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Smernice za priznavanje priložnostnega in neformalnega 
učenja za predstavnike sindikatov v podjetjih 

 

Uvod 

 
Ključ do sodelovanja in dobrih delovnih razmer je zadostna raven 
izobraževanja in kvalifikacij, a pristop do izobraževanja in kvalifikacij je 
onemogočen številnim ljudem. Tako imenovani fenomen, da 
»premožni postajajo premožnejši« je prisoten tudi na tem področju, saj 
je zaposlenim z visoko ravnjo izobraževanja in usposabljanja 
dostopnih veliko več nadaljnjih usposabljanj za razliko od 
nekvalificiranih oz. polkvalificiranih delavcev. Priznavanje 
priložnostnega učenja ponuja možnost, da se to stanje izboljša, kajti 
le-to ponuja možnost delavcem, da dobijo za sposobnosti, ki so jih 
pridobili pri vsakdanjem delu (kot tudi zunaj tega, kot so denimo 
osebne dejavnosti in obveznosti), »potrdilo«. 
 
Lahko rečemo, da je priložnostno učenje v določenem obsegu 
priznano na trgu dela, saj ni vprašljivo, da bo velika večina 
delodajalcev rajši zaposlila kvalificiranega delavca, ki ima veliko 
izkušenj, kot kvalificiranega delavca, ki ni nikoli vstopil v podjetje. A 
vprašanje, ki se zastavlja, je kako lahko to priznavanje postane 
formalno in kako lahko delavci izkoristijo svoje delovne izkušnje oz. 
kompetence, ki so jih pridobili v okviru neformalnega učenja. 
 
Izobraževanje, tako poklicno kot splošno, predstavlja neko vrsto 
valute. Vsem nam je v interesu, da pomagamo našim sodelavcem, še 
posebej tistim, ki so nekvalificirani oz. polkvalificirani, pri priznavanju 
njihovih kompetenc. Kljub dejstvu, da je to vprašanje vse bolj prisotno, 
je dejansko v večini evropskih držav zelo malo ponudnikov, ki bi 
omogočili delavcem, da dobijo priznanje za kompetence, ki so jih 
pridobili v priložnostnih okoliščinah. Te smernice so izključno 
namenjene sindikalnim predstavnikom v podjetjih, delavskim svetom in 
sindikalnim zaupnikom, ki si želijo zavzeti glede tega vprašanja. Pred 
delavskimi sveti in sindikalnimi predstavniki je velik nabor dejanj, ki jih 
je treba prevzeti pri uveljavljanju procesa priznavanja, kot tudi modelov 
priznavanja kompetenc, ki izhajajo iz priložnostnega in neformalnega 
učenja znotraj podjetja. 
 
Te smernice vsebujejo: 

 razlago pojmov in vsebino vprašanj priznavanja priložnostnega 
in neformalnega učenja, 

Čemu smernice 
za priznavanje 
priložnostnega in 
neformalnega 
učenja? 
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 pregled zakonodaje iz tega področja, s poudarkom na 
možnostih, ki obstajajo pri priznavanju neformalnega in 
priložnostnega učenja znotraj sistema formalnih kvalifikacij in 
na ravni podjetja, 

 praktične primere,  

 nabor dejanj, ki jih sindikalni predstavniki v podjetjih potrebujejo 
za aktivacijo na tem področju,  

 kontrolne sezname: jasen pregled, kaj je treba upoštevati pri 
aktivaciji na tem področju,  

 pripomočke: orodja in gradiva, ki so lahko uporabna v tem 
procesu.  

 

 

 

Kaj vsebujejo? 
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 Razlaga pojmov 

 
Pojem vseživljenjsko učenje opredeljuje neskončno definicij, ki se zelo 
razlikujejo. Odločili smo se za rabo CEDEFOP-ovih definicij pri 
ustvarjanju teh smernic. 
Vir: CEDEFOP, Evropske smernice za priznavanje neformalnega in priložnostnega 
učenja, 2009.  

 
 
Kaj je kompetenca? 
 
Kompetenca opisuje celoto znanj in spretnosti, s pomočjo katerih je 
posameznik zmožen delovati na situacijski in samo-organiziran način.  
 
 
Kaj je formalno učenje? 
 
Pojma neformalno in priložnostno učenje sta po navadi opredeljena 
kot nasprotna formalnemu učenju. Po CEDEFOP-u je formalno 
učenje, kot ga izvajajo v »ustanovah za usposabljanje, strukturirano (v 
smislu učnih ciljev, časa učenja ali učne podpore) in je podlaga za 
certificiranje. Formalno učenje je namerno z vidika učečega.« 
 
 
 
Kaj je neformalno učenje? 
 
