrste besedišča se morajo 

študenti naučiti?" Odgovori so pokazali, da obstaja težnja po učenju splošnega besedišča, ki 

mu sledi besedišče glede na ozko specializacijo študentov na področju kmetijstva. Na 

vprašanje o vrstah vaj za učenje besedišča, ki jim najbolj pomagajo pri usvajanju novih besed, 

so bile najvišje ocenjene možnosti ujemanje, sestavljanje kolokacij / povedi in razlaga besede 

v poslušanem / branem besedilu (več možnosti). Glede strategij, ki jih učenci uporabljajo pri 

učenju novih besed, je več kot 53 % učencev poskušalo ugibati pomen na podlagi konteksta, 

nekateri so poskušali ugibati na podlagi predmeta/teme (31 %), celotnega besedila (več kot 

28 %), na podlagi slovnične funkcije in mesta besede v stavku (20 %), nekateri so besedo 

poiskali v dvojezičnem slovarju (22 %), uporabili kombinacijo dvojezičnega slovarja in 

konteksta (23 %), kar so bile najbolj priljubljene strategije. Zelo zanimivo ugotovitev so prinesli 

odgovori na vprašanje o strategijah pomnjenja besedišča, ki jih učenci uporabljajo. 

Presenetljivo je 85 % učencev priznalo, da razen čistega pomnjenja - samo poskus pomnjenja 

s seznama s prevodi po tihem (18 %), glasno izgovarjanje besed in njihovih prevodov (več kot 

23 %), glasno izgovarjanje besed in tipičnih povedi (skoraj 28 %) ter pisanje besed (skoraj  16 

%) - ne uporabljajo nobene strategije. Ostali so uporabljali zelo omejene strategije, med 

katerimi sta bila razmeroma priljubljena vodenje osebnega besednjaka, urejenega na način, 
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ki se jim je zdel primeren, in občasno preverjanje besed. Zato domnevamo, da je treba ta vidik 

izboljšati. 

 

Sklepi 

 
V zvezi z opismenjevanjem v angleškem jeziku v kmetijskem sektorju smo analizirali vire, da 

bi se seznanili s trenutnim znanjem in vsebinskimi ugotovitvami na tem posebnem področju - 

opismenjevanje v angleškem jeziku za ženske s podeželja, ki želijo delati ali že delajo v 

kmetijskem sektorju. V poročilu o ženskah na delovnem mestu v državah skupine G20 (2019) 

je še vedno navedeno, da je razlika v plačilu med spoloma še vedno precejšnja in da je 

napredek le zelo skromen. To je glavno vprašanje, s katerim se skuša spopasti DigiWoman. 

Glavne ugotovitve, ki temeljijo na preučevanju spodaj navedenih virov, so naslednje: 

- Metode projektnega učenja pripomorejo k večji motivaciji učencev in njihovemu 

sodelovanju. 

- Treba je vključiti kontekst resničnega življenja učencev, da bodo začutili, da je 

angleščina zanje lahko koristna. 

- Kadar se učenci počutijo vključeni, si bolje zapomnijo besedišče in jezikovne 

strukture. 

- V kmetijstvu so potrebne različne spretnosti in podspretnosti, prvi dve sta bralna in 

govorna spretnost. Sodobni trend je osredotočanje na vse štiri jezikovne spretnosti. 

- Učenci na podeželju potrebujejo tako splošno angleščino kot ESP. 

- Večina učencev raje uporablja in uporablja tradicionalne metode učenja, kot so 

učenje na pamet, vaje za ujemanje itd. 

Pri oblikovanju učnega načrta v okviru projekta DigiWomen bomo upoštevali te ugotovitve 

in poskušali izvajati najučinkovitejše metode in strategije, da bi čim bolj izboljšali angleško 

jezikovno pismenost podeželskih žensk.  

Sources and references studied: 

G20: Women at Work in G20 countries: Progress and policy action. (2019). Paper prepared under Japan’s G20 

Presidency (2019). Dostopno na: www.oecd.org/g20/summits/osaka/G20-Women-at-Work.pdf  [Cited 

10.4.2021] 

Evans, V. et al. (2019) Career Paths : Agricultural Engineering. Express Publishing. ISBN 978-1471562372 

Harding, K. (2007). English for specific purposes. Oxford. Oxford University Press. ISBN 0194425754.  

National Literacy Trust: What is Literacy. https://literacytrust.org.uk/information/what-is-literacy/ [Cited 

12.4.2021] 

O´Sullivan, N.; Libbin, J.D. (2018) Career Paths : Agriculture. Express Publishing. ISBN 978-1-4715-6238-9 

Paramasivam, S. et al. (1996). English for the Agricultural Studies. Penerbit Universiti Pertanian Malaysia. 

Malindo Printers: Shah Alam,1996. ISBN 983-9319-07-8 

Pinzon Castaňeda, R.J. (2014). English teaching through project based learning method, in rural area. IN: 

Cuadernos de Lingüística Hispánica, no.23 Jan./June 2014, ISSN 0121-053X. Dostopno na:  

http://www.scielo.org.co/pdf/clin/n23/n23a09.pdf [Cited 3.4.2021] 

http://www.oecd.org/g20/summits/osaka/G20-Women-at-Work.pdf
https://literacytrust.org.uk/information/what-is-literacy/
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0121-053X&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.org.co/pdf/clin/n23/n23a09.pdf
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Tskhvitava, T. (2016). Vocabulary Learning Strategies of English for Specific Purposes Students at Agricultural 

University of Georgia. IN: Journal of Education in Black Sea Region, Vol. 2, Issue 1, 2016. P 130 – 138. Dostopno 

na: https://jebs.ibsu.edu.ge/jms/index.php/jebs/article/view/35 [Cited 26.3.2021] 

Veranita, D. et al. (2017). English for Agriculture Vocational School Students: 

A Need Analysis Study at SMK Negeri 2 South Bengkulu. IN: Journal of Applied Linguistics and Literature, Vol. 2 

No 2, June 2017, pp. 76-87. Dostopno na: https://ejournal.unib.ac.id/index.php/joall/article/view/5956 [Cited 

26.3.2021] 

Wyse, D. (2009). Teaching English, language and literacy. 2009. Cambridge Journal of Education, 39:3, 287-

290, DOI: 10.1080/03057640903106424. Dostopno na: 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03057640903106424 [Cited 12.4.2021] 

Zhyltyrovaa, Z.; Makashevab, A.; Yersultanovac, G. and Kydyrbayb, K. (2016).   Modern Methods in Training 

Professional Foreign Language for Students Majoring in Agriculture. International Journal of Environmental & 

Science Education 2016, Vol. 11, No.18, 12289- 12297  Available at: 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1123304.pdf [Cited 12.4.2021] 

Yourdictionary, the entry “literacy” https://www.yourdictionary.com/literacy [Cited 10.4.2021]  

Cambridge dictionary, the entry “literacy” https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/literacy   [Cited 

10.4.2021] 

Oxford dictionary, the entry “literacy” literacy noun - Definition, pictures, pronunciation and usage notes | 

Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com [Cited 10.4.2021] 

3. Razvoj spretnosti žensk 

a. Povzetek 

To diagnostično poročilo se nanaša na vprašalnik "Razvoj spretnosti žensk", pripravljen za 

nalogo A.2.3 v IO2: V njem so predstavljeni rezultati, ki so bili pridobljeni v okviru naloge 

A2.2.1 Razvoj finančnih - digitalnih - kmetijskih - angleških pismenosti. Ta vprašalnik je del 

projekta Erasmus+ KA202 "Razvoj digitalnega orodja za usposabljanje žensk iz podeželskih 

območij na področju pismenosti" ter javnosti in ustreznim deležnikom predstavlja vsebino in 

predmet pismenosti na področju digitalnih tehnologij, osnovnega finančnega znanja, 

angleškega jezika na osnovni ravni in kmetijstva, da bi zagotovili posebno podporo ženskam, 

ki prihajajo iz neugodnih podeželskih območij, pri vstopu na trg dela ali ustanovitvi lastnega 

podjetja na področju kmetijskega sektorja in razvoja podeželja na splošno. 

b. Cilji vprašalnika in udeleženci 

Vprašalnik "Razvoj spretnosti žensk" je vključeval različna vprašanja za boljši pregled z 

različnih vidikov, začenši s profilom anketiranih in njihovim mnenjem o izbranih pismenostih 

ter o uporabnih znanjih/kompetencah/spretnostih za ženske, ki želijo vstopiti na trg dela.  

Specifični cilji so : 

- ugotoviti potrebe ženskega prebivalstva na podeželju po zgoraj omenjenih 

pismenostih na območjih sodelujočih organizacij, 

https://jebs.ibsu.edu.ge/jms/index.php/jebs/article/view/35
https://ejournal.unib.ac.id/index.php/joall/article/view/5956
https://doi.org/10.1080/03057640903106424
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03057640903106424
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1123304.pdf
https://www.yourdictionary.com/literacy
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/literacy
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/literacy?q=literacy
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/literacy?q=literacy
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- zmanjšati pomanjkanje kvalifikacij pri prikrajšanem prebivalstvu, 

- ugotoviti, kakšne so potrebe po usposabljanju izobraževalcev na področju poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja na delovnem mestu,  

- razviti posebne učne rezultate za strokovni razvoj udeležencev. 

 

Skupno število udeležencev/intervjuvancev je bilo 274. Ti udeleženci so razdeljeni po 

naslednjih državah: 

Slovenija: 60 udeležencev. 

Grčija: 72 udeležencev. 

Italija: 45 udeležencev. 

Slovaška: 47 udeležencev. 

Republika Severna Makedonija: 50 udeležencev. 

 

c. Metodologija in zbiranje podatkov 

Vprašalnik je bil ustvarjen v obrazcu Google Drive. Vsi projektni partnerji so vprašalnik ustvarili 

in oblikovali v svojih nacionalnih jezikih ter ga udeležencem posredovali po elektronski pošti 

in prejeli odgovore. Druga možnost so bili neposredni intervjuji z udeleženci, in sicer osebno 

ali prek telefonskega klica.  

Vprašalnik je bil razdeljen na 6 različnih delov: 

● 1. del: To je uvodni del vprašalnika "Razvoj spretnosti žensk", v katerem so navedeni 

cilji in metodologija. Vprašanja od 1 do 6 se nanašajo na profil udeležencev v raziskavi.  

● 2. del: V tem razdelku so udeleženci/intervjuvani deležniki seznanjeni z digitalno 

pismenostjo. Vprašanja od 1.1 do 1.6 navajajo digitalne spretnosti, ki so potrebne v 

poklicnem življenju žensk kot pomembne kvalifikacije.  

● 3. del: V tem razdelku so udeleženci/intervjuvani deležniki seznanjeni s finančno 

pismenostjo. Vprašanja od 2.1 do 2.3 navajajo finančne spretnosti, ki so potrebne v 

poklicnem življenju žensk kot pomembne kvalifikacije. 

● 4. del: V tem delu so udeleženci/intervjuvane zainteresirane strani seznanjeni s 

kmetijsko pismenostjo. Vprašanji 3.1 in 3.2 navajata kmetijske spretnosti, ki so 

potrebne v poklicnem življenju žensk kot pomembne kvalifikacije. 

● 5. del: V tem delu so udeleženci/intervjuvane zainteresirane strani seznanjeni s 

pismenostjo v angleškem jeziku. Vprašanji 4.1 in 4.4 kažeta na znanje in spretnosti 

angleškega jezika, ki so potrebne v poklicnem življenju žensk kot pomembne 

kvalifikacije. 

● Del 6: Zadnji del se nanaša na vključevanje žensk, ki prihajajo s podeželja, glede na 

ovire, s katerimi se soočajo pri vstopu na trg dela zaradi potrebnih kvalifikacij v 

primerjavi s tistimi, ki so jih pridobile. 
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Vprašanja so bila merjena s kvantitativnimi in kvalitativnimi podatki z izbiro odgovorov med 

različnimi možnostmi. 

d. Rezultati in razprave 

Del 1: Profil anketiranca 

V tem delu je glavni cilj ugotoviti značilnosti profila udeleženca in njegovo povezanost z 

opolnomočenjem ženske skupnosti. Natančneje, udeleženci v raziskavi prihajajo iz različnih 

držav: (21,90 %), Grčije (26,28 %), Italije (16,42 %), Slovaške (17,15 %) in Republike Severne 

Makedonije (18,25 %) (graf 1). Iz grafa 1 je razvidno, da je število sodelujočih v raziskavi iz 

posameznih držav ločeno po različnih lestvicah: Italija - Slovaška - Republika Severna 

Makedonija so v enakem odstotnem razponu, medtem ko je število prebivalcev Slovenije 

nekoliko višje, Grčija pa je na prvem mestu z najvišjim odstotkom med vsemi. Čeprav 

razvrstitev ni dobro uravnotežena, odstotne razlike niso zelo velike. Zaradi tega je težko 

sprejeti varne zaključke na evropski ravni. Poleg tega moramo upoštevati posebnosti vsake 

regije in vrsto udeležencev z vsakega območja glede na rezultate naslednjih vprašanj.   

 

Glede na graf 2, ki se nanaša na odnos vsakega udeleženca z ženskami s podeželja, jih je 

največ predvsem tistih, ki so v kmetijskem poslovnem sektorju kot podjetnice ali zaposlene 

(22 %). V isti kategoriji lahko upoštevamo, da je večina predstavnikov kmetijskih 

organizacij/zveze (13 %) podjetnikov in/ali zaposlenih v kmetijskem sektorju. Tako je 

odstotek udeležencev v kmetijskem proizvodnem postopku najvišji - 35 %. Na drugi strani pa 

so učitelji iz centrov poklicnega izobraževanja in usposabljanja (23 %), ki usposabljajo 

bodoče delavce v sektorju razvoja podeželja, medtem ko je učiteljev iz šol poklicnega 

26.28%

21.90%

16.42%

17.15%

18.25%

Graf. 1-Q1/Partnerji

Greece

Slovenia

Italy

Slovakia
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izobraževanja in usposabljanja manj kot v prejšnji kategoriji (17 %). Pomembno je omeniti 

tudi odstotek kategorije "drugo" (25 %), saj vključuje svetovalce, vse vrste pomočnikov, 

zaposlene ženske, starejše, študente in socialne delavce. 

V isti skupini vprašanj je iz grafa 3 razvidno, da je večina udeleženk (50 %) v raziskavi s 

predmetom projekta DigiWomen povezana že več kot 10 let, kar pomeni, da imajo izredno 

veliko izkušenj in strokovnega znanja pri zagotavljanju znanja in veščin določeni skupini ljudi 

v skupnosti.  
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Prvi del se zaključi z demografskimi značilnostmi raziskave, ki so prikazane v grafih 4 - 5 - 6, iz 

katerih je razvidno, da je srednji udeleženec raziskave star od 45 do 54 let, ima srednješolsko 

izobrazbo in je poročen (ali v drugi zakonski zvezi). 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

KA202: Strategic Partnerships in the Field of Vocational Education and Training 

Project number: 2020-1-SI01-KA202-075891 

28 

 

 

 

 

 

 

 
Naslednje kategorije so udeleženci med 55-64 let in 35-44 let, sledijo pa starostne skupine 18-

24 let in 25-34 let. Kar zadeva stopnjo izobrazbe, ima večina udeležencev srednješolsko ali 

gimnazijsko izobrazbo, sledijo pa jim diplomanti in magistri/doktorji znanosti. Kot je razvidno 

iz rezultatov, imetniki diplom o poklicnem izobraževanju in usposabljanju v raziskavi niso 

pomembni elementi. Sledijo odgovori glede družinskega statusa, kjer je večina poročenih (ali 

v drugi zakonski zvezi), nato so samske osebe, medtem ko so odstotki razvezanih in vdovskih 

precej nizki. 

Del 2: Digitalna pismenost 

V tem delu je cilj zapisati tekoči del, ki udeležencem/intervjuvanim deležnikom predstavi 

digitalno pismenost in navede digitalne spretnosti, ki so potrebne v poklicnem življenju žensk 

kot pomembne kvalifikacije.  

Natančneje, vprašanje 1.1. daje udeleženkam možnost, da ocenijo več vrst digitalnih 

kvalifikacij, ki jih je projektna skupina DigiWomen predlagala v skladu s predhodnimi 

referencami in bibliografijo. Lestvica je opredeljena od 1 = najmanj uporabna/pomembna 

spretnost do 5 = najbolj uporabna/pomembna spretnost. Tako je večina anketirancev s 3 (41 

%) ocenila posedovanje znanja in veščin, povezanih z upravljanjem podatkov in informacij, s 

4 (35 %) je ocenila uporabo orodij za obdelavo (Microsoft Office, obdelava fotografij itd.), s 5 

(46 %) je ocenila komunikacijo in sodelovanje (odgovarjanje na e-pošto, upravljanje vizualnih 

vsebin itd.), s 3 (36 %) pa je večina anketirancev ocenila poznavanje shranjevanja in obdelave 

podatkov v oblaku. Na drugi strani pa so znanja s področja kodiranja, ki jih je večina 
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anketirancev ocenila z 1 (64 %), znanje, povezano z varnostjo bančnih aplikacij in spletnih 

transakcij, ki ga je večina anketirancev ocenila s 5 (38 %), in sposobnost ustvarjanja vsebin v 

družbenih medijih, ki jo je večina anketirancev ocenila s 4 (37 %). 
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Vprašanje 1.2 je bilo namenjeno ravni digitalnih spretnosti žensk s podeželskih območij.  

