
Strokovno podporo izvajalcem nudi Andragoški 
center Slovenije v okviru operacije  Strokovna 
podpora informati vno svetovalni dejavnosti  in 
vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 
2016–2021, ki jo fi nancirata Evro-pski socialni sklad 
in Ministrstvo za izobraževanje, zna-nost in šport.

• Priprava skupnih strokovnih usmeritev in gradiv 
za svetovanje za zaposlene.

• Priprava skupnih strokovnih in promocijskih 
dogodkov.

• Sodelovanje s socialnimi partnerji.
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Informiranje in svetovanje ter 
ugotavljanje in vrednotenje 

neformalno pridobljenega znanja 
za zaposlene od 2016 do 2022

Naložbo Strokovna podpora informati vno svetovalni dejavnosti  2016-2021 sofi nancirata 
Republika Slovenija – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.

SVETOVANJE 

ZA ZNANJE

www.isio.acs.si



Zaposleni pogosto ne poznajo vseh izobraževalnih 
možnosti  za razvoj znanja in kompetenc. Ta lahko v 
danem trenutki predstavljajo dodano vrednost na 
delovnem mestu in v osebnem življenju.

Zato je eden od ukrepov po Operati vnem programu 
za izvajanje Evropske kohezijske politi ke v obdobju 
2014–2020, da se zaposlenim zagotovi trajno in 

učinkovito svetovanje. To jih bo na podlagi njihovih že 
pridobljenih kompetenc usmerilo v ustrezne programe 
izobraževanja in usposabljanja.

Povečati  oziroma izboljšati  kompetence, ki jih 
zaposleni potrebujejo zaradi zahtev na trgu dela, 
večje zaposljivosti  in mobilnosti  ter osebnega 
razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Identi fi kacija obstoječih znanj, 
spretnosti  in kompetenc ter potreb.

Ugotavljanje in vrednotenje že 
pridobljenega znanja.

Načrt izobraževanja, usposabljanja 
in razvoja kariere.

Zaposlenim bo na voljo brezplačna svetovalna pomoč 
pri načrtovanju njihove osebne in karierne poti :
• z izbiro primernega izobraževanja ali 

usposabljanja, 
• z ugotavljanjem že pridobljenega znanja,
• s spremljanjem med izobraževanjem in 
• s podporo ob njegovem zaključku.

NAMEN

AKTIVNOST

V AKTIVNOST BO VKLJUČENIH 20.000 ZAPOSLENIH. SKRITO ZNANJE JE ZAKLAD.

SVETOVANJE PRED VKLJUČITVIJO
 V IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE

SVETOVANJE MED VKLJUČITVIJO
V IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE

SVETOVANJE PO ZAKLJUČKU
 IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA

• pridobitev izobrazbe na višji ravni od že dosežene,
• pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifi kacij (NPK) 

ali temeljnih poklicnih kvalifi kacij (TPK),
• pridobitev ali dvig splošnih in poklicnih 

kompetenc,
• pridobitev različnih certi fi katov (npr. slovenski 

jezik, tuji jeziki …).

• Ozavesti li in pridobili bodo znanje, 
spretnosti  in kompetence.

• Slednje bodo znali ustrezno predstaviti , npr. 
oblikovati  zbirne mape dosežkov (e-portf olija).

• Povečana bo moti vacija za vključevanje v 
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 
ali spremembo in nadgradnjo kariere 
(prekvalifi kacija in dokvalifi kacija).

• Izboljšana bo socialna vključenost, 
osebnostna rast in razvoj kariere.

Analiza rezultatov mednarodne raziskave PIAAC 
o stanju spretnosti  odraslih v Sloveniji (2013–2015) 
je pokazala:
• učinki neformalnega izobraževanja na 

spretnosti  odraslih so vedno poziti vni, še 
posebej pa je to očitno pri nižje izobraženih,

• boljše rezultate pri merjenju spretnosti  
dosegajo ti sti , ki so vključeni v neformalno 
izobraževanje, tudi kadar to ni povezano samo 
s potrebami dela.

CEDEFOP (Evropski center za razvoj poklicnega 
usposabljanja) je v svojih smernicah za vrednotenje 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja 
(2015) defi niral naslednje koristi  za delodajalce: 
• povečana moti vacija in zanimanje zaposlenega 

za delo,
• skrajšanje časa, potrebnega za pridobitev 

določene kvalifi kacije, in zato krajša 
odsotnost z dela,

• nove ideje in razvoj kot rezultat refl eksije 
svojega dela.

Svetovanje, ugotavljanje in vrednotenje 
neformalno pridobljenega znanja za 
zaposlene za:

KORISTI ZA ZAPOSLENE

KORISTI VREDNOTENJA ZNANJA 

ZA DELODAJALCE

Samoocena doseženega, načrtovanje 
nadaljnje poti  in razvoj kariere.

Spremljanje in podpora v procesu 
izobraževanja in usposabljanja. 