»Neformalno učenje se ne izvaja v izobraževalnih ustanovah ali 
ustanovah za usposabljanje in praviloma ni podlaga za certificiranje. 
Je pa strukturirano v smislu učnih ciljev, časa učenja ali učne podpore. 
Neformalno učenje je namerno z vidika učečega.« 
 
Neformalno učenje je lahko podlaga za certificiranje programov, ki 
niso priznani v sklopu formalnega sistema poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (PIU) in/ali niso podlaga za pridobitev nazivov znotraj 
formalnega sistema (npr. dostop do nadaljnjega usposabljanja). 
Neformalno učenje med drugim vsebuje certifikate o znanju jezikov, o 
informacijskih tehnologijah, o prodaji, ipd.  
 
 
Kaj je priložnostno učenje? 
CEDEFOP določa priložnostno učenje kot »učne rezultate iz 
vsakdanjih dejavnosti, povezane z delom, družino ali prostim časom. 
Ni strukturirano (v smislu učnih ciljev, časa učenja in/ali učne 
podpore). Praviloma ni podlaga za certificiranje. Priložnostno učenje je 
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lahko namerno, vendar je v večini primerov nenamerno (ali 
nepričakovano/slučajno).« 
 
Kako priložnostno učenje deluje? 
 
V večini primerov se prepletajo različne oblike učenja. To pomeni, da 
se velikokrat pri usposabljanju na delovnem mestu, v dualnem sistem 
poklicnega izobraževanja, in prav tako tudi pri nadaljnjem 
usposabljanju ob delu, nekatere ali vse oblike učenja vzporedno 
odvijajo. 
 
Ključna razlika med priložnostnim ter neformalnim/formalnim učenjem 
je, da se le-to izvaja v nenačrtovanih praviloma slučajnih okoliščinah. 
Cilj učečega ni razviti kompetenc, on/a se niti ne zaveda procesa 
učenja. 
 
Torej je malo učnih rezultatov (spretnosti, znanj, kompetenc), ki se 
lahko pridobijo z eno obliko učenja. V večini primerov se strokovne 
kompetence po navadi razvijejo, poglobijo in razširijo kot kombinacija 
namernega učenja in prav tako izkušenj in prakse, ki sta del 
priložnostnega učenja.  
 
Vrednotenje in certificiranje kompetenc, pridobljenih z 
priložnostnim in neformalnim učenjem 
 
Ob upoštevanju dejstva, da je učenje zunaj formalnega sistema 
izobraževanja pomembno, je Evropski svet sprejel skupna načela za 
prepoznavanje in vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja 
leta 2004 (glej Nadaljnje branje). 
 
Pojem vrednotenje se uporablja različno v državah članicah Evropske 
unije, kar pogosto predstavlja težavo. V nekaterih državah ta pojem 
vsebuje ugotavljanje prav tako kot preverjanje in priznavanje 
neformalnega in priložnostnega učenja. Pri CEDEFOP-u so izdelali 
obsežno poročilo o definiciji pojma – razumevanju in praksi 
vrednotenja po Evropi (glej Nadaljnje branje: CEDEFOP 2009). 
 
Za ponazoritev tega bomo omenili naslednja primera: V Franciji je 
sistem vrednotenja znanja iz izkušenj (validation des acquis de 
l’expérience, VAE) določen z zakonom in s predpisi. V tem sistemu so 
lahko znanje, kompetence in spretnosti, pridobljeni kot znanje iz 
izkušenj, podlaga za celotno certificiranje in lahko zajemajo »vse vrste 
diplom, nazive in potrdila, ki jih vsebuje nacionalni register za poklicna 
spričevala/diplome«. 
V Združenem Kraljestvu pa se vrednotenje nanaša na postopek 
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temeljnega preučevanja univerzitetnega spričevala/diplome z 
namenom ugotoviti ali je le-to v skladu s standardi. 
 
Postopki za priznavanje priložnostnega in neformalnega učenja so 
praviloma zastavljeni v vsaj štirih stopnjah: 
 

1. Ugotavljanje učnih rezultatov (dejanski rezultati, ki so pridobljeni 
s priložnostnim in neformalnim učenjem, so zavedeni in 
dokumentirani).    

2. Preverjanje učnih rezultatov (preverjanje, ki ga opravijo 
strokovnjaki v postopku vrednotenja).  

3. Vrednotenje učnih rezultatov (dejanske rezultate, ki so 
pridobljeni s priložnostnim in neformalnim učenjem, pregleda in 
oceni organ za potrjevanje – pristojni organ).  

4. Certificiranje učnih rezultatov (učne rezultate certificira organ za 
certificiranje – pristojni organ).  

 
Priznavanje torej ne pomeni samo priznavanje v smislu izdajanja 
formalnih potrdil, temveč vsebuje tudi to možnost. Le certificiranje 
učnih rezultatov je lahko podlaga za umeščanje v ogrodje kvalifikacij. 
 
Različne države imajo različne postopke za vrednotenje in 
certificiranje. Pomembno je, da se sindikalni predstavniki v podjetjih 
zavedajo teh postopkov, vključno z nazivi, stroški, dostopnostjo, ipd. 
Postopki, ki se nanašajo na vašo državo, so ponazorjeni v poglavju 
»Nacionalno stanje«. 
 