Večina anketirank (58 %) je odgovorila, da menijo, da imajo te ženske osnovno znanje 

digitalnih veščin. Nadaljnjih 22 % jih je omenilo, da so začetnice v digitalnih veščinah, medtem 

ko jih ima le 17 % dobro ali zelo dobro znanje in veščine digitalnih kvalifikacij. 
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Na vprašanje, ali ženske s podeželja uporabljajo družbene medije (vprašanje 1.3), je 268/274 

anketirank (98 %) odgovorilo pritrdilno, le 6 anketirank (2 %) pa je odgovorilo, da družbenih 

medijev ne uporabljajo. Če pri tem vprašanju ponudimo več možnosti izbire, je Facebook 

najbolj uporabljano družbeno omrežje (53 %) kot Instagram (20 %) in YouTube (19 %). Na 

drugi strani so Twitter, LinkedIn in Pinterest z najkrajšo udeležbo uporabnikov (skupaj le 4 %). 
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Glede na sposobnost žensk s podeželja za upravljanje družbenih medijev (vprašanje 1.5) so 

odgovorile, da jih ima večina osnovno znanje za upravljanje družbenih medijev (50 %), 22 % 

pa jih je na začetku upravljanja svojih računov na družbenih medijih. Le 25 % vseh anketirank 

se ocenjuje kot dobre - zelo dobre - odlične uporabnice družbenih medijev. V skladu s temi 

odgovori (vprašanje 1.6) je ustvarjanje vsebin redko (73 %). Le 33/274 udeležencev je 

odgovorilo, da običajno ustvarjajo vsebine (12 %), 14/274 (5 %) udeležencev pa vsebine 

ustvarja pogosto, medtem ko je odstotek tistih, ki vsebin nikoli ne ustvarjajo, precej visok (10 

%). 
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Del 3: Finančna pismenost 

V tem delu je cilj zapisati tekoči del, ki udeležencem/intervjuvanim deležnikom predstavi 

finančno pismenost in kot pomembne kvalifikacije navede finančne spretnosti, ki so potrebne 

v poklicnem življenju žensk.  

Natančneje, na vprašanje 2.1., povezano s stopnjo finančnih znanj pri ženskah na podeželju, 

je večina anketirank (38 %) odgovorila, da je stopnja znanja na področju finančnih znanj, ki jo 

imajo, kot "začetnica". Na naslednji ravni so tiste z osnovnim znanjem (31 %), dobro znanje 

pa ima le 21 % anketirank. Omeniti velja, da 8 % anketirancev (23/274) nima nikakršnega 

znanja glede finančnih vprašanj. 
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Vprašanje 2.2. daje udeleženkam možnost, da ocenijo več vrst finančnih kvalifikacij, ki jih je 

projektna skupina DigiWomen predlagala glede na predhodne reference in bibliografijo. 

Lestvica je opredeljena od 1 = kot manj uporabna/pomembna do 5 = kot najbolj 

uporabna/pomembna. Tako je posedovanje znanja in veščin, povezanih z načrtovanjem 

finančnih zadev, večina anketirancev ocenila s 3,4 ali 5, kar pomeni, da je skupni odstotek 96 

% brez kakršne koli deafirmacije med tremi najvišjimi možnostmi. Po drugi strani je znanje o 

računovodskih zadevah ocenjeno s 3,4 ali 5, pri čemer je odstotek dosegel 85 %. Je na enaki 

ravni pomembnosti kot prejšnja možnost. Glede na znanje, ki se nanaša na proračunsko 

načrtovanje, je večina anketirancev (34 %) navedla, da je koristno/pomembno (raven 4), 

medtem ko ga je 25 % in 25 % navedlo z ravnjo 3 ali 5. V vsakem primeru je proračunsko 

načrtovanje enako pomembno kot prejšnje spretnosti. Na enaki ravni pomembnosti je tudi 

obdavčitev, ki jo je večina sodelujočih v raziskavi ocenila z oceno 3,4 ali 5, pri čemer je 

odstotek dosegel skupno 85 %. 
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Druge finančne kvalifikacije, ki jih je predlagala projektna skupina, se nanašajo na prihranke, 

naložbe in dolgove. Natančneje, raven pomembnosti 3 je ocenjena za obe spretnosti - 42 % 

za varčevanje in 30 % za naložbe - medtem ko sledi raven pomembnosti 4 s 24 % in 29 % za 

vsako spretnost. Zadnje spretnosti so povezane z upravljanjem dolgov, pri čemer ravni 3 in 4 

omenjata, da je to pomembno tudi za druge. 
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Na zadnje vprašanje, ali so ženske s podeželja vprašale, ali znajo opravljati spletne 

transakcije, je 123/274 (45 %) anketirank odgovorilo pritrdilno, 151 (55 %) anketirank pa 

nikalno. 
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2.3 SPLETNE TRANSAKCIJE
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Del 4: Kmetijska pismenost 

V pričujočem delu je cilj zapisati tekoče poglavje, ki udeležencem/intervjuvanim deležnikom 

predstavi kmetijsko pismenost in kot pomembno kvalifikacijo navede kmetijska znanja, 

potrebna v poklicnem življenju žensk.  

 

Natančneje, na vprašanje 3.1., ki se nanaša na raven kmetijskih znanj pri ženskah na 

podeželju, je večina anketirank (46 %) odgovorila, da je raven znanja kmetijskih znanj, ki jih 

imajo, "dobra". Na naslednji ravni so tiste z zelo dobrim znanjem (25 %), osnovno znanje pa 

ima le 12 % anketirank. Omeniti velja, da je 9 % anketirancev (23/274), ki imajo odlično 

znanje glede na vsa kmetijska vprašanja, medtem ko je skoraj enak odstotek "začetnikov". 

 

Vprašanje 3.2. daje udeleženkam možnost, da ocenijo več vrst kmetijskih kvalifikacij, ki jih je 

projektna skupina DigiWomen predlagala glede na predhodne reference in bibliografijo. 

Lestvica je opredeljena od 1 = kot manj uporabna/pomembna do 5 = kot najbolj 

uporabna/pomembna. Tako je večina anketirancev znanje in spretnosti, povezane s 

ključnimi opredelitvami v kmetijstvu po sektorjih (poljedelstvo, živinoreja, mlekarstvo, 

ekološko kmetijstvo), ocenila s 3,4 ali 5, kar pomeni, da je skupni odstotek približno 90 % 

brez razlik med tremi najvišjimi možnostmi. 
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Po drugi strani je pridobivanje znanja o veščinah vodenja projektov za kmete ali druge 

povezane kategorije v sektorju ocenjeno s 4 (34 %), medtem ko ravni 3 in 5 ohranjata 

odstotke, ki dosegajo 46 %. To je enako pomembno kot pri prejšnji oceni. V isti skupini znanj 

so tudi poslovna znanja, ki ohranjajo pomembno raven pri ocenjevanju, saj jih je večina 

anketirancev ocenila s 4 in 5 (približno 64 %), medtem ko jim sledi 3. raven s približno 23 %.  
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Glede na spretnosti, povezane z uporabo kmetijskih strojev, je večina anketirancev (skupaj 66 

%) navedla, da so zelo koristne/pomembne (ravni 4 in 5), medtem ko je odstotek ravni 3 enako 

visok - 21 %. Upoštevanje okoljskega vidika v kmetijstvu je enako pomembno in pomembno 

kot katera koli druga znanja in spretnosti. Tako je treba na istih ravneh pomembnosti okolje 

in primerne podnebne sheme pridobiti kot znanje - 4. in 5. raven s skupno 60 % in 30 % za 3. 

raven. 
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V zadnjih letih so najbolj sodobne in moderne kvalifikacije v kmetijstvu vse tiste, ki so 

povezane s pametnim kmetovanjem. Ta trenutni trend je prikazan v odgovorih, kjer je skoraj 

35 % anketirancev navedlo, da je zelo pomemben za nekoga, ki želi vstopiti na kmetijski trg. 

Tudi ravni 3 in 4 z visokim skupnim deležem (41 %). Tudi infrastruktura in vse javne storitve v 

pametnem kmetijstvu imajo pomembno vlogo v smislu kvalifikacij v kmetijstvu, saj so ravni 3, 

4 in 5 ohranile skoraj 80 % odgovorov anketirancev. 
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Del 5: Angleški jezik in pismenost 

V pričujočem delu je cilj zapisati tekoči del, ki udeleženke/intervjuvane deležnike seznanja z 

angleško jezikovno pismenostjo in nakazuje nujnost znanja in veščin angleškega jezika v 

poklicnem življenju žensk kot pomembne kvalifikacije.  

 

Natančneje, na vprašanje 4.1., ki se nanaša na raven znanja angleškega jezika pri ženskah na 

podeželju, je večina anketirank (33 %) odgovorila, da je raven znanja angleškega jezika 

"začetna", tistih, ki nimajo ustreznega znanja, je precejšen odstotek 32 %, tistih z osnovno 

ravnjo pa 28 %. Omeniti velja, da je le 5 % anketirancev (15/274), ki imajo dobro znanje, 

medtem ko je izjemno majhen odstotek tistih z zelo dobrim znanjem angleščine. 
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Pri naslednjem vprašanju 4.2, dejavnosti, ki bi lahko koristile ženskam na podeželju, večina 

anketirank meni, da je znanje angleščine koristno za promocijo agroturizma (21 %), enak 

odstotek anketirank meni, da je znanje angleščine pomembno za prodajo izdelkov ter izdelavo 

spletnih strani in spletno promocijo. V enakem razponu anketiranci menijo, da je znanje 

angleščine pomembno za komunikacijo s strankami/odjemalci (18 %) in za podjetništvo (19 

%), medtem ko le 3/274 anketirancev meni, da je znanje angleščine pomembno za vse 

navedene dejavnosti. 

 



 

KA202: Strategic Partnerships in the Field of Vocational Education and Training 

Project number: 2020-1-SI01-KA202-075891 

43 

Ženske iz podeželskih območij imajo možnost udeležbe na tečajih angleškega jezika. 39 % 

anketirank, 55 % anketirank meni, da nimajo možnosti udeležbe na tečajih angleškega 

jezika, 6 % anketirank pa je odgovorilo z drugo. 

 

 
 

Pri naslednjem vprašanju o tem, katere spretnosti angleškega jezika bi po vašem mnenju 

morale ženske s podeželja izboljšati, je večina udeleženk raziskave (53 %) odgovorila na 

besedišče. V isti kategoriji je 28 % anketirank odgovorilo na ustno predstavitev in 

komunikacijo, medtem ko sta spretnost pisanja in slovnica v angleškem jeziku spretnosti s 

skupno 19 %. 

 

Da
39%

Ne
55%

Drugo
6%

4.3 Možnost udeležbe na tečajih E.L.
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Del 6: Vključevanje žensk 

V tem delu je cilj zabeležiti trenutni del, ki se nanaša na vključevanje žensk s podeželskih 

območij glede na ovire, s katerimi se soočajo pri vstopu na trg dela zaradi potrebnih 

kvalifikacij v primerjavi s tistimi, ki so jih pridobile. 

 

Natančneje, v zvezi z vprašanjem, na katerega naj bi anketiranci odgovorili o glavnih ovirah, 

s katerimi se srečujejo ženske s podeželja pri vstopu na trg dela, jih je 41 % navedlo 

pomanjkanje kvalifikacij. Na enaki ravni pomembnosti sta tudi pomanjkanje poklicnega 

svetovanja ali informacij o tem, kako najti zaposlitev (29 %), in velika konkurenca (28 %).  
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Na vprašanje, s katerimi ukrepi lahko ženske na podeželju povečajo svoje možnosti za 

pridobitev želene zaposlitve, so vsi odgovori bolj ali manj enako pomembni: mreženje z 

drugimi, ki delajo na tem področju, dosega 29 %, pridobivanje spretnosti s prostovoljnim 

delom 20 %, urjenje veščin razgovora za službo 23 %, medtem ko 28 % vprašanih meni, da vsi 

navedeni odgovori povečajo možnosti za pridobitev želene zaposlitve. 
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Pri vprašanju, ki udeležence sprašuje o glavnih težavah in ovirah, s katerimi se soočajo ženske 

s podeželja, se zdi, da so odstotki enako pomembni. Natančneje, rahla razlika je predvsem v 

tem, da so na prvem mestu težave pri obvladovanju družine - dela - učenja s 17 % odgovorov, 

pomanjkanje priložnosti na trgu dela pa dosega 16 %. Pomanjkanje udobja pri matematičnih 

konceptih in omejene možnosti za pridobivanje izkušenj v vsakdanjem življenju (npr. 

upravljanje gospodinjskih financ) dosegata po 15 %. Na drugi strani pa so težave pri iskanju 

mentorjev in svetovalcev ter vse vrste socialnih ovir, zaradi katerih imajo težave pri 

pridobivanju štipendij in posojil, ki jih je oboje doseglo po 12 %. Ob upoštevanju vsega zgoraj 

navedenega je pomanjkanje dostopa do izobraževanja/usposabljanja (13 %) še ena 

pomembna težava za ženske pri pridobivanju želene zaposlitve. 

 

 
 

 

Sedanja anketa vključuje naslednje "odprto" vprašanje, v katerem imajo udeleženci možnost 

svobodno odgovoriti na vprašanje, katere pismenosti bi morale ženske s podeželja pridobiti, 

da bi se lahko vključile na trg dela. Večina udeleženk je opozorila, da so za vstop žensk na trg 

dela zelo pomembne določene poslovne veščine, kot so podjetniške - projektno vodenje - 

trženje - komunikacija - veščine in kompetence za pridobivanje sredstev. Po drugi strani pa bi 

bile vse digitalne kompetence in spretnosti, ki jih ženske lahko pridobijo, pomembne kot 
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pomembne kvalifikacije. Na koncu velja omeniti, da bi lahko dostop do vseživljenjskega učenja 

in specializacije obravnavali kot dodatno prednost v poklicnem življenju ženske.  

 

Ko smo udeleženke vprašali, ali so predlagane pismenosti v okviru projekta ''DigiWomen'' 

ustrezne/skladne s potrebami ciljne skupine in priložnostmi na območju posameznega 

partnerja, je večina anketirank odgovorila pozitivno (84 %), 16 % pa negativno. 

 

 
 

Na zadnji dve vprašanji, ali je v posamezni državi na voljo kakšen poseben program 

usposabljanja/kurz/seminar, je večina udeležencev odgovorila z ne (77), pozitivnih odgovorov 

pa je bilo le 23 %. Ti programi/kurzi so omejeni in se nanašajo predvsem na metode razvoja 

podjetništva.  

 
 

23%

77%

PROGRAM USPOSABLJANJA NA VAŠEM 
OBMOČJU

Yes No
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e. Zaključek 

1. Večina anketirancev so udeleženci, ki prihajajo iz kmetijskih proizvodnih postopkov 

sektorja razvoja podeželja. 

2. Večina udeleženk v raziskavi s projektom DigiWomen nas je pripeljala do profila 

udeleženke, ki spada v starostno skupino med 45 in 54 let, ima gimnazijsko ali 

srednješolsko izobrazbo in je poročena. 

3. Po drugi strani je večina udeleženk v raziskavi s predmetom projekta DigiWomen 

povezana že več kot 10 let, kar kaže na to, da imajo izredno veliko izkušenj in strokovnega 

znanja pri zagotavljanju znanja in veščin določeni skupini ljudi v skupnosti bodisi kot 

podjetnice bodisi kot izkušene zaposlene. 

4. Udeleženci poklicnega izobraževanja in usposabljanja so manj 

5. Glede na spretnosti in kompetence digitalnega opismenjevanja raziskava ugotavlja, da bi 

morale ženske s podeželja najprej pridobiti znanje in usposobljenost o: 

a. Komunikacija in sodelovanje (odgovarjanje na e-pošto, upravljanje vizualnih 

vsebin itd.) 

b. Varnost na spletu (aplikacije, spletne transakcije itd.) 

c. Ustvarjanje vsebin v družabnih medijih 

d. orodja za obdelavo (Microsoft Office, obdelava fotografij itd.) 

e. Upravljanje podatkov/informacijWhen the participants asked to assess 

themselves the most of them answered that they have basic knowledge of digital 

skills, with basic capacity in managing social media accounts creating content 

rarely, although they use social media almost all of the participants. 

 

6. Ključno je omeniti, da so udeleženci odgovorili, da platforme LinkedIn niso izbrali kljub 

temu, da je to osnovna profesionalna platforma družbenih medijev, ki lahko prispeva k 

njihovemu poklicnemu profilu. 

7. Glede na veščine in kompetence finančne pismenosti raziskava ugotavlja, da bi morale 

ženske s podeželskih območij pridobiti znanje in kvalifikacije v enaki meri na 

a. Načrtovanje 

b. Računovodstvo 

c. Obdavčitev 

d. Oblikovanje proračuna 

e. Naložbe 
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f. Dolgovi 

g. Varčevanje 

9. Ko so se udeleženci ocenili, je večina odgovorila, da imajo osnovno ali začetniško znanje o 

finančnih veščinah in nizko sposobnost opravljanja spletnih transakcij. 

10. Glede na spretnosti in kompetence kmetijske pismenosti raziskava ugotavlja, da bi morale 

ženske s podeželja najprej pridobiti znanje in usposobljenost o 

 

a. Business Skills 

b. Tehnologije pametnega kmetovanja 

c. Ključne opredelitve pojmov v kmetijstvu 

d. Veščine vodenja projektov 

e. Okoljski programi 

f. Tehnična vprašanja (stroji in infrastruktura) 

11. Ko so se udeleženci ocenjevali sami, jih je večina odgovorila, da imajo dobro znanje o 

kmetijskih veščinah. Če združimo zgoraj navedeno, iz raziskave izhaja, da bi morale ženske 

ponovno oceniti obstoječe znanje s področja kmetijstva in opredelitve, ki vključujejo nove 

kompetence pametnega kmetovanja. 

12. Ob upoštevanju znanj in kompetenc angleške jezikovne pismenosti raziskava ugotavlja, da 

bi morale ženske s podeželja najprej pridobiti znanje in usposobljenost na tem področju: 

a. Slovnica 

b. Ustno sporazumevanje in poznavanje posameznih izrazov iz besedišča. 

13. Ko so se udeleženci ocenili, je večina odgovorila, da imajo začetno znanje angleškega 

jezika. Če združimo zgoraj navedeno, iz raziskave izhaja, da bi morale ženske ponovno 

oceniti obstoječe znanje angleščine, saj ga lahko uporabijo pri spletnih dejavnostih za 

razvoj/promocijo na spletu. 

14. Vključenost žensk je povezana s posebnimi težavami, s katerimi se soočajo pri vstopu na 

trg dela: 

a. Pomanjkanje kvalifikacij in poklicnega usmerjanja 

b. mreženje z drugimi, ki delajo na istem področju 

c. Kombinacija družinskih in poklicnih vprašanj. 
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d. Pomanjkanje posebnih tečajev v skladu z njihovimi potrebami. 

15. Glavni zaključek raziskave v okviru projekta DigiWomen je, da ženske, ki prihajajo s 

podeželja, potrebujejo podporo pri oblikovanju svojega poklicnega profila z 

zagotavljanjem tečajev, ki so prilagojeni njihovim trenutnim potrebam in se nahajajo na: 

 

a. Spretnosti komuniciranja in sodelovanja 

b. poslovne spretnosti 

c. Pametne in digitalne spretnosti 

 

6. Prihidnje znanje – spretnosti - kompetence 

4.1 Digitalna pismenost 

 

Razpoložljivost digitalnih storitev je ključnega pomena za polno izkoriščanje potenciala dobre 

infrastrukture. Na podeželskih območjih obseg, ki lahko hitro omogoči na primer storitve 

mobilnosti, ki jih zagotavlja množica, ali podporno omrežje za zdravstveno in socialno varstvo, 

ni vedno viden. Zato so morda potrebne drugačne rešitve, ki pogosto zahtevajo inovativno 

razmišljanje in vzpostavitev ustrezne, kontekstu prilagojene organizacijske strukture. Eden od 

takih ključnih dejavnikov, ki ima številne oblike in lahko ovira razvoj, je pomanjkanje digitalne 

pismenosti ter pomanjkanje priložnosti za njeno povečanje med ženskami ali na podeželju. 

 

I. ICT usposabljanje 

Glavni cilj uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) v kmetijstvu je zagotoviti 

informacije, ki ustrezajo potrebam kmetov v njihovih družbeno-ekonomskih in biofizikalnih 

razmerah. Z ustreznim usposabljanjem za uporabo IKT jo lahko kmetje uporabljajo za 

zaznavanje tržnih informacij, na primer dnevno posodobljenih informacij o cenah kmetijskih 

proizvodov na lokalnih trgih v okoliškem okrožju, kar je ena od najpomembnejših storitev IKT. 

To jim lahko omogoči prodajo po najvišji možni tržni ceni, še pomembneje pa je, da jim lahko 

ponudi prepotrebne informacije o živinoreji in mlekarstvu. Za pridobitev teh koristi in 

vključitev rešitve v njihovo kmetijsko delo je treba izvesti določene spremembe in premagati 

ovire; izboljšati je treba nizek ekonomski status, povečati ozaveščenost o takšnih sistemih, 

izvajati usposabljanje o tehničnem znanju in, kar je zelo pomembno, izboljšati splošne 

tehnične elemente - kot je pasovna širina na podeželju. 
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II. eStoritve 

Številne spletne aplikacije, ki bi z ustreznim usposabljanjem in znanjem uporabnikov 

omogočile kmetijskim strokovnjakom in splošni javnosti na podeželju dostop do osnovnih 

storitev, ki so potrebne za izboljšanje kmetijskih praks, zmanjšanje neenakosti v dostopu do 

storitev med podeželskim in mestnim prebivalstvom ter splošno kakovost življenja. Izbor teh 

upravičenih storitev je opredeljen v nadaljevanju; 

 

II.a - eUčenje 

Namen storitev e-učenja je zmanjšati ovire za dostop podeželskega prebivalstva do storitev 

izobraževanja/usposabljanja in so lahko zelo koristne tako na ravni izobraževanja kot na ravni 

skupnosti. Na področju izobraževanja lahko zagotovijo spletno platformo, ki podpira delo 

učitelja ali vzgojitelja (npr. organizacija in nalaganje pedagoškega gradiva, vzpostavitev 

spletne knjižnice tečajev); delo študenta (npr. spletni dostop do knjižnice; spletna pojasnila in 

sodelovanje); skupinsko delo, npr. dostop do oddaljenih laboratorijev za eksperimentalno 

delo. Poleg tega povečujejo seznanjanje mladih in razvoj spretnosti na področju IKT, kmetijske 

tehnologije in splošne ravni digitalne pismenosti. Na ravni skupnosti ima vsak posameznik 

možnost uporabe storitev spletnega učenja, ki jih ponujajo različni ponudniki (zasebni in/ali 

javni), in tako razvija nove spretnosti in kompetence, ki vodijo k osebnemu opolnomočenju 

ter povečanju spretnosti in znanja zaposlenih na podeželju, kar prispeva k produktivnosti dela 

in konkurenčnosti. Ta model vključuje funkcije, kot so e-knjižnice, ki ponujajo dostop do virov 

znanja in informacij ter omogočajo lokalnemu prebivalstvu (študentom, strokovnjakom itd.), 

da si delijo večjo količino virov.  

 

II.b - eBančništvo 

Spletne bančne platforme lahko izboljšajo in omogočijo dostop do finančnih storitev, kar je 

bistvenega pomena za podeželske regije, zlasti tiste, ki so bolj izolirane. aplikacije e-

bančništva in m-bančništva lahko spremenijo in prestrukturirajo zagotavljanje formalnih 

storitev bančnega sektorja, saj ponujajo nove stroškovno učinkovite načine zagotavljanja 

tradicionalnih storitev z velikimi koristmi za uporabnike, ki se razširjajo na profesionalne 

kmetijske poslovne prakse in finance, pa tudi na osebno življenje. 

 

II.c – Družabno mreženje 

Razvoj komunikacijskih tehnologij je imel pomembno vlogo pri povečanju socialne interakcije 

med različnimi načini komuniciranja, med posameznikom in posameznikom, med 

posameznikom in skupino, med skupino in posameznikom ter med skupino in skupino. IKT in 

internet je mogoče označiti za zelo e-vključujoče tehnologije, ki ljudem omogočajo, da 
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vzpostavijo povezave z ostalimi člani skupnosti ali tudi z drugimi skupnostmi. e-vključevanje 

je izrednega pomena za podeželske regije, zlasti za tiste, ki so geografsko izolirane, kar vodi k 

ustvarjanju socialnih omrežij. Takšna omrežja so ključnega pomena za krepitev družbenih 

odnosov in mreženje med kmetijskimi strokovnjaki in kmeti podeželskih skupnosti, lahko pa 

jih obravnavamo tudi kot pomembne platforme za širjenje informacij in povečanje 

ozaveščenosti o različnih vprašanjih, ki zadevajo lokalno raven. 

 

II.e – Delo na daljavo 

Delo na daljavo je pomembna uporaba spletnih komunikacijskih storitev, ki ima obetaven 

potencial na podeželju. Med drugim je ključno orodje za večjo časovno in prostorsko 

prilagodljivost delovnih mest. Nove, od kraja in časa neodvisne delovne strukture zdaj 

ponujajo možnosti za decentralizacijo dela prek različnih shem dela na daljavo. Delo na 

daljavo kot močan instrument za "odpravljanje ovir med ljudmi, kraji, vlogami in dejavnostmi" 

(EK, 1999) lahko koristi podeželskim regijam, saj so privlačne lokacije za razvoj shem dela na 

daljavo, npr. televillages. To lahko pomembno vpliva na ustvarjanje delovnih mest na podlagi 

geografske razpršenosti podjetij, močno rast števila delovnih mest v storitvenem sektorju, 

prestrukturiranje socialno-ekonomskih vzorcev v podeželskih regijah, vzorcev proizvodnje in 

potrošnje ter trgovinskih in socialnih povezav. 

 

III. Avtomatizirano kmetovanje 

Tehnologija za avtomatizacijo kmetij se ukvarja s pomembnimi vprašanji, kot so naraščajoče 

svetovno prebivalstvo, pomanjkanje delovne sile na kmetijah in spreminjajoče se želje 

potrošnikov. Gre za obliko sodobnega kmetovanja, ki lahko pokriva rutinska opravila z 

uporabo tehnoloških dosežkov, kot so sodobne rastlinjake, precizno kmetijstvo, umetna 

inteligenca, avtomatizacija žetve, avtonomni traktorji, sejanje in pletje ter brezpilotna letala. 

Prednosti avtomatizacije tradicionalnih kmetijskih postopkov so ogromne, saj rešujejo 

vprašanja, kot so preference potrošnikov, pomanjkanje delovne sile in okoljski odtis 

kmetijstva. Znanje in kompetence o avtomatizaciji kmetij prinašajo tudi prednosti, kot so 

zmanjšanje človeških naporov, okolju zelo prijazen pristop, povečanje produktivnosti, 

enotnost dela ter zmanjšanje proizvodnih in operativnih stroškov. 
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4.2 Finančna pismenost 

Tako razvita gospodarstva kot gospodarstva v razvoju na svetovni ravni priznavajo pomen 

finančne pismenosti kot bistvene življenjske spretnosti svojih državljanov ter spodbujajo 

ciljno usmerjene politike in pobude za izobraževanje o finančni pismenosti, katerih cilj je 

povečati njihove kompetence na tem področju. 

V okviru projekta DigiWomen, katerega ciljna skupina so ženske s podeželja, ki delajo ali 

želijo delati v kmetijskem sektorju kot zaposlene ali podjetnice, so rezultati prestižnih 

mednarodnih raziskav in študij, ki se osredotočajo na: 

- finančne spretnosti za odrasle;   

- finančna znanja za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSME) ter 

potencialne podjetnike so bila analizirana. 

 

 

FINANČNE SPRETNOSTI ZA ODRASLE 

Raziskava o finančnih spretnostih za odrasle, ki jo je izvedla Mednarodna mreža OECD za 

finančno izobraževanje (OECD/INFE) in so jo leta 2013 naročili voditelji skupine G20, 

opredeljuje "okvir temeljnih kompetenc", ki zajema štiri glavna področja: A) denar in 

transakcije; B) načrtovanje in upravljanje financ; C) tveganje in nagrajevanje; D) Finančna 

pokrajina. Za vsako od navedenih vsebinskih področij so opredeljene teme, povezane s 

temeljnimi kompetencami, vključno z znanjem, vedenjem in stališči. 
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  Table 1. Overall architecture of the core competencies framework                                                                                                                                  

OECD (2016) G20/OECD INFE Core competencies framework on financial literacy for adult                                                

A sintesis is reported below: 

VSEBINSKO PODROČJE A- DENAR IN TRANSAKCIJE 

KRATEK OPIS Na tem področju so vključene ključne kompetence glede: 

različnih oblik, vrst, obsega denarja in njegove uporabe; 

ustvarjanja in upravljanja dohodka; primerjave cen in 

ponudnikov pri nakupovanju; oblike plačil; pomembnosti 

beleženja finančnih informacij za referenco in zavedanja o 

posledicah pogodb. 

BKLJUČENE 

TEME/KOMPETENCE 

Denar in valute 

Prihodek 

Plačila, cene in nakupi 

Finančne evidence in pogodbe 
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VSEBINSKO PODROČJE B-  NAČRTOVANJE IN UPRAVLJANJE FINANC. 

KRATEK OPIS Na tem področju so vključene vsakodnevne in dolgoročne 

finančne kompetence: oblikovanje in upravljanje 

proračuna, usklajevanje prihodkov in odhodkov, pomen 

varčevanja, možnost vlaganja, organizacija upokojitve, 

uporaba kredita, upravljanje dolgov. 

VKLJUČENE 

TEME/KOMPETENCE 

Oblikovanje proračuna 

Upravljanje prihodkov in odhodkov 

Varčevanje 

Naložbe 

Dolgoročno načrtovanje in ustvarjanje sredstev 

Upokojitev 

Kredit   

Dolg in upravljanje dolga 

  

VSEBINSKO PODROČJE C-  RISK AND REWARD 

KRATEK OPIS Na tem področju so zajete kompetence za odkrivanje 

tveganj, vzpostavljanje finančnih varnostnih mrež ter 

uravnoteženje tveganj in nagrad. Vključena so tako 

tveganja, povezana s finančnimi produkti, kot tudi z 

drugimi vrstami tveganj (bolezen, invalidnost, smrt, 

naravne nesreče itd.). 
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VKLJUČENE 

TEME/KOMPETENCE 

Prepoznavanje tveganj 

Finančne varnostne mreže in zavarovanje 

Uravnoteženje tveganja in koristi 

  

 

VSEBINSKO PODROČJE D- FINANCIAL LANDSCAPE 

KRATEK OPIS To vsebinsko področje se nanaša na finančni svet kot 

celoto in sposobnost delovanja v njem: finančna ureditev 

in varstvo potrošnikov; pravice in odgovornosti; dostop do 

finančnega izobraževanja in informacij; finančni produkti 

in storitve ter usposobljenost za ustrezno izbiro; prevare 

in goljufije; davki in javna poraba; zunanji vplivi na osebne 

finance. 

VKLJUČENE 

TEME/KOMPETENCE 

Ureditev in varstvo potrošnikov 

Pravice in dolžnosti 

Izobraževanje, informiranje in svetovanje 

Finančni izdelki in storitve 

Prevare in goljufije 

Davki in javna poraba 

Zunanji vplivi 

FINANČNE SPOSOBNOSTI ZA MSP IN POTENCIALNE PODJETNIKE 
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Če povzamemo opredelitev OECD-INFE, govorimo o finančni pismenosti za MMSP in 

podjetnike: To pomeni, da gre za "kombinacijo zavedanja, znanja, spretnosti, odnosov in 

vedenja, ki bi jih moral imeti potencialni podjetnik, lastnik ali vodja mikro, malega ali srednje 

velikega podjetja, da bi lahko sprejemal učinkovite finančne odločitve za ustanovitev podjetja, 

vodenje podjetja in končno zagotavljanje njegove trajnosti in rasti". 

OECD-INFE je razvil poseben okvir, ki se osredotoča na ustrezne kompetence finančne 

pismenosti, ki jih morajo razviti/izboljšati lastniki, upravitelji ali tisti, ki želijo postati podjetniki 

v MMSM, glede na trenutno stanje podjetja (začetek, vodenje, rast). 

Okvir je razdeljen na štiri področja kompetenc, za vsako od njih pa so opredeljene dodatne 

teme. Tako kot okvir temeljnih kompetenc za odrasle, opisan v zgornjem razdelku, so znotraj 

vsakega področja in teme kompetence razvrščene v znanje, vedenje in stališča (Razsežnosti 

finančne pismenosti). Poleg tega so kompetence sistematizirane glede na različne stopnje 

razvoja podjetja (osnovna/neformalna; ustanovitev/začetek formalnega poslovanja; rast; 

zaključek). 

V nadaljevanju sledi shema strukture okvira: 
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Preglednica 2. Splošna struktura okvira temeljnih kompetenc - OECD (2018), OECD/INFE Okvir temeljnih kompetenc na področju finančne 

pismenosti za MSP  

Za obseg projekta so v nadaljevanju navedene kompetence na področjih in zajete finančne 

teme/kompetence, katerih "globino" je treba prilagoditi glede na napredovanje podjetja. 

PODROČJE KOMPETENCIJE A-   IZBIRA IN UPORABA FINANČNIH STORITEV 

VKLJUČENE TEME/ 

KOMPETENCE 

Osnovne plačilne in depozitne storitve 

 Financiranje podjetja 

 

PODROČJE KOMPETENCIJE B- FINANČNO IN POSLOVNO UPRAVLJANJE TER 

NAČRTOVANJE. 

VKLJUČENE 

TEME/KOMPETENCE 

Registracija, davki in druge pravne zahteve 

Vodenje evidenc in računovodstva 

Kratkoročno finančno upravljanje 

Načrtovanje, ki presega kratkoročno obdobje 

 

PODROČJE KOMPETENCIJE C- TVEGANJE IN ZAVAROVANJE 

Osebno tveganje in zavarovanje 
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VKLJUČENE 

TEME/KOMPETENCE 

Poslovno tveganje in zavarovanje 

 

PODROČJE KOMPETENCIJE D-   FINANČNI POLOŽAJ 

VKLJUČENE 

TEME/KOMPETENCE 

Zunanji vplivi 

Finančna zaščita za MSP 

  Finančne informacije, izobraževanje in svetovanje 

Viri: 

PISA (April 2019), 2021 Financial Literacy analytical and assessment framework available at: 

https://www.oecd.org/pisa/sitedocument/PISA-2021-Financial-Literacy-Framework.pdfOECD (2016), 

G20/OECD INFE Core competencies framework on financial literacy for adults. 

OECD (2018), OECD/INFE Core competencies framework on financial literacy for MSMEs 

 

4.3 Kmetijska pismenost 

 

Zaposlovanje ustreznega osebja je ena največjih težav, s katerimi se trenutno soočajo kmetje. 

Veliko ljudi preprosto ne bi razmišljalo o karieri v kmetijski industriji, medtem ko se večina 

kmetijskih delavcev rodi in ne vstopi v to panogo. Ne moremo zanikati, da sta zaposlovanje in 

ohranjanje kadrov v zadnjih letih vse večji izziv za kmetijski sektor. Pričakuje se, da se bo 

število zaposlenih v evropskem kmetijstvu med letoma 2017 in 2030 zmanjšalo za 28 % [1].  

Tradicionalno delo na kmetiji se pogosto dojema kot težko, umazano ročno delo, ki običajno 

vključuje neslužbene ure in nizek zaslužek, zato je bila poklicna pot v tej panogi nedvomno 

opisana kot nizkokvalificirano in slabo plačano delo. Vendar pa preoblikovanje kmetijskega 

sektorja z napredkom in inovacijami zahteva visokokvalificirano delovno silo.  

https://www.oecd.org/pisa/sitedocument/PISA-2021-Financial-Literacy-Framework.pdf
https://www.oecd.org/pisa/sitedocument/PISA-2021-Financial-Literacy-Framework.pdf
https://www.oecd.org/pisa/sitedocument/PISA-2021-Financial-Literacy-Framework.pdf
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Pomanjkanje strokovnega znanja 

Po nedavni raziskavi družbe Shell Company skoraj polovica (45 %) kmetijskih podjetij po vsem 

svetu priznava, da se sooča s pomanjkanjem strokovnega znanja in usposabljanja. Nadaljnjih 

31 % vprašanih meni, da sedanjemu osebju ni na voljo dovolj nasvetov o tem, kako najbolje 

vzdrževati opremo, 74 % vprašanih pa meni, da ima pri okvarah pomembno vlogo neustrezno 

strokovno znanje osebja. 

Medtem ko je del rešitve prepoznavanje pomanjkanja znanja, pa so kmetijska podjetja razkrila 

tudi, da ne vedo, kam se obrniti po pomoč. Več kot polovica (54 %) kmetov je dejala, da se 

trenutno soočajo s pomanjkanjem zunanje podpore, medtem ko se jih 57 % strinja, da bi 

njihovemu podjetju koristilo več podpore pri vzdrževanju opreme s strani zunanjih 

dobaviteljev. Nadaljnjih šest od desetih (62 %) se zavzema za dodatno usposabljanje o 

učinkovitem mazanju opreme za svoje vzdrževalno osebje2. 

Delodajalci v kmetijstvu se morajo tem potrebam prilagoditi, da bi zagotovili bodoče kmete 

in spodbujali vseživljenjsko kariero v tem sektorju. In sicer z novimi in zanimivimi načini, s 

katerimi lahko nagovarjajo potencialne zaposlene in jim nudijo najučinkovitejše usposabljanje 

za delo v tem zdaj zelo tehničnem sektorju[2].  

Zaradi tehnologije se je kmetijska industrija v zadnjih 50 letih drastično spremenila. Da bi bili 

v koraku s časom, bodo morali kmetje v prihodnosti spremeniti tudi način vodenja svojega 

podjetja in zaposlenih.  

 

Zaposlovanje in upravljanje delovne sile 

Čeprav se količina delovne sile v proizvodnem kmetijstvu že desetletja zmanjšuje, sta 

izboljšanje učinkovitosti dela in iskanje "pravih ljudi" za "prava delovna mesta" še vedno nujna 

za uspeh kmetij. Na splošno je učinkovitost dela mogoče izboljšati z vlaganjem v večji kapital 

na delavca in/ali z uvajanjem tehnologij, ki so manj delovno intenzivne. Ko kmetija povečuje 

kapital na delavca, zlasti v današnjem okolju, kjer številne nove tehnologije uporabljajo 

avtomatizacijo, je pomembno oceniti, ali imajo zaposleni na kmetiji potrebne sposobnosti in 

znanja, da lahko v celoti izkoristijo nove tehnologije. Kot ugotavljata Langemeier in Boehlje, 

je tehnologija ključno gonilo, ki vpliva na finančno uspešnost in konsolidacijo v proizvodnem 

kmetijstvu. 

Natančno kmetovanje bo zahtevalo drugačen (ali vsaj izboljšan) "miselni model" vodje kmetije 

in zaposlenih na kmetiji. Izbira in uporaba orodij in tehnologij za precizno kmetovanje 

zahtevata večje spoštovanje in razumevanje znanosti in odločanja na podlagi dejstev. To 

vključuje naprednejše razumevanje bioloških in fizikalnih znanosti za oblikovanje teh 
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odločitev ter sposobnost uporabe orodij za analizo podatkov in kvantitativno analizo, kot so 

statistična analiza in modeli optimizacije, za sprejemanje teh odločitev. Zato je nujno, da v 

kmetijo prihodnosti vnesemo nove zmogljivosti in spretnosti. 

Ocenjevanje spretnosti 

Eden od načinov za ugotavljanje sposobnosti in usposobljenosti na kmetiji glede sklopa 

spretnosti, kot je delo z novimi tehnologijami, je izvedba ocene spretnosti, ki preprosto 

povedano pomeni oceno sposobnosti vsakega posameznika za izvajanje določene spretnosti 

ali sklopa spretnosti. Ocena znanja in spretnosti meri, kaj zaposleni znajo narediti, in ne 

razlikuje, ali je bilo to znanje in spretnosti pridobljeno z izobraževanjem ali izkušnjami. 

Ocenjevanje spretnosti se pogosto uporablja pri zaposlovanju, razvoju kariere in hitrem 

uvajanju novih tehnologij, ki zahtevajo nova znanja in spretnosti, preusposabljanje ali 

izpopolnjevanje. 

Pomembno je tudi za ocenjevanje proizvodnih spretnosti in spretnosti za vodstveno prakso. 

Langemeier je pri proizvodnih veščinah opozoril na pomen uporabe nabora tehnologij, ki 

zagotavlja najučinkovitejšo uporabo vložkov, zaposlovanja svetovalcev za pomoč pri težkih ali 

zapletenih proizvodnih problemih in načrtovanja ključnih ukrepov za učinkovitost 

proizvodnje. Langemeier je pri uporabi spretnosti vodenja razpravljal o pomenu razvoja 

strateškega načrta, ki opredeljuje "strateška vprašanja". Eden od sestavnih delov strateškega 

načrta je redna ocena tehnoloških potreb podjetja in finančni načrt, ki preučuje, kako bo 

podjetje plačalo nove tehnologije. 

 

Vrzeli v spretnostih 

Pojav preciznega kmetovanja in zlasti tehnologij avtomatizacije hitro spreminja naravo dela v 

vseh podjetjih, tudi na kmetijah in rančih. Da bi ohranili konkurenčno prednost, bodo morali 

nosilci kmetijskih gospodarstev prevzeti dejavnejšo vlogo pri ugotavljanju sposobnosti in 

znanj, ki jih podjetje potrebuje, ter razviti mehanizme za zaposlovanje, usposabljanje in 

ohranjanje zaposlenih. V okviru ocenjevanja sposobnosti je pomembno opredeliti "vrzeli v 

sposobnostih in spretnostih" ter določiti, kako bo podjetje te vrzeli odpravilo. 

Preglednica 1 prikazuje sedanje zmogljivosti in znanja ter morebitna znanja in spretnosti, 

potrebna v proizvodnem kmetijstvu v prihodnosti. Ta preglednica je bila prirejena po 

Willcocksu (2020). Če povzamemo preglednico, bodo spretnosti, povezane s tistimi, ki jih 

stroji težko posnemajo (npr. ustvarjalnost, vodenje, strateško pozicioniranje ter interpretacija 

podatkov in informacij iz tehnologij preciznega kmetijstva), v prihodnosti za kmetije ključnega 

pomena. Posamezne kmetije morajo oceniti, ali imajo na krovu nekoga, ki ima te sposobnosti 

in veščine. Če tega nimajo, ali bi bilo mogoče za te veščine skleniti pogodbo? Več možnosti, 



 

KA202: Strategic Partnerships in the Field of Vocational Education and Training 

Project number: 2020-1-SI01-KA202-075891 

62 

povezanih z razvojem delovne sile prihodnosti, je obravnavanih v nadaljevanju. Z vidika 

upravljanja časa je ena od prednosti sedanjih trendov avtomatizacije ta, da lahko zaposlenim 

omogoči, da več časa namenijo svojim značilnim človeškim sposobnostim in veščinam (npr. 

razlagi podatkov in informacij iz tehnologij natančnega kmetijstva) namesto predvidljivemu 

fizičnemu delu, kar bi lahko povečalo produktivnost dela. 

Kar zadeva delovno okolje, je pomembno razvijati miselnost vseživljenjskega učenja, 

poudarjati sodelovanje in zagotoviti, da imamo osebje, ki je odgovorno za vodstvene naloge, 

za nadzor in usposabljanje zaposlenih ter za razvoj strategije za nakup in popolno uporabo 

tehnologij za precizno kmetijstvo. Možnosti za oblikovanje delovne sile prihodnosti 

vključujejo prekvalifikacijo sedanjih zaposlenih, prerazporeditev zaposlenih, da se bodo lahko 

osredotočili na prihodnje potrebne spretnosti, zaposlovanje posameznikov s posebnimi 

spretnostmi na področju avtomatizacije, sklepanje pogodb z zunanjimi strankami za del 

potrebnih spretnosti na področju avtomatizacije in odstranitev spretnosti, ki v preteklosti niso 

bile več tako pomembne. Tudi z majhno delovno silo bodo kmetije verjetno uporabile 

kombinacijo teh možnosti in ne le ene od njih. 

Kmetje se zavedajo, da se proizvodno kmetijstvo zelo hitro spreminja. Sprejetje tehnologij za 

natančno kmetovanje in avtomatizacijo (npr. robotika, brezpilotna letala, avtonomni stroji) 

bo ključnega pomena za konkurenčno prednost kmetije. Vsaka kmetija mora oceniti, ali ima 

na voljo delovno silo, ki bo v celoti izkoristila prednosti tehnologij natančnega kmetijstva in 

avtomatizacije, ali pa mora pripraviti načrt za dostop do teh zmogljivosti in znanj s strani 

zunanjih izvajalcev[3]. 

Na koncu naj omenimo še seminar EIP-AGRI z naslovom Nova znanja in spretnosti za digitalno 

kmetovanje, ki je potekal 5. in 6. februarja 2020 v Aranjuezu (Španija). Dogodek je bil 

organiziran v sodelovanju s španskim ministrstvom za kmetijstvo, ribištvo in prehrano. Na 

dogodku je sodelovalo 149 udeležencev iz 27 evropskih držav. V zadnjih šestih letih je več 

dogodkov EIP-AGRI obravnavalo priložnosti in izzive digitalizacije v kmetijstvu. Kljub 

ugotovitvi, da se digitalizacija evropskega kmetijstva dejansko dogaja, so ti dogodki pokazali, 

da je obseg uporabe novih tehnologij na terenu dejansko omejen. Med ključnimi ovirami za 

širšo uporabo tehnologij je bila vedno omenjena ena: pomanjkanje ustreznega znanja in 

spretnosti. 

Teh šest področij znanja in spretnosti lahko naštejemo glede na njihovo mesto v procesu 

sprejemanja tehnologije: 

- Odnos in odprtost 

- celovito upravljanje 

- Komunikacija in sodelovanje 

- "premostitev” 
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- digitalna pismenost 

- Napredne digitalne spretnosti [4] 

 Viri: 

1.   EU agricultural outlook: European agricultural labour and total income expected to decrease by 2030 

2. www.shell.com  

3. Langemeier in Boehlje, Purdue University 

4. Seminar EIP-AGRI: Končno poročilo: Nova znanja in spretnosti za digitalno kmetovanje JUNIJ 2020 

 

 

4.4 Angleški jezik 

Potreba po znanju tujih jezikov je priznana po vsem svetu, pri čemer prevladuje angleščina, ki 

je glavni uradni jezik na številnih področjih - v poslovnem svetu, letalstvu, znanosti itd. 

Pomanjkanje znanja angleškega jezika lahko povzroči ali privede do slabše plačane zaposlitve, 

izgube zaposlitve, nezmožnosti konkurenčnosti na trgu dela ali nezmožnosti delovanja 

podjetja ali storitev na mednarodni ravni. Na splošno lahko podjetje, družba ali posameznik z 

znanjem angleškega jezika razširi svoja obzorja in se razširi ne le na nacionalni ravni, temveč 

tudi v tujino. Zato je treba pismenost v angleškem jeziku okrepiti na različnih področjih, tudi 

za ženske, ki prihajajo s podeželja ali delajo na njem. Sodobni trend je združevanje različnih 

življenjskih veščin z angleščino, da bi lahko uspeli ne le na nacionalni ravni, ampak tudi dosegli 

mednarodno občinstvo in potencialne stranke ali zaposlene. 

 

 

1. Poklicna angleščina (ESP) 

V kmetijstvu je zelo pomembno poznati specifično strokovno angleščino, ki se nanaša na 

različna področja kmetijstva, npr. kmetovanje, agroturizem, proizvodnjo domačih ali bioloških 

izdelkov itd. Poleg splošne angleščine je potrebna tudi ta ESP (angleščina za posebne 

namene). Lastniki zemljišč, delavci, podjetniki začetniki, poslovneži in podjetnice potrebujejo 

takšno ESP, da se lahko sporazumevajo z izvajalci, dobavitelji, strankami, naročniki, 

delodajalci, zaposlenimi in podobno.  

Zelo pomembno področje angleščine za kmetijstvo je besedišče. Besede, izrazi in besedne 

zveze, ki se uporabljajo v tem kontekstu, so edinstvene in se uporabljajo v povezavi z 

realnostmi, predmeti in pojmi, ki se pojavljajo v kmetijstvu. Navadna oseba morda ne ve, kaj 

pomenijo besede in izrazi slinavka in parkljevka, žetev, živina, zakol, namakanje ali druge, 

čeprav je lahko zelo vešč in izkušen govorec in uporabnik jezika. Vendar pa morajo ljudje, ki 

delajo v kmetijstvu, poznati kmetijsko besedišče, saj lahko to precej olajša njihovo 

medsebojno razumevanje. 

 

https://ec.europa.eu/info/news/eu-agricultural-outlook-european-agricultural-labour-and-total-income-expected-to-decrease-by-2030_en
http://www.shell.com/
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2. Poslovna angleščina 

Čeprav znanje poslovne angleščine ni neposredno povezano s področjem kmetijstva, se zdi, 

da je precej pomembno za določene kmetijske sektorje, zlasti pri prodaji izdelkov in 

agroturizmu, ki vključuje oddajanje nastanitev ali zagotavljanje različnih prostočasnih 

dejavnosti za stranke in kupce.  

Za ljudi, ki delajo na področju kmetijstva, so naslednja znanja poslovne angleščine zelo 

pomembna: 

- Pisanje polformalnih in formalnih e-poštnih sporočil, 

- opravljanje telefonskih klicev, 

- obravnavanje pritožb, 

- vodenje predstavitev,  

- prijava na delovno mesto in 

- zaposlovanje in odpuščanje ljudi. 

Vsa zgoraj navedena znanja so kombinacija poslovnih znanj in znanja angleščine ter so 

lahko pomembna ali celo nujna tudi za kmetijske delavce, odvisno od njihovega delovnega 

mesta in stopnje delovne dobe.  

Te spretnosti so pogosto vključene v pouk angleškega jezika, npr. učenci morajo 

pogosto pripraviti predstavitve kot del vmesne ali končne ocene, vaditi morajo telefonske 

pogovore v parih itd. 

 

3. Komunikacijske spretnosti 

Kot je dejal psiholog Watzlawick: "Ne morete ne komunicirati. Vsako vedenje je neke vrste 

komunikacija." To pomeni, da vsak trenutek svojega življenja komuniciramo z drugimi. 

Na splošno velja, da sta komunikacijska in govorna spretnost med najpomembnejšimi tudi pri 

učenju in poučevanju tujih jezikov. Enako je tudi na področju kmetijstva. Zaposleni v 

kmetijstvu na podeželju, delodajalci in prebivalci podeželskih območij morajo komunicirati, 

pa naj gre za komunikacijo med delodajalcem in zaposlenim ali obratno, med podjetjem in 

strankami/kupci, med sodelavci, virtualno komunikacijo na kanalih družbenih medijev ali med 

traktoristom in mimoidočim. Zato je treba komuniciranje razdeliti na pisno in ustno ter 

formalno in neformalno. Po podatkih raziskave Cambridge Assessment English delodajalci z 

vsega sveta pravijo, da je najpomembnejša jezikovna spretnost branje (v 12 panogah) in nato 

govorjenje (v osmih panogah). Vendar so lahko vse omenjene vrste sporazumevanja 

pomembne za katerega koli delavca na podeželju glede na njegov točno določen poklic, 

delovno mesto, podrejenost ali nadrejenost, število sodelavcev in podobno.  Formalna 

govorjena angleščina je lahko koristna za receptorja v agroturističnem hotelu/penzionu, 

neformalna pisna angleščina pa je lahko pomembna za administratorja spletne strani 

Facebook določene kmetije. 
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4. Mehke veščine 

Mehke veščine so v današnjem svetu bistvenega pomena. Dobra novica je, da jih je mogoče 

izboljšati, vaditi in preizkušati tudi pri učenju tujega jezika. Mehke veščine (včasih imenovane 

tudi "življenjske veščine") so na primer: 

- sodelovanje,  

- timsko delo,  

- prepričevanje,  

- tehtanje alternativ,  

- zavedanje o kulturi, 

- branje za bistvo,  

- aktivno poslušanje, 

- vljudno strinjanje in nestrinjanje,  

- kritično razmišljanje itd. 

Zgoraj omenjene spretnosti je mogoče zelo enostavno in naravno vključiti v pouk 

angleškega jezika, saj je delo v parih in skupinah neizogiben del pouka angleškega jezika, izbira 

najboljše strategije pa je precej pogosta pri dejavnostih, kjer se morajo učenci odločiti za 

najboljšo možnost določene osebe ali najti najboljšo rešitev določene situacije ali preučiti več 

virov za esej ali diplomsko delo in najti ključne informacije ali splošni pomen, ki ga lahko 

uporabijo. 

Takšne dejavnosti so lahko zelo koristne in koristne tudi v kmetijstvu, saj, kot pravi znani 

pregovor, "nihče ni otok", in če želimo biti uspešni, moramo vsi sodelovati. Ključ do sveta in 

zadovoljujoče kariere je komuniciranje in sodelovanje z drugimi ljudmi znotraj in zunaj 

področja študija ali dela, strategije, usmerjene v mehke veščine, pa lahko pomagajo okrepiti 

samostojnost, samospoštovanje, samozavest in na splošno razviti osebnost v ustrezno smer. 

 

 

5. Angleščina za družbena omrežja 

Na podlagi rezultatov vprašalnika je razvidno, da anketiranci naše raziskave razumejo 

in priznavajo pomen kanalov družbenih medijev, npr. Facebooka, Twitterja ali Instagrama. 

Zato lahko štejemo, da so dejavnosti in veščine, kot sta ustvarjanje vsebin v družbenih medijih 

ali oglaševanje, zelo pomembne. Čeprav se je treba najprej seznaniti s tehničnimi veščinami, 

če želimo napredovati in preiti na naslednjo raven, je v objavah na družbenih medijih, člankih 

in opisih fotografij potrebna uporaba angleščine, da bi dosegli mednarodno občinstvo.  

Te spretnosti so močno povezane s pisno obliko jezika, tako imenovanim "langue". 

Zato se je treba osredotočiti predvsem na slovnico, morfologijo in pravopis ter stilistiko, saj 

objave v družbenih medijih morda ne bodo pritegnile pozornosti, če ne bodo privlačne, lahko 

berljive, pozitivne, motivacijske in optimistične.  
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Na splošno priporočamo, da navedete tako imenovane "izjave, ki jih je mogoče storiti", 

ki jih je treba določiti glede na ciljno skupino projekta in tako razviti zelo uporaben učni načrt, 

da bi čim bolj povečali zaposljivost vseh oseb, ki sodelujejo v projektu. 

 

Viri: 
Cambridge Assessment English. 2021.: Katera znanja angleškega jezika bodo potrebna v prihodnosti? Dostopno 

na: https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/information-for-parents/tips-

and-advice/which-english-language-skills-are-needed-for-the-future/ /citirano 1. julija 2021/ 

Global Scale of English Teacher Toolkit. 2021. D: https://www.pearson.com/english/about/gse/teacher-

toolkit.html / citirano 1. julija 2021/ 

Papež, Nicola. 2019. Angleščina za zaposljivost: Kakšna bodo delovna mesta v prihodnosti? Dostopno na: 

https://www.english.com/blog/english-for-employability-what-will-jobs-be-like-in-the-future/  / citirano 29. 

junija 2021/ 

 

 

7. Pravila - pobude 

a. Slovenija 

Kmetijska zbornica Slovenije 

Poslanstvo Kmetijske zbornice Slovenije je zastopanje javnega interesa, interesov stroke in 

članov Gospodarske zbornice Slovenije za zagotavljanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in 

podeželja ter zdravega okolja in zdrave in varne hrane za vse prebivalce. 

 Cilji, zaradi katerih je bila zbornica ustanovljena in deluje, so: 

- zaščita in zastopanje interesov kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

- svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki se ukvarjajo s kmetijsko, 

gozdarsko in ribiško dejavnostjo 

- spodbujanje gospodarnega in okolju prijaznega kmetijstva, gozdarstva in 

ribištva 

Kmetijska zbornica Slovenije: 

● zastopanje interesov članstva v zakonodajnih postopkih. 

● zagotavlja brezplačno tehnično, pravno in ekonomsko svetovanje na področju 

kmetijstva in gozdarstva 

● zagotavlja usklajevanje dveh javnih služb - kmetijskega svetovanja ter 

nadzora in selekcije v živinoreji 

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/information-for-parents/tips-and-advice/which-english-language-skills-are-needed-for-the-future/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/information-for-parents/tips-and-advice/which-english-language-skills-are-needed-for-the-future/
https://www.pearson.com/english/about/gse/teacher-toolkit.html
https://www.pearson.com/english/about/gse/teacher-toolkit.html
https://www.english.com/blog/english-for-employability-what-will-jobs-be-like-in-the-future/
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● obvešča člane in širšo javnost o aktualnih dogodkih v kmetijstvu in gozdarstvu 

(tiskovne konference, sporočila za javnost, strokovni članki v različnih revijah 

in na spletu, brezplačno glasilo "Zelena dežela") 

● promovira podeželje, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (sodelovanje na 

sejmih, organizacija okroglih miz, kongresov, dogodkov....) 

 

Slovenski program razvoja podeželja 2014-2020 

Slovenski PRP je financiral ukrepe v okviru petih od šestih prednostnih nalog razvoja 

podeželja. Poudarek vsake prednostne naloge je na kratko pojasnjen v nadaljevanju: 

Prenos znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju: 

Ta medsektorska prednostna naloga je bila obravnavana z ukrepi za podporo usposabljanju in 

svetovalnim storitvam za podeželsko prebivalstvo in podjetja: zagotovljenih naj bi bilo skoraj 

100 000 mest na tečajih usposabljanja. Poleg tega naj bi se spodbujale skupne inovativne 

dejavnosti gospodarskega, okoljskega ali socialnega značaja, tudi v okviru evropskega 

partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. 

Konkurenčnost kmetijskega sektorja in trajnostno gozdarstvo: 

Dolgoročno naj bi kmetijska gospodarstva izboljšala svojo konkurenčnost z boljšo 

gospodarsko in okoljsko uspešnostjo ter večjim deležem mladih kmetov med upravitelji 

kmetij. 3,4 % kmetijskih gospodarstev naj bi prejelo podporo za naložbe v ekološko pridelavo, 

prilagajanje podnebnim spremembam, dobro počutje živali, učinkovito rabo vode in energije 

ter splošne tehnološke izboljšave. Poleg tega naj bi 3,5 % kmetijskih gospodarstev prejelo 

podporo za mlade kmete za začetek delovanja in za strukturno prilagoditev po začetni 

vzpostavitvi. 

Organizacija prehranske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov ter 

dobrim počutjem živali: 

Dodano vrednost naj bi ustvarili z izboljšanjem kakovosti proizvodov in trženja, s podporo za 

novo sodelovanje v shemah kakovosti in za ustanavljanje skupin proizvajalcev. Poleg tega naj 

bi financirano sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi, predelovalnimi podjetji in 

raziskovalnimi ustanovami pripomoglo k razvoju novih proizvodov in vzpostavitvi kratkih 

dobavnih verig. To financiranje je bilo dopolnjeno s podporo za naložbe v predelavo in trženje 

kmetijskih proizvodov. Prav tako se je pričakovalo financiranje praks dobrega počutja živali, ki 

presegajo obvezne standarde. 
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Obnova, ohranjanje in izboljšanje ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom: 

29 % kmetijskih zemljišč naj bi bilo vključenih v financirane pogodbe za izboljšanje biotske 

raznovrstnosti, 24 % v pogodbe za boljše upravljanje voda in 27 % v pogodbe za izboljšanje 

upravljanja tal, vključno z ekološkim kmetovanjem, ukrepi proti eroziji, boljšim upravljanjem 

pesticidov in gnojil ter vzdrževanjem habitatov. Posebna podpora naj bi bila namenjena tudi 

obnovi gozdnih habitatov, ki jih je poškodoval sneg in neurje februarja 2014. 

Lokalni razvoj in ustvarjanje delovnih mest na podeželju: 

Program je financiral lokalne razvojne strategije, ki so jih pripravile in izvajale lokalne 

akcijske skupine na podlagi pristopa LEADER: te naj bi zajemale območja, na katerih živi 66 % 

podeželskega prebivalstva. Podpora je bila namenjena tudi ustanavljanju in razvoju malih 

podjetij ter diverzifikaciji kmetij v nekmetijske dejavnosti. Vse te dejavnosti skupaj naj bi 

pomagale ustvariti skoraj 600 delovnih mest. 

Digitalna Slovenija - Strategija razvoja informacijske družbe 

Cilj strategije Digitalna Slovenija je pospešiti digitalizacijo države in njenih različnih sektorjev. 

Njen cilj je tudi ustvariti vključujočo informacijsko družbo, ki bo odporna in digitalna. 

Strategija Digitalna Slovenija 2020 je ena od ključnih strategij na področju inovacij in družbe 

znanja. Je del slovenskih industrijskih politik RISS in SIP ter platforma za usmerjene naložbe. 

Strategija razvoja informacijske družbe, ki je usklajena s S4, je namenjena oblikovanju 

temeljev za različne projekte, povezane s S4. Osredotočena je na digitalizacijo družbe, 

uporabo IKT in vzpostavitev vključujoče informacijske družbe. Ta strategija se uporablja tudi 

za S4. 

Ministrstvo za javno upravo je začelo pripravljati novo strategijo za informacijsko družbo. 

Strategija, ki se bo imenovala Digitalna Slovenija 2030, bo določila glavne usmeritve za 

digitalizacijo družbe v prihodnjem obdobju. 

Strategija Digitalna Slovenija 2020 je bila pripravljena v začetku leta 2020 po pregledu 

trenutnega stanja. Določena so bila glavna področja strategije: 

● digitalna vključenost 

● digitalne javne storitve 

● gigabajtna povezljivost 
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Strategija bo zajemala tudi teme, povezane z digitalnimi pravicami, inovacijami in boljšo 

ureditvijo digitalnih platform. Predlagala bo tudi okvir za slovenski model upravljanja na tem 

področju. 

Projektna delovna skupina za prenovo strategije Digitalna Slovenija je začela z delom. Oktobra 

in novembra 2020 je bila organizirana vrsta delavnic za ključne deležnike na področju 

digitalizacije. 

Evropska komisija ima jasno strategijo za digitalno preobrazbo. Njen digitalni kompas naj bi 

usmerjal prizadevanja EU do leta 2030. 

 

b. Grčija 

i. PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA (RDP) 2014 – 2020 

Programi razvoja podeželja, ki jih izvajajo države članice ali regije, lahko uporabljajo do 18 

različnih ukrepov za podporo razvoju podeželja. Predvsem na področju inovacij lahko 

zagotavljajo sredstva za ustanovitev in vodenje "operativnih skupin", ki delajo na pilotnih 

projektih za razvoj novih proizvodov, sodelovanje med malimi izvajalci, promocijo proizvodov 

itd. Ti programi lahko podpirajo tudi prenos znanja, svetovalne storitve, naložbe v materialna 

sredstva in vzpostavitev mrež ali podpornih storitev za inovacije. Operativne skupine in 

podporne storitve za inovacije so novi pristopi k inovacijam v politiki razvoja podeželja 2014-

2020. 

Njen cilj je izboljšati konkurenčnost kmetijstva in gozdarstva, varovati okolje in podeželje, 

izboljšati kakovost življenja in diverzifikacijo podeželskega gospodarstva ter podpirati lokalno 

zasnovane pristope k razvoju podeželja. Namenjena je kmetom, gozdarjem, podeželskim 

podjetjem, skupinam, organizacijam itd. 

Ukrep 1 - Prenos znanja in informacij: V okviru tega ukrepa so načrtovane dejavnosti prenosa 

znanja in informacij, katerih cilj je okrepiti človeške vire, zaposlene v kmetijskih sektorjih 

(kmetijstvo in živinoreja), v malih in srednjih podjetjih (MSP) na področju predelave in trženja 

kmetijskih proizvodov, rezultat pa je tudi kmetijski proizvod in gozdarski sektor. 

Podukrep 1.1 - Dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti 

Ukrep 1.1.1 - Ukrepi usposabljanja in pridobivanja spretnosti za mlade kmete in majhne 

kmetije Ukrep se nanaša na poklicno usposabljanje in pridobivanje spretnosti za mlade kmete, 

da bi pridobili potrebno znanje in usposobljenost za podjetne kmete, ki bodo zavestno 

odločali o svojih kmetijskih gospodarstvih. 

Ukrep 1.1.2 - Ukrepi za usposabljanje in pridobivanje spretnosti za učinkovitejše izvajanje 

ukrepov in aktivnosti PRP. Za učinkovitejše izvajanje ukrepov programa se bodo izvajali ukrepi 
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usposabljanja in pridobivanja spretnosti upravičencev, ki so vključeni v ukrepe M03, M04, 

M08, M09, M10, M11 PRP. 

ii. VODJA / CLLD 

Lokalni razvoj na pobudo lokalnih skupnosti (CLLD), ki temelji na pristopu LEADER, je metoda 

oblikovanja in izvajanja lokalnih celostnih razvojnih strategij ob sodelovanju zainteresiranih 

strani, s katerimi se soočajo podeželska območja. 

Gre za zelo učinkovito orodje za lokalne skupnosti: 

v skladu s strategijo Evropa 2020: ● sprejmejo odločne ukrepe za učinkovitejše oblike 

gospodarske, trajnostne in "vključujoče" rasti; 

● za "inovacije" pri reševanju družbeno-gospodarskih problemov podeželskih območij v 

državi in 

● okrepiti socialno kohezijo na podeželju. 

V Grčiji je 50 lokalnih razvojnih programov LEADER na podeželskih območjih. Celostne 

razvojne strategije se izvajajo prek 50 lokalnih programov, ki so bili izbrani za izvajanje na 

podeželskih območjih države, predvsem na ravni regionalnih enot, in sicer s strani lokalnih 

akcijskih skupin (LAS), ki so lokalna javno-zasebna partnerstva. 

Lokalni programi so strukturirani v tri podukrepe: 

19.2: Podpora za izvajanje ukrepov strategij lokalnega razvoja, ki jih začnejo izvajati lokalne 

skupnosti (CLLD / LEADER) - Zasebni projekti 

V tem okviru se izvajajo: 

● javne intervencije, ki neposredno ali posredno prispevajo k razvoju lokalnega 

gospodarstva, in 

● zasebne intervencije poslovne narave. 

Kategorije ukrepov, ki se lahko izvajajo v okviru lokalnih programov in prispevajo k doseganju 

ciljev odobrene lokalne strategije, so v skladu s tem, kar je določeno v vsakem odobrenem 

lokalnem programu. 

19.2.1 Prenos znanja in informacij 

● Prenos znanja in informacij v kmetijskem in gozdarskem sektorj (19.2.1.1) 

● Prenos znanja in informacij v MSP na podeželju (19.2.1.2) 
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c. Slovaška 

 

Program razvoja podeželja 2014 – 2020 

 

Gre za program Ministrstva za kmetijstvo in razvoj podeželja Slovaške republike, ki predstavlja 

pomoč iz skladov EU za obdobje 2014-2020. 

  

Program se osredotoča na šest glavnih točk/področij: 

  

- podpora prenosu znanja in inovacijam v kmetijstvu, gozdarstvu in na 

podeželju, 

- krepitev sposobnosti preživetja kmetijskih gospodarstev in konkurenčnosti 

vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih kmetijskih 

tehnologij in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, 

- podpora organizaciji prehranske verige, vključno s predelavo in trženjem 

kmetijskih proizvodov, dobrim počutjem živali in obvladovanjem tveganj v 

kmetijstvu, 

- obnavljanje, ohranjanje in krepitev ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in 

gozdarstvom, 

- spodbujanje učinkovite rabe virov in podpiranje prehoda na nizkoogljično 

gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe, v kmetijskem, živilskem in 

gozdarskem sektorju, 

- spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega 

razvoja na podeželju. 

  

Eden od ciljev programa je tudi podpora mladim podjetnikom in njihovim podjetjem na 

področju živalske in rastlinske proizvodnje, podeželskega turizma in agroturizma.  

  

Na regionalni ravni se program izvaja prek več razpisov za zbiranje predlogov. Eden od 

razpisov se osredotoča na manj razvite regije, program pa mladim kmetom in njihovim 

podjetjem ponuja začetno pomoč.    

  

Operativni program Človeški viri 

  

Program je za obdobje 2014-2020 financirala EU. 

  



 

KA202: Strategic Partnerships in the Field of Vocational Education and Training 

Project number: 2020-1-SI01-KA202-075891 

72 

Cilj programa je bil podpreti izobraževanje, povečati zaposlovanje, podpreti mlade, pomagati 

ljudem, ki jim grozi revščina, povečati stopnjo zaposlenosti in izobrazbe marginaliziranih 

skupnosti. 

  

Na področju izobraževanja je program skušal povezati izobraževanje in zahteve trga dela, kar 

bi lahko prispevalo k večji konkurenčnosti diplomantov. Poudarek je bil tudi na povečanju 

strokovne usposobljenosti pedagoškega in strokovnega osebja na vseh ravneh izobraževanja 

ter boljši pripravljenosti bodočih učiteljev.  

  

Pomemben del programa je bila tudi podpora mladim do 29. leta starosti in njihova 

zaposljivost. Cilj programa je bil podpreti mlade na primer z zagotavljanjem pomoči in 

podpore pri ustanavljanju podjetij v obliki programov za ustanavljanje podjetij.  

  

V okviru programa je bilo objavljenih več razpisov, med njimi tudi razpis za spodbujanje 

usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. Njegov namen je bil podpreti prožne oblike 

varstva otrok, zmogljivosti in storitve za otroke ter podpreti podjetništvo na področju storitev 

varstva otrok s poudarkom na inovativnih pristopih. 

 

 

d. Italija 

Italija tako kot vse druge države Evropske unije izvaja nacionalne in regionalne "načrte 

za razvoj podeželja", ki se sofinancirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja (EKSRP) in nacionalnih proračunov. 

Načrti za razvoj podeželja so orodje, s katerim Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in 

gozdarstvo (Mipaaf) podpira razvoj podeželskih območij na celotnem italijanskem 

ozemlju. 

V Italiji so bili za obdobje 2014-2020 razviti: 

- št.1 Nacionalni program 

- št. 21 programov za razvoj podeželja na ravni regij in avtonomnih 

pokrajin 

Med različnimi ukrepi, ki jih predvidevajo regionalni programi razvoja podeželja, je tudi 

ukrep za usposabljanje: 

Ukrep 1. Prenos znanja in informacij, katerega cilj je izboljšati strokovnost izvajalcev 

in s tem njihovo zaposljivost ter položaj na trgu s strokovnim usposabljanjem, 

informiranjem in izmenjavo dobrih praks. 
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Ta ukrep predvideva tri vrste ukrepov: 

1.1.1 Podpora ukrepom za strokovno usposabljanje in pridobivanje spretnosti 

1.2.1 Podpora za predstavitvene dejavnosti in ukrepe informiranja 

1.3.1 Obiski podjetij 

Podukrep 1.1.1. se izvaja v obliki tečajev - prilagojenih potrebam ozemlja in njegovih 

človeških virov - v zvezi s kmetijskim sektorjem v ustanovah, ki ponujajo storitve 

usposabljanja in so priznane kot primerne glede na njihova znanja in izkušnje. 

Prejemniki dejavnosti usposabljanja so lahko: 

- zaposleni v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju; 

- zaposleni pri javnih in zasebnih upravljavcih zemljišč, ki delujejo na 

področju upravljanja z zemljišči in njihovimi primarnimi podeželskimi viri, 

ki so upravičeni do drugih ukrepov PRP; 

- drugi gospodarski subjekti, ki so MSP in delujejo na podeželju. 

Tečaji usposabljanja so namenjeni pridobivanju različnih vrst znanja, vključno z: 

- posebna tehnična znanja in spretnosti v kmetijskem sektorju 

- podjetniške in vodstvene sposobnosti za ustanavljanje in upravljanje 

kmetij 

- veščine trženja in promocije, tudi prek spleta in digitalnih orodij, 

proizvodov in storitev, povezanih s kmetijstvom 

  

e. Republika Severna Makedonija 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo (MAFWE) 

Nacionalni načrt za ekološko pridelavo 2013-2020 je instrument, ki zagotavlja podlago za 

nadaljnji razvoj ekološke pridelave v Republiki Severni Makedoniji. Hkrati ta nacionalni načrt 

določa usmeritve, dejavnosti in ukrepe ter politike, ki jih bo Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in vodno gospodarstvo izvajalo v obdobju 2013-2020 za nadaljnji razvoj ekološke 

pridelave v Makedoniji, in je podlaga za načrtovanje in izvajanje finančne podpore v tem 

sektorju. Nacionalni strateški cilj: povečati konkurenčnost ekološke pridelave v Republiki 

Makedoniji za uspešno umestitev na domačem in tujih trgih. 
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Agencija za finančno podporo kmetijstvu in razvoju podeželja 

Cilj agencije je uspešnejše izvajanje ukrepov kmetijske politike in politike razvoja podeželja v 

Republiki Makedoniji. To omogoča učinkovito upravljanje finančnih sredstev iz proračuna 

Republike Severne Makedonije in sredstev iz predpristopne pomoči Evropske unije, 

namenjenih za razvoj podeželja. 

 

Strateški načrt 2021-2023: 

Strateška prednostna naloga Agencije za finančno podporo v kmetijstvu in razvoju podeželja 

je učinkovito izvajanje Programa finančne podpore v kmetijstvu in razvoju podeželja. 

Za doseganje strateške prednostne naloge so bili določeni naslednji prednostni cilji: 

- pravočasno izplačilo finančne podpore za kmetijstvo, 

- pravočasno izplačilo finančne podpore za razvoj podeželja in 

- pravočasno izplačilo finančne podpore za razvoj podeželja, ki se financira iz 

proračuna EU v skladu s programom IPARD. 

 

Javni poziv od leta 2019  

- Kmetijska gospodarstva v lasti ženske, vpisana v enotni register kmetijskih 

gospodarstev pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo 

v skladu z Zakonom o kmetijstvu in razvoju podeželja, ukrep 115 

- Najvišja vrednost upravičenih stroškov na uporabnika za ukrep 115 znaša 

180.000,00 dinarjev. Sredstva se dodelijo za obdobje izvajanja poslovnega 

načrta in se izplačujejo letno. 

- Ukrep ali projekt, ki je podprt v okviru programa razvoja podeželja z naslovom: 

- "112 Pomoč mladim kmetom za zagon kmetijske vrednosti". 

-  

Sklad za inovacije in tehnološki razvoj (FITR) 

Ustanovljen je bil leta 2013 za spodbujanje inovacij z zagotavljanjem dodatnih virov za 

financiranje inovacij zaradi potrebe po vzpostavitvi konkurenčnega gospodarstva, ki temelji 

na znanju. 

 

FITR financira digitalizacijo kmetijstva 

V skladu z agendo Združenih narodov je treba do leta 2030 zagotoviti trajnostne sisteme 

proizvodnje hrane in povečati trajnostne kmetijske prakse za povečanje produktivnosti in 

proizvodnje, ki pomagajo ohranjati ekosisteme, ki krepijo svojo sposobnost prilagajanja 

podnebnim spremembam, ekstremnim vremenskim razmeram, suši, poplavam in drugim 

nesrečam, ki postopoma izboljšujejo kakovost tal. 

 



 

KA202: Strategic Partnerships in the Field of Vocational Education and Training 

Project number: 2020-1-SI01-KA202-075891 

75 

Vloga digitalnih inovacij v kmetijstvu je izkoristiti moč digitalnih tehnologij za poskusno 

izvajanje, pospeševanje in povečanje obsega inovativnih zamisli z velikim potencialom za 

pozitiven vpliv na kmetijstvo in proizvodnjo hrane. V preteklem obdobju je kmetijstvo skupaj 

z lovstvom, gozdarstvom in ribištvom doseglo skupno povečanje bruto dodane vrednosti za 

4,5 %. 

Digitalno kmetijstvo v idealnem primeru vodi h gospodarski rasti, saj kmetom omogoča, da iz 

svoje dežele pridobijo največjo možno proizvodnjo. 

Ta izziv sklada se uresničuje v partnerstvu z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno 

gospodarstvo (MAFWE) in Programom za povečanje zaposljivosti na trgu (NAME). 

 

● FITR zagotavlja podporo mikro in malim zagonskim podjetjem 

Država bo vanje vložila 2,35 milijona evrov. V okviru tega razpisa je bilo v prvem valu podprtih 

53 podjetij, zaradi kakovostnega števila vlog pa je bilo na priporočilo odbora za odobritev 

naložb zagotovljenih dodatnih milijon evrov za podporo še 31 mikro in malih zagonskih 

podjetij. Skupni obseg naložb znaša več kot 3 milijone evrov, od tega je 77 %, to je 2,35 

milijona evrov, sredstev, ki jih zagotavlja vlada v sodelovanju s Svetovno banko, 23 % sredstev 

v višini skoraj 702 tisoč evrov pa predstavljajo sredstva, ki jih bodo zagotovila podjetja sama. 

. 

Na javni razpis "Startup 2" se je prijavilo 235 podjetij, 203 so prestala fazo administrativnega 

preverjanja, 181 pa jih je nadaljevalo v fazi končnega izbora. 

 

● Program finančne podpore v kmetijstvu za leto 2021 

Sredstva za finančno podporo v kmetijstvu za leto 2021 v skupni višini 3.723.103.000 dinarjev, 

zagotovljena v skladu s proračunom Republike Severne Makedonije za leto 2021. 

 

Zavod za zaposlovanje Republike Severne Makedonije 

Zavod Republike Severne Makedonije za zaposlovanje je javni zavod, ki opravlja strokovne, 

organizacijske, upravne in druge dejavnosti v zvezi z zaposlovanjem in zavarovanjem za primer 

brezposelnosti ter zagotavlja podporo, pomoč in storitve udeležencem na trgu dela. 

 

● Program svetovanja in motivacije SIM 

Ta del/program je sestavljen iz dveh vrst podpore: 

Svetovalna podpora (preden se osebe aktivno vključijo v zaposlitev) je namenjena pomoči 

uporabnikom zajamčene minimalne pomoči v procesu njihove aktivacije in vključevanja na trg 

dela, s pričakovanim obsegom 1200 oseb. 

 

Mentorska podpora (v času, ko je upravičenec vključen v usposabljanje ali druge aktivne 

ukrepe zaposlovanja) je namenjena ugotavljanju osebnih in poklicnih ovir in težav, s katerimi 



 

KA202: Strategic Partnerships in the Field of Vocational Education and Training 

Project number: 2020-1-SI01-KA202-075891 

76 

se uporabniki srečujejo v procesu usposabljanja ali zaposlovanja, ter ugotavljanju dejavnikov 

in razlogov, ki uporabniku otežujejo vključevanje v okolje usposabljanja ali zaposlovanja, s 

pričakovanim dosegom 1200 oseb. 

 

● Podpora zaposlovanju z usposabljanji 

Ta del/program je sestavljen iz treh ukrepov: 

1. Usposabljanje za poklicne poklice (poklici, ki se zahtevajo na trgu dela), ki naj bi se ga 

predvidoma udeležilo 1200 oseb.    Cilj tega ukrepa je povečati zaposljivost 

brezposelnih oseb s pridobivanjem znanja in spretnosti, ki se zahtevajo na trgu dela. 

Osebam, ki bodo podprte s tem ukrepom, bo zagotovljeno ustrezno plačilo. 

 

2. Usposabljanje na delovnem mestu (usposabljanje pri znanem delodajalcu) s 

pričakovanim dosegom 400 oseb.   Cilj tega ukrepa je povečati zaposljivost 

brezposelnih oseb s pridobivanjem znanja in spretnosti za poklice na trgu dela. 

Osebam, ki bodo podprte s tem ukrepom, bo zagotovljeno ustrezno plačilo.  

 

3. Zaposlitev z delitvijo stroškov (subvencija plače), s predvidenim dosegom 400 oseb. 

Namen tega ukrepa je zagotoviti finančno podporo za odpiranje novih delovnih mest 

in zaposlovanje brezposelnih oseb, ki so upravičenci do zajamčene minimalne pomoči, 

z izplačilom sredstev delodajalcu kot subvencijo k plači delavca in za kritje stroškov 

priprave osebe na zaposlitev. 
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8. Najboljše prakse 

 

6.1. Digitalna pismenos 

 

6.1.1 Digital Clare – izkoriščanje digitalnih priložnosti na irskem podeželju 

 

Vrsta najboljše prakse: Usposabljanje in informacije 

Datum: do 2014 do 2017 

Država: Irska 

 

Opis 

V okviru projekta Digital Clare je bil zaposlen digitalni mediator, ki je zagotavljal različne vrste 

usposabljanja na področju družbenih medijev in interneta, da bi izboljšal lokalne digitalne 

spretnosti ter podjetjem, organizacijam in posameznikom omogočil boljše izkoriščanje 

digitalnih priložnosti.Projekt je ustvaril in promoviral tudi možnosti spletnega mreženja, 

namenjene vsem sektorjem lokalne skupnosti, z uporabo #DigitalClare. 

 

S tem so nastale nove povezave, nove poslovne priložnosti in stalna digitalna skupnost, ki bo 

še naprej raziskovala digitalne priložnosti v okrožju Clare. 

 

Rezultati 

● Izboljšano znanje in ozaveščenost o digitalnih priložnostih med prebivalci, lastniki 

podjetij in člani lokalnih interesnih skupin v grofiji Clare. 

● Podjetja in skupnostne skupine so poročale o novih priložnostih in povezavah zaradi 

dejavnosti mreženja v okviru projekta Digital Clare. 

● Blagovna znamka "Digital Clare" je postala lokalno priznano ime za digitalne inovacije 

in mreženje, ki zagotavlja okvir za prihodnje digitalne dejavnosti. 

● Ustanovljena je bila majhna neodvisna skupina, ki bo v prihodnosti razvijala nove 

projekte Digital Clare. 

 

Vir 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachments/gp_ie_digitalclare_web.p

df  

 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachments/gp_ie_digitalclare_web.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachments/gp_ie_digitalclare_web.pdf
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6.1.2 Ny på landet - Novi prebivalci podeželja 

 

Vrsta najboljše prakse: Družbena vključenost 

Datum: Okvir projekta od 2018 do 2020 

Država: Švedska 

 

Opis 

Projekt daje udeležencem pozitiven pogled na naravo in švedsko podeželje ter jim pomaga, 

da se naselijo na podeželju. Ker je Ny på landet projekt LEADER, udeležencem omogoča 

dostop do široke mreže podeželskih deležnikov. Sodelovanje v projektu krepi življenjepise 

mladih migrantov in jim daje prednost na švedskem trgu dela. Projekt Ny på landet z učenjem, 

ki temelji na praksi, pomaga odpraviti vrzel v priložnostih med spoloma. Nekdanji udeleženci 

prejšnjih projektov imajo v novem projektu vodilno vlogo kot zaposleni vodje skupin. Društvo 

Ny på landet je na podeželski proslavi leta 2017 prejelo nagrado "Ullbaggen" za najboljši 

projekt na področju socialnega vključevanja migrantov. 

 

Rezultati 

● Opolnomočenje in izobraževanje mladih priseljencev ter njihovo vključevanje v 

lokalno skupnost omogoča lažje vključevanje v novo družbo. 

● Ny på landet organizira informativne sestanke pred dejanskimi dogodki, izleti na teren 

in taborjenjem. Vodje skupin poskrbijo, da so pričakovanja jasna od samega začetka. 

Razložijo kontekst in namere organizacije Ny på landet in njenih dejavnosti, da bi 

ljudem pomagali razumeti širšo sliko in tako lažje sodelovati. 

● Veliko dela v Ny på landet se opravi brezplačno ob večerih, vikendih in praznikih. 

Ključno je najti strastne ljudi. 

● Pogovori za kuhinjsko mizo so odlično orodje, s katerim lahko vplivamo na miselnost 

ljudi. 

● Raven znanja švedskega jezika se med ciljnimi skupinami razlikuje. Ny på landet meni, 

da so za posredovanje sporočila koristni pojasnjevalni videoposnetki. 

 

Vir 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachments/si_se_si-

01_ny_pa_landet_ok_dl_cdp_ok_0.pdf  

 

 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachments/si_se_si-01_ny_pa_landet_ok_dl_cdp_ok_0.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachments/si_se_si-01_ny_pa_landet_ok_dl_cdp_ok_0.pdf
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6.1.3 Odisseu – vračanje mladih na podeželje 

 

Vrsta najboljše prakse: Lokalni razvoj 

Datum: Okvir projekta 2017 

Država: Španija 

 

Opis 

Odisseu je odziv na izseljevanje mladih s podeželja, katerega cilj je zagotoviti rešitve za zdravo 

generacijsko obnovo in se boriti proti begu možganov, ki prizadene večino podeželskih 

območij v Kataloniji. Odisseu se osredotoča na mlade, stare do 40 let, iz podeželskih in 

mestnih območij. 

 

Z vrsto raznolikih dejavnosti spremlja mlade, ki jih zanima več informacij o možnostih, ki 

obstajajo na podeželju za poklicne pobude. Spodbuja podjetništvo in izboljšuje zaposljivost 

mladih ter njihovo povezanost z njihovim domačim podeželjem. 

 

Rezultati 

● V 12 izobraževalnih središčih je bilo izvedenih 20 delavnic (659 dijakov), dodatnih 1 

385 dijakov pa se je udeležilo dogodkov in dejavnosti zunaj izobraževalnih središč - 

npr. poslovnih trajektov. Skupaj je bilo vključenih 2 044 mladih. 

● V letu 2017 je bilo organiziranih osem informativnih dejavnosti, ki so pritegnile 226 

mladih študentov iz sektorja IKT in kmetijsko-živilskega sektorja v Kataloniji. 

● Leta 2016 je bil sklican prvi Odisseu Practicum, na podlagi katerega je bilo nominiranih 

12 štipendij za podjetja v podeželskih občinah, da bi gostila plačano strokovno prakso 

za univerzitetne študente (300 ur, nadomestilo 5 EUR na uro, 50 % sofinanciranje s 

strani podjetja). 

● Od oktobra 2016 se je prek spletnega orodja Retorna 367 mladih, večinoma žensk, 

vpisalo v 17 različnih poklicnih sektorjev in se zanimajo za delo v več podeželskih 

okrožjih. 

 

Vir 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachments/gp_es_odyssey_web_v2.

pdf  

 

 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachments/gp_es_odyssey_web_v2.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachments/gp_es_odyssey_web_v2.pdf
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6.1.4  Kmetije za spremljanje agroturizma 

 

Vrsta najboljše prakse: Inovacije  

Datum: Trajanje projekta 2014 - 2015 

Država: Slovenija Združeno kraljestvo 

Opis 

Prvotna zasnova spremljajočih kmetij je, da so to pobude, ki jih vodijo kmetje, za izboljšanje 

uspešnosti in donosnosti kmetije, značilne za lokalno območje, v obdobju treh let. Do danes 

je bil model uporabljen na več kot 40 kmetijskih gospodarstvih Monitor Farms po vsej Škotski. 

Kmetije za spremljanje kmetijskega turizma delujejo po enakih načelih, vendar se zaradi cikla 

financiranja iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 izvajajo v krajšem časovnem obdobju 

18 mesecev.  V tem projektu sta dve kmetiji Monitor podpirala moderator in skupina za 

upravljanje. Izvedene dejavnosti so vključevale izvedbo 18 srečanj, ustanovitev in spodbujanje 

skupine za upravljanje za vsako kmetijo ter poslovni razvoj in spodbujanje širših skupin 

skupnosti monitorskih kmetij. 

Rezultati 

● Več kot 90 % udeležencev je izjavilo, da je njihovo sodelovanje v projektu pripomoglo 

k večji produktivnosti. 

● Med lokalnimi kmeti, ki se redno udeležujejo srečanj kmetije Monitor, jih je 95 % 

navedlo, da so kmetije Monitor učinkovit forum za izmenjavo znanja, skoraj 60 % pa 

jih je poročalo, da so projekti kmetije Monitor prispevali k izboljšanju finančne 

uspešnosti njihovih kmetijskih podjetij. 

● Ena od kmetij, ki se ukvarja z agroturizmom, poroča o 50-odstotnem povečanju 

prometa iz leta v leto, kar lahko vsaj delno pripišemo njeni vključenosti v projekt.  

● Delavci, ki delajo v podjetju, so pridobili na samozavesti in razumevanju, da imajo 

"prava" podjetja, ki jih je treba kot taka tudi obravnavati. 

Vir 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/agritourism-monitor-farms_en 

 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/agritourism-monitor-farms_en
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6.1.5 Kmetje merijo vodo 

 

Vrsta najboljše prakse: Modernizacija   

Datum: Trajanje projekta 2018 - 2020 

Država: Nizozemska 

Opis 

Upravljanje z vodo na obalnih območjih postaja vse bolj zapleteno zaradi učinkov podnebnih 

sprememb in posedanja tal. Izzivi zahtevajo ukrepe, optimizirane glede na lokalne razmere, 

in tesno sodelovanje med zainteresiranimi stranmi.  

V tem projektu so kmetje in vladni organi, kot so nizozemski vodni organi, v procesu 

participativnega spremljanja uporabljali senzorske tehnike. V pilotnih skupinah so se podatki 

izmenjevali prek nadzorne plošče v živo in obravnavali na rednih srečanjih, da bi omogočili 

skupno učenje o delovanju lokalnega sistema. Skupni dialog je dal podlago za učinkovite 

rešitve v široki podporni bazi. 

Rezultati 

● Več kot 80 kmetov je z meritvami električne prevodnosti (EC) z napravo AquaPin na 

različnih globinah dobilo vpogled v stanje zasičenosti svojih polj. 

● Več kot 100 kmetov je izmerilo zaslanjenost površinskih voda v različnih vejah vodnega 

sistema, tako da je bilo opravljenih več kot 20 000 meritev. Na podlagi teh meritev je 

bilo mogoče zbrati prostorske in časovne vzorce. Ti podatki omogočajo vpogled v 

možne optimizacije izpiranja vodnega sistema s sladko vodo. 

● Več kot 50 kmetov je z napravo AquaPin merilo urno raven podtalnice. Prej je bil 

vpogled v časovne spremembe ravni podtalnice kmetom redko na voljo, zdaj pa je 

mogoče s takšnimi rednimi meritvami zbrati veliko koristnih informacij. Na primer, 

kako hitro se ravni odzivajo na padavine in sušo ali, v primeru kmetov v pilotnem 

projektu na šotiščih, v kolikšni meri raven površinske vode vpliva na raven podzemne 

vode na polju. 

Vir 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/farmers-measure-water-netherlands_en  

 

 

 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/farmers-measure-water-netherlands_en
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6.1.6 Spletno izobraževanje za kmete v Avstriji 

 

Vrsta najboljše prakse: Prenos znanja in posodobitev  

Datum: Trajanje projekta 2015 - 2016 

Država: Avstrija 

 

Opis 

Pobudnik projekta LFI je glavna ustanova za izobraževanje kmetov v Avstriji. Razpoložljivost 

novih digitalnih in spletnih tehnologij je LFI omogočila sprejetje novih pristopov za prenos 

znanja, vključno s podkasti, socialnimi mediji in tečaji e-učenja. Uporaba novih tehnologij in 

aplikacij kmetom pomaga, da enostavno dostopajo do znanja, ki ga potrebujejo za svoje 

poslovanje, kadar koli jim to najbolj ustreza. Ta projekt je financiral razvoj izobraževalnih 

vsebin, tehnične infrastrukture, programiranje in izvedbo spletnih modulov usposabljanja. 

 

Rezultati 

● Povečala se je kakovost storitev, ki jih ponuja LFI. Če je standardizirano usposabljanje 

dostopno po vsej državi, se izognemo nepotrebnemu podvajanju ter prihranimo čas in 

denar tako zavodu kot udeležencem usposabljanja. 

● Nova spletna orodja uporablja že skoraj 10 000 uporabnikov. 

 

Vir 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/web-based-education-farmers-austria_en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/web-based-education-farmers-austria_en
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6.1.7 APPVID 

 

Vrsta najboljše prakse: Prenos znanja in inovacij   

Datum: Trajanje projekta od 2016 do 2018 

Država: Španija 

Opis 

Obvladovanje bolezni vinske trte se tradicionalno izvaja s fitosanitarnimi tretiranji, ki se 

uporabljajo vsako leto ob določenem času ali na podlagi fenološkega stanja pridelka, pri 

čemer se ne upoštevajo okoljski parametri, ki vplivajo na bolezen. Cilj projekta je razviti sistem 

sodelovanja na področju natančnega vinogradništva. Majhne kleti in vinogradniki bodo imeli 

na voljo spletno orodje v realnem času, ki jim bo pomagalo pri sprejemanju odločitev glede 

obvladovanja bolezni. Daljinski senzorji in mobilna aplikacija bodo upravičencem zagotavljali 

podrobne informacije o zdravstvenem stanju vinogradov v realnem času, kar bo olajšalo 

načrtovanje fitosanitarne obdelave. 

Rezultat 

● Izboljšanje donosnosti kmetij zaradi zmanjšanja stroškov. 

● manjši vpliv na okolje zaradi manjšega števila in natančnejše fitosanitarne obdelave. 

● izboljšanje kakovosti grozdja. Grozdje je bolj zdravo in ima manj fitosanitarnih 

ostankov, kar pozitivno vpliva na postopek fermentacije. 

Vir 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/appvid-grapevine-diseases-management_en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/appvid-grapevine-diseases-management_en
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6.2   Finančna pismenost 

6.2.1  Platforma za izmenjavo in učenje na področju finančnega upravljanja in 

pismenosti za migrante in ljudi z manj priložnostmi - SELFMATE  

Vrsta najboljše prakse: Usposabljanje in informiranje; e-učenje 

Obdobje izvajanja: 

Države: Švedska, Italija, Španija, Turčija, Združeno kraljestvo 

Program EU: Program: Erasmus+ 

Ključni ukrep: Ključni ukrep: Sodelovanje na področju inovacij in izmenjava dobrih praks 

Vrsta ukrepa: Strateška partnerstva za izobraževanje odraslih 

Referenčna številka projekta: 2018-1-SE01-KA204-039093 

Spletna stran: http://selfmate.eu 

Projekt, ki ga Evropska komisija šteje za "najboljšo prakso" in se osredotoča na digitalno 

finančno pismenost za migrante in prikrajšane osebe, je bil namenjen odraslim učencem. 

Njegov cilj je bil ustvariti znanje/kompetence odraslih gospodinjstev migrantov in usposobiti 

izobraževalce migrantov za različne teme, da bi jih opolnomočili tako z vidika digitalnih 

spretnosti kot tudi z vidika finančnega upravljanja gospodinjstev. Torej ustvarjanje orodij za 

finančno in digitalno pismenost za ljudi, ki delajo z manj priložnostmi udeležencev. 

Njegov cilj je bil ustvariti teoretični okvir digitalnega finančnega poučevanja in učenja ob 

upoštevanju neformalnih in priložnostnih vidikov izobraževanja, narejen za udeležence 

izobraževanja odraslih migrantov in izobraževalce. Projekt se je osredotočil tudi na vlogo 

žensk migrantk, ozaveščanje o njihovi pomembni vlogi v družinskem gospodarstvu in 

vrednotah. 

V okviru projekta so bili ustvarjeni naslednji izdelki: 

1.     Teoretični in praktični okvir digitalnega finančnega učenja/poučevanja 

Metodološki okvir za učence migrante v zvezi z digitalnim finančnim opismenjevanjem. Je 

lahko dostopen in brezplačen priročnik za: organizacije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem 

odraslih migrantov; prikrajšane odrasle migrante, ki želijo izboljšati svoje finančne in 

transverzalne spretnosti.  

http://selfmate.eu/
http://selfmate.eu/
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2.     “Mate it Yourself”- gradivo in smernice za usposabljanje vodij usposabljanja 

Posebno gradivo, katerega namen je izobraževalcem in vodjem usposabljanja zagotoviti 

gradivo za usposabljanje in smernice za njegovo uporabo s ciljno skupino. To gradivo je na 

voljo v angleščini, italijanščini, turščini, švedščini in španščini. 

3.     Izobraževalno gradivo in smernice za učence v okviru projekta "Mate it Yourself” 

Ta izdelek je sestavljen iz gradiva za usposabljanje za učence. 

Gradivo je namenjeno potrebam ciljne skupine po usposabljanju na področju finančnega 

izobraževanja in je na voljo v angleščini, italijanščini, turščini, švedščini in španščini. Zajete so 

naslednje teme: 1. Finančna pismenost in besedišče 2. Osebne finance 3. Tehnologija 4. 

Pravice potrošnikov 5. Finančna varnost s poudarkom na prečnih kompetencah. 

4.     Platforma za e-učenje Self-Mate 

Gre za platformo za e-učenje, ki brezplačno zagotavlja vsa gradiva iz projekta, pri čemer se 

uporabljajo tudi videoposnetki in orodja za interakcijo. Uporabniki platforme lahko izpolnijo 

samoocenjevalni vprašalnik (orodje za samoocenjevanje) in tako dobijo vizualno povratno 

informacijo o svojem znanju o finančnih temah in digitalnih orodjih.  

6.2.2 ŽENSKE V KVADRATU ZA FINANČNO VKLJUČENOST 

Vrsta najboljše prakse: Usposabljanje, socialna in delovna vključenost 

Obdobje izvajanja: od leta 2018 

Država: Slovenija Italija 

Spletna stran: https://www.gltfoundation.com/en/women-squared-for-financial-inclusion/ 

Gre za projekt, ki se osredotoča na finančno izobraževanje in socialno vključenost, namenjen 

ženskam in zasnovan s strani žensk, zato je tudi naslov "Women Squared". 

Prostovoljke z različnimi poklicnimi profili (računovodkinje, odvetnice, svetovalke za delo, 

podjetnice, psihologinje) iz vse Italije brezplačno ponujajo svoje strokovno znanje in izkušnje, 

da bi drugim ženskam pomagale razviti uporabne sposobnosti in veščine za upravljanje 

denarja ter postati bolj neodvisne in opolnomočene osebe. 

Cilji so: 

- Spodbujanje enakosti spolov in opolnomočenja žensk ter zapolnitev vrzeli med 

spoloma na področju finančne pismenosti. 

https://www.gltfoundation.com/en/women-squared-for-financial-inclusion/
https://www.gltfoundation.com/en/women-squared-for-financial-inclusion/
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- spodbujanje zavestnih ekonomsko-finančnih, podjetniških in poklicnih odločitev za 

ekonomsko neodvisnost ter osebno in poklicno izpolnitev 

- preprečevanje ekonomskega nasilja s pomočjo finančnega izobraževanja 

- boj proti odvisnostim, ki niso povezane z drogami, kot so igre na srečo in kompulzivno 

nakupovanje, ter spodbujanje pravilnega upravljanja prihrankov 

Projekti vključujejo osebne in spletne izobraževalne tečaje o naslednjih temah: 

1) Načrtovanje družine: družinski proračun, povezan z življenjskimi cilji. 

2) Finančno in pokojninsko načrtovanje v dobi digitalizacije. 

3) Vaše digitalno in zeleno zagonsko podjetje: od ideje do uresničitve podjetja. 

4) Ženske 2030: oblikovanje uspešne prihodnosti. 

Na voljo so tudi druge dopolnilne storitve: "platforma Woman Squared", prek katere so na 

voljo diapozitivi tečajev in drugo gradivo (avdio in video posnetki, kvizi itd.); "služba za pomoč 

uporabnikom Woman Squared" za brezplačno osebno pomoč in svetovanje o finančnih, 

davčnih, pravnih in poklicnih vprašanjih. 

Brezplačne pobude sponzorirajo občine, regije, gospodarske zbornice in druge institucije v 

sodelovanju z lokalnimi organi, ženskimi združenji in centri za boj proti nasilju. 

6.2.3 MILENA PONOVNI ZAČETEK OD SEBE 

Vrsta najboljše prakse: Usposabljanje, socialna in delovna vključenost 

Obdobje izvajanja: od leta 2017 

Država: Slovenija Italija (mesto Mantua in regija Lombardija) 

Spletna stran: 

https://www.provincia.mantova.it/cs_context.jsp?ID_LINK=41&area=37&id_context=19377

&COL0003=1&COL0003=2 

Projekt spodbujajo in razvijajo različni institucionalni akterji in akterji tretjega sektorja: 

Mantua Women's Center Cooperative, Konzorcij okrožja Mantua, Fundacija Global Thinking, 

pokrajina Mantua, Svet za enakost in Odbor za žensko podjetništvo. Cilj projekta Milena je 

ozavestiti ženske o njihovih potencialih in sposobnostih ter izboljšati njihovo finančno 

pismenost, da bi jim omogočili moč in olajšali njihovo socialno in delovno vključenost. 

Projekt ponuja brezposelnim ženskam iz Mantove in regije Lombardija celovito in heterogeno 

pot usposabljanja, ki zajema: ugotavljanje in vrednotenje osebnih in poklicnih spretnosti, 

poklicno usmerjeno svetovanje in coaching, finančno izobraževanje. 

Tečaji so namenjeni krepitvi samozavesti, ki se začne s finančno ozaveščenostjo in 

neodvisnostjo. 

https://www.provincia.mantova.it/cs_context.jsp?ID_LINK=41&area=37&id_context=19377&COL0003=1&COL0003=2
https://www.provincia.mantova.it/cs_context.jsp?ID_LINK=41&area=37&id_context=19377&COL0003=1&COL0003=2
https://www.provincia.mantova.it/cs_context.jsp?ID_LINK=41&area=37&id_context=19377&COL0003=1&COL0003=2
https://www.provincia.mantova.it/cs_context.jsp?ID_LINK=41&area=37&id_context=19377&COL0003=1&COL0003=2
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6.3 Kmetijska pismenost 

6.3.1 SIMRA - Socialne inovacije na marginaliziranih podeželskih območjih 

Vrsta najboljše prakse: Program za raziskave in inovacije Obzorje 2020 / št. 677622 

Datum: 1. april 2016 - 31. marec 2020 

Država: Evropska unija Država: Evropska unija Država: Evropska unija Država: Evropska unija 

Država: Evropska unija Država: Evropska unija Italija, Združeno kraljestvo, Avstrija, 

Nizozemska, Slovaška, Finska, Španija, Grčija, Norveška, Egipt, Francija, Libanon, Češka, Švica 

Projekt SIMRA (Social Innovation in Marginalized Rural Areas) financira Evropska unija v okviru 

programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Namen projekta SIMRA je izboljšati 

razumevanje socialnih inovacij in inovativnega upravljanja v kmetijstvu, gozdarstvu in razvoju 

podeželja ter načinov njihovega spodbujanja, zlasti na marginaliziranih podeželskih območjih 

po vsej Evropi, s poudarkom na sredozemski regiji (tudi zunaj EU), kjer so dokazi o rezultatih 

in podpornih pogojih omejeni. 

Cilji 

Glavni cilj projekta SIMRA je zapolniti veliko vrzel v znanju pri razumevanju in krepitvi socialnih 

inovacij na marginaliziranih podeželskih območjih z razvojem najnovejših dosežkov na 

področju socialnih inovacij in povezanih mehanizmov upravljanja v kmetijskem in gozdarskem 

sektorju ter pri razvoju podeželja na splošno. Ta cilj bo dosežen z združitvijo različnih 

teoretičnih stališč v skladno razlago prostorske spremenljivosti socialnih inovacij, ki bo 

vključevala njihovo empirično raznolikost (zapletenost in različne razsežnosti), s 

soustvarjanjem novega ocenjevalnega orodja in z razvojem boljšega znanja o dejavnikih 

uspeha, da bi odgovorili na vprašanje, kako podpreti okrepljeno upravljanje in socialne 

inovacije, ki obravnavajo posebnosti in prednostne naloge socialnih potreb ter nove družbene 

odnose in sodelovanja, zlasti na marginaliziranih podeželskih območjih v EU, pridruženih 

državah in drugih državah, s posebnim poudarkom na sredozemski regiji, vključno s 

sredozemskimi državami zunaj EU. V tem teritorialnem okviru so posebni cilji projekta SIMRA 

naslednji: 

1. sistematični teoretični okvir in sistematični operativni okvir za kategorizacijo, 

razumevanje in operacionalizacijo socialnih inovacij v različnih okoljih in na 

različnih ravneh. 
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2. Kategorizacija/razvrstitev ("katalog raznolikosti") socialnih inovacij, ki jih je 

mogoče opaziti na podeželju, ob upoštevanju različnih posebnosti v smislu 

družbenih potreb, prednostnih nalog in družbenih odnosov/vrst sodelovanja itd. 

3. Integriran sklop metod, razvitih za vrednotenje socialnih inovacij in njihovih 

učinkov na podeželskih območjih v ciljni regiji. 

4. Izvedeno bo sooblikovano vrednotenje (s strani akademske skupnosti in skupnosti 

iz prakse) dejavnikov uspeha socialnih inovacij v izbranih študijah primerov (CS), 

5. iz analize bodo izhajala nova/izboljšana znanja o socialnih inovacijah in novih 

mehanizmih upravljanja (predvsem CS), 

6. ustvarjene priložnosti za skupno učenje in mreženje ter inovativni ukrepi (IA), ki se 

začnejo s povezovanjem, 

Vir 

http://www.simra-h2020.eu/ 

  

6.3.2. Krepitev voditeljic skupnosti 

Obdobje izvajanja: 31-12-2020 - 30-12-2022 

Države: Države članice: Združeno kraljestvo, Irska, Italija, Švedska, Danska 

Program EU: Erasmus+ 

Ključni ukrep: Ključni ukrep: Sodelovanje na področju inovacij in izmenjava dobrih praks 

Vrsta ukrepa: Strateška partnerstva za izobraževanje odraslih 

Referenčna številka projekta: 2020-1-UK01-KA202-079103 

Spletna stran: https://www.shineproject.eu/ 

Svetovna skupnost se zaveda, kako pomembno je, da so ženske na vodilnih položajih. Združeni 

narodi so kot peti cilj trajnostnega razvoja navedli "zagotavljanje polne in učinkovite udeležbe 

žensk ter enakih možnosti za vodenje na vseh ravneh odločanja v političnem, gospodarskem 

in javnem življenju". Partnerji SHINE vsak dan delajo z ženskami, ki ustvarjajo in prispevajo k 

tisočim dinamičnim in vizionarskim organizacijam. 

Ženske so še vedno odsotne na ključnih položajih, ki določajo dostop do virov in nadzor nad 

njimi. V Združenem kraljestvu in na Irskem ženske predstavljajo več kot dve tretjini 

prostovoljnega sektorja. Vendar pa ženske predstavljajo le 37 % vodstvenih delavcev, 30 % 

http://www.simra-h2020.eu/
https://www.shineproject.eu/
https://www.shineproject.eu/
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članov upravnih odborov in 19 % višjih vodstvenih delavcev. V Italiji so statistični podatki 

podobni. Kljub temu da ta poseben sektor ceni socialno pravičnost, v njem obstajajo velika 

neenakost med spoloma in ovire pri vodenju. Švedska je zgled za enakost spolov, od koder se 

lahko učimo. 

Ponudba izobraževanja o vodenju je usmerjena k tistim z visokošolsko izobrazbo ali živečim v 

mestnem okolju. Projekt SHINE bo to rešil z razvojem usposabljanja za vodenje, ki se bo v 

celoti odzivalo na potrebe žensk iz vseh socialno-ekonomskih, etničnih in geografskih okolij.  

SHINE bo ženske usposobil za znanje in vedenje, ki je potrebno za samozavesten in uspešen 

prehod na vodstvene položaje v tretjem sektorju / na delovnem mestu v skupnosti. 

SHINE je namenjen ženskemu osebju v neprofitnih organizacijah, ki tradicionalno nimajo 

dostopa do usposabljanja za vodenje, ker delajo v manjših organizacijah z 

majhnim/neobstoječim proračunom za usposabljanje, živijo na območjih brez dostopa do 

specializiranega usposabljanja, prihajajo iz ekonomsko prikrajšanih okolij in/ali imajo malo 

formalnih kvalifikacij, so del manjšinske ali priseljenske skupnosti ter ženske, ki lahko te 

vodstvene veščine prenesejo v zasebni ali javni sektor.  

 

6.3.3 Mumpreneurship: Razvoj podjetniške miselnosti za matere začetnice prek modelov 

za zgled 

Obdobje izvajanja: 01-09-2020 - 31-08-2022 

Države: Švedska, Grčija, Združeno kraljestvo, Ciper 

Program EU: Erasmus+ 

Ključni ukrep: Ključni ukrep: Sodelovanje na področju inovacij in izmenjava dobrih praks 

Vrsta ukrepa: Strateška partnerstva za izobraževanje odraslih 

Referenčna številka projekta: 2020-1-SE01-KA202-077922 

Spletna stran: http://mumpreneurship.net/  

Projekt "Mumpreneurship" temelji na vrednotah enakosti spolov in zlasti na sodelovanju 

mater na področju inovativnega in socialnega podjetništva. 

Tako poročilo Eurostata (2019) kot poročilo "Women's Economic Empowerment" (2016) 

vsebujeta trdne dokaze, da ženske zaostajajo za moškimi glede števila lastnic podjetij, 

http://mumpreneurship.net/
http://mumpreneurship.net/
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velikosti podjetij v njihovi lasti in njihovega dostopa do gospodarskih virov. Gospodarsko 

opolnomočenje žensk je temelj agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in načrta Podjetništvo 

2020. Čeprav so podatki o poklicni karieri in ravnovesju med življenjem žensk ter o njihovih 

več vlogah in strategijah ter mehanizmih spoprijemanja z njimi v zadnjih treh letih bolj opazni 

(Brink et al, 2001), še vedno obstajajo velike zmote glede mater na delovnem mestu, zlasti ko 

gre za prikrajšane matere; matere samohranilke, matere migrantke, matere s socialnimi 

potrebami. Vloga teh napačnih prepričanj se kaže v številu podjetij, ki zmanjšujejo svoja 

pričakovanja glede zaposlovanja zaposlenih mater. Obstajajo dokazi, da ima skrb za otroke 

ključno vlogo pri odločitvah mater in gospodinjstev glede ponudbe dela: Evropski podatki 

kažejo, da je bila leta 2017 stopnja zaposlenosti žensk z otroki, starimi šest let ali manj, v EU 

64,6-odstotna v primerjavi z 79-odstotno stopnjo zaposlenosti žensk brez otrok. 

CILJNE SKUPINE 

- matere, prikrajšane matere (migrantke, matere samohranilke, matere s posebnimi 

ali socialnimi potrebami, zlorabljene matere, brezposelne itd): želimo jih 

opolnomočiti s pristopi izobraževanja z igranjem vlog in coachingom na področju 

pozitivne psihologije, da bi našle navdihujoče osebnosti in načrtovale svojo kariero 

brez upoštevanja obstoječih družbenih stereotipov. 

- Učitelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja/izobraževalci/ustrezni strokovnjaki 

ter centri poklicnega izobraževanja in usposabljanja: želimo razširiti njihove 

spretnosti in kompetence v zvezi z mumpodjetništvom. 

- drugi ustrezni strokovnjaki in zainteresirane strani, kot so učitelji, karierni trenerji, 

centri za podjetništvo, centri za odrasle, inkubatorji in pospeševalniki, univerze, tretji 

sektor; med drugim jih želimo seznaniti s cilji, učinki in rezultati projekta. 

 

6.4. Pismensot angleškega jezika 

 

6.4.1 Projekt "Razvoj človeških virov civilnega združenja VIPA" (DOP-SIA-

2009/4.1.3/01) 

 

Projekt je na nacionalni in lokalni ravni v izbranih mestih na Slovaškem od julija 2010 do 

februarja 2012 izvajalo civilno združenje Vidiecky parlament na Slovaškem. 

 

Glavni cilj projekta je bil povečati strokovnost in kakovost človeških virov VIPA, da bi se 

izboljšala kakovost in učinkovitost opravljenih storitev. Dejavnosti so bile osredotočene na 

jezikovne spretnosti, komunikacijske in predstavitvene spretnosti ali spretnosti IKT.  
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Med dejavnostmi, organiziranimi v okviru projekta, je bilo več usposabljanj, kot so 

usposabljanja, posvečena podeželskemu turizmu, kulturni dediščini, IKT, ter tečaji angleškega 

ali nemškega jezika. 

 

Jezikovni tečaji so bili na voljo na treh ravneh - za začetnike, srednje zahtevne in v obliki 

pogovornega tečaja. Usposabljanje je obsegalo 40 učnih ur in je bilo namenjeno 15 

tečajnikom. Med tečajem so se učenci osredotočili na slovnico in besedišče. Pri 

konverzacijskem tečaju je bil glavni cilj izboljšati komunikacijske spretnosti v angleščini. Tečaji 

so potekali z uporabo platforme za e-učenje, ki je učencem omogočala udoben dostop do 

platforme od doma, ne da bi se jim bilo treba voziti na delo. Druga prednost, ki jo je nudila, je 

bila, da je lahko vsak udeleženec tečaja izbral svoj tempo in ga prilagodil svojim individualnim 

možnostim. 

 

V projektu je sodelovalo 51 udeležencev, ki so se udeležili 28 usposabljanj.  

 

Čeprav se je ta projekt končal leta 2012, je civilno združenje VIPA sodelovalo v več drugih 

projektih, ki so bili osredotočeni na povečanje zaposljivosti in izboljšanje življenja ljudi, ki 

prihajajo iz podeželskih območij na Slovaškem.  

 

Med zanimivimi pobudami tega civilnega združenja velja omeniti letno nagrado "Vidiecka 

žena roka" (podeželska ženska leta). 

 

 

6.4.2 Projekt: "BLUESS - Načrti za razvoj osnovnih spretnosti na Slovaškem" 

(BLUESS/VS/2019/0106) 

 

Projekt je na Slovaškem na nacionalni ravni izvajal Državni inštitut za poklicno izobraževanje 

ob podpori mednarodnih organizacij, kot so EAEA - Evropsko združenje za izobraževanje 

odraslih, EBSN - Evropska mreža osnovnih znanj, AONTAS (Irska) in slovaško Ministrstvo za 

delo, socialne zadeve in družino skupaj s Centralnim uradom za delo, socialne zadeve in 

družino ter drugimi. Projekt se je začel 1. aprila 2019 in končal 31. marca 2021, finančno ga je 

podprla Evropska komisija v okviru programa EaSI. 

 

Cilj projekta BLUESS je bil:  

- odpreti razpravo o potrebi po obravnavi osnovnih spretnosti/pismenosti na nacionalni 

ravni, 
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- prikazati stanje v zvezi z osnovnimi spretnostmi v Slovaški republiki (branje, 

matematika in računalniška/digitalna pismenost), opredeliti glavne težave in 

predlagati priporočila za oblikovalce politik, 

- pripraviti orodja in metodologije za ugotavljanje potreb po pismenosti 

nizkokvalificiranih oseb in načinov njihovega ocenjevanja, 

- pripraviti zmogljivosti osebja na področju razvoja temeljnih spretnosti, 

- omogočiti finančne informacije in dobre prakse za podporo nacionalnim strategijam 

na tem področju v Slovaški republiki. 

-  

V času trajanja projekta sta bili organizirani dve konferenci - uvodna, na kateri so bili 

predstavljeni cilji in metodologije, ter zaključna, ki je bila posvečena rezultatom in izložbam z 

govorniki iz partnerskih organizacij. 

 

Rezultati projekta vključujejo poročilo o kartiranju, priročnik za ocenjevanje in razvoj osnovnih 

znanj, ki naj bi svetovalcem pomagal pri iskanju zaposlitve za njihove stranke, ki ustreza 

njihovim znanjem in kvalifikacijam. Drugi rezultat vključuje naloge, povezane s posameznimi 

pismenostmi, v obliki priročnika za razvijanje matematične, bralne in digitalne pismenosti, 

metodološkega priročnika "Razvoj osnovnih veščin za nizkokvalificirane osebe/odrasle", 

okvira osnovnih veščin in analize primerov dobrih praks.  

 

Rezultati so na voljo v slovaškem jeziku na naslednji povezavi: http://zakladnezrucnosti.sk 

 

 

Organizacija: Organizacija: UN Women 

 

UN Women je organizacija Združenih narodov, ki se zavzema za enakost spolov in krepitev 

vloge žensk. Ustanovljena je bila z namenom pospešiti napredek pri izpolnjevanju potreb 

žensk in deklet po vsem svetu. 

 

Organizacija se osredotoča na več področij, ki so temeljnega pomena za enakost žensk, kot so 

vodenje in politična udeležba, krepitev ekonomskega položaja, odprava nasilja nad ženskami, 

humanitarni ukrepi, program trajnostnega razvoja, upravljanje in nacionalno načrtovanje, če 

omenimo le nekatera. Na teh področjih UN Women podpira in izvaja različne projekte, sklade, 

pobude itd. Eden od primerov je področje gospodarskega opolnomočenja, na katerem se 

organizacija osredotoča na podeželske ženske in izboljšanje njihovega položaja.   

 

Delo ZN Ženske obsega podporo mednarodnim političnim pogajanjem za oblikovanje globalno 

dogovorjenih standardov za enakost spolov, pomoč pri izvajanju standardov z zagotavljanjem 

http://zakladnezrucnosti.sk/
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strokovnega znanja in finančne podpore ter pomoč ZN in njihovim državam članicam pri 

njihovih prizadevanjih za spodbujanje enakosti spolov v širokem spektru vprašanj, povezanih 

s človekovimi pravicami in človekovim razvojem. 

 

Ženske ZN so sodelovale v več programih in pobudah, katerih namen je okrepiti glas žensk in 

deklet, spodbujati njihove pravice in priložnosti, zagotavljati usposabljanje za enakost spolov 

in krepitev vloge žensk ter podpirati raziskave na omenjenih področjih. Naslednji programi 

predstavljajo primere dela organizacije: Spodbujanje enakih možnosti za ženske podjetnice", 

"Ustvarjanje dohodka za ženske", "Ustvarjanje dohodka za ženske", "Podnebno pametno 

kmetijstvo", "Spodbujanje enakih možnosti za ženske podjetnice": Dostojno delo in socialna 

zaščita" itd. 

 

Uradna spletna stran UN Women ponuja pregled projektov, pobud, nedavnih novic in 

dogodkov, povezanih s področjem delovanja organizacije, ter digitalno knjižnico s številnimi 

poročili, raziskovalnimi dokumenti, strateškimi dokumenti, priročniki in najboljšimi praksami, 

namenjenimi enakosti spolov in opolnomočenju žensk. 

 

Povezava: https://www.unwomen.org/en 

 

6.4.3 Projekt: MAFLE - Metode privlačnejšega tujejezikovnega izobraževanja z 

izjemo angleščine kot učnega sredstva za prosilce za zaposlitev in azil (št. 2017-

1-LV01- KA204-035430) 

 

Projekt Erasmus+ se je izvajal na mednarodni in nacionalni ravni udeležencev projekta - 

Avstrije, Estonije, Hrvaške, Finske in Španije s koordinatorico Latvijo.  

 

Del projekta je bil multiplikativni dogodek z udeleženci iz Latvije in tujine. Potekale so 

predstavitve in prikazi metodologij poučevanja, ki so se uporabljale pri pilotnih tečajih, in 

projektnih knjig, izdanih v okviru projekta. 

 

Projekt je bil osredotočen na prosilce za zaposlitev in prosilce za azil ter na olajšanje učenja 

tujega jezika, v tem primeru ciljnega jezika enega od udeležencev projekta. Tako je bil cilj 

projekta pripraviti učbenik za učence za raven A1/A2 petih ciljnih jezikov ter spodbujati 

vseživljenjsko učenje učiteljev in povečati njihovo usposobljenost.  

 

Gradivo za učence ciljnih jezikov je na voljo na spletu, na uradni spletni strani projekta: 

http://www.mafle.eu/index.html 

 

https://www.unwomen.org/en
http://www.mafle.eu/index.html
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6.4.4 Program: Splošni program izobraževanja odraslih (Danska) 

 

Program je del danskega javnega izobraževalnega sistema in je v skladu z Zakonom o splošnem 

izobraževanju odraslih št. 311 z dne 30. aprila 2008 namenjen krepitvi sposobnosti odraslih 

za izboljšanje njihovih spretnosti in znanja ter s tem izboljšanju njihovih možnosti za boljšo 

zaposlitev in izobraževanje v prihodnosti.  

 

Program je na voljo prek centrov za izobraževanje odraslih, obstaja pa več vrst, na primer višji 

pripravljalni izpitni tečaji, dopolnilni izpitni tečaji ali pripravljalno izobraževanje za odrasle. V 

okviru programa lahko učenci izbirajo med širokim naborom predmetov, predmeti pa so lahko 

prilagojeni njihovim individualnim potrebam in možnostim. Predmeti so razdeljeni na 

temeljne in izbirne, pri čemer so prvi sestavljeni iz danščine, angleščine in drugih tujih jezikov, 

zgodovine, matematike, naravoslovja in družboslovja, drugi pa ponuja predmete, kot so 

umetnost, informatika, filozofija, telesna vzgoja in šport ali javno nastopanje. Raven 

predmetov je odvisna od samega predmeta in števila ur pouka. Ob koncu programa 

udeleženci opravljajo izpit glede na vrsto programa, ki so ga obiskovali, tisti, ki so ga uspešno 

opravili, pa prejmejo potrdilo.  

 

Splošni program izobraževanja odraslih ni brezplačen, udeleženci plačajo kotizacijo za vsak 

predmet, kotizacija se razlikuje od predmeta do predmeta. Pristojbina za poučevanje je 

brezplačna, saj jo krije država. Vendar obstaja več možnosti za pridobitev finančne podpore - 

zaprosite za štipendijo ali posojilo. 
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