 

 

Zakaj priznati priložnostno učenje? Možnosti in 
prednosti? 

 
V večini evropskih držav je še vedno velik poudarek na formalnih 
izobraževalnih poteh, medtem kot se na kompetence, pridobljene 
zunaj formalnega sistema z neformalnim in priložnostnim učenjem, ki 
posledično niso »dokazane« s certifikatom, ne gleda tako visoko kot 
na kompetence, pridobljene v formalnih učnih okoliščinah. 
Navsezadnje je posameznikom zelo težko dokazati te kompetence in 
za njih pridobiti neko obliko nagrade. To se posebej nanaša na 
nekvalificirane oz. polkvalificirane delavce – delavce, ki so najbolj 
ogroženi zaradi življenjskega standarda, brezposelnosti in nizkih plač. 
Priznavanje kompetenc, pridobljenih s priložnostnim in neformalnim 
učenjem, je torej zelo pomembno vprašanje za predstavnike delavcev.  
 

Kako lahko 
posamezniki 
dokažejo, kaj so 
sposobni 
opravljati? 
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Priložnostno in neformalno učenje je predstavljalo že od nekdaj  zelo 
pomemben del poklicnega izobraževanja, a je bilo malokrat priznano 
na isti ravni kot formalno učenje. Vrednotenje in priznavanje 
neformalnega in priložnostnega učenja postaja vse bolj prisotno pri 
načinu izboljšanja vseživljenjskega učenja. Vse več držav je, ki 
poudarja vrednost učenja, ki se pridobi zunaj formalnih sistemov – 
posebej na delovnem mestu. Kar se že nekaj časa zaveda veliko 
posameznikov, da je namreč delovno okolje tisto, ki predstavlja 
popolno učno okolje, se zdaj poskuša uveljavljati pri priznavanju 
kompetenc pridobljenih v priložnostnem in neformalnem učenju, kot 
enakih formalno pridobljenim. Cilj tega postopka je omogočiti 
posameznikom, da svoje kompetence naredijo vidne in jih dokažejo 
svojim delodajalcem.   
 
Poleg tega je dodatni razlog za priznavanje priložnostnega in 
neformalnega učenja v pomanjkanju posebnih znanj. Z identificiranjem 
'prikritih' kompetenc lahko naredimo kompetence, ki so že prej 
obstajale, a so bile 'skrite', vidne. To se še posebej nanaša na raven 
podjetja.  
 
Priznavanje kompetenc, ki so pridobljene v priložnostnih in 
neformalnih okoliščinah, naj bi spodbujalo pridobitev kvalifikacij iz 
splošnega, poklicnega in univerzitetnega izobraževanja.  
 
Ciljne skupine: 
 
Komu priznavanje priložnostno/neformalno pridobljenih kompetenc 
koristi? 
 
Priznavanje kompetenc, pridobljenih s priložnostnim/neformalnim 
učenjem, lahko na splošno koristi posameznikom s profesionalnimi  
izkušnjami. Priznavanje lahko koristi naslednjim skupinam:   

 nekvalificiranim in polkvalificiranim delavcem (cilj: vključitev v 
formalni izobraževalni sistem, zagotoviti zaposlitev, povečati 
zaposljivost, zmanjšati tveganje za brezposelnostjo, povišati 
plače, zmanjšati tveganje za pomanjkanjem posebnih znanj);  

 migrantom (cilj: omogočiti priznavanje kvalifikacij, povečati 
mobilnost, zagotoviti zaposlitev, povečati zaposljivost, zmanjšati 
tveganje za brezposelnostjo, povišati plače, zmanjšati tveganje 
za pomanjkanjem posebnih znanj);  

 izkušenim delavcem (zagotoviti zaposlitev, narediti znanje, 
pridobljeno z izkušnjami, vidno, priznavanje vseživljenjskega 
učenja)  

 posameznikom  ki bi bili radi mobilni znotraj izobraževalnega 
sistema (prožnost, boljši dostop do višjega izobraževanja, 

Kaj bo to 
pomenilo za 
delodajalce? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaj bo to 
pomenilo za 
gospodarstvo?  

Komu lahko koriti 
priznavanje?  
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omogočiti možnost graditve karierne poti, zmanjšati tveganje za 
pomanjkanjem posebnih znanj);  

 kvalificiranim delavcem (cilj: mednarodna mobilnost, prožnost, 
priznavanje vseživljenjskega učenja, zmanjšati tveganje za 
pomanjkanjem posebnih znanj).  

 
Kompetence, pridobljene z priložnostnim učenjem, postajo vse bolj 
cenjene. Priložnostno učenje je razumljeno kot zelo pomembno pri 
razvoju kompetenc (npr. z izkušnjami, s poglabljanjem in razširjanjem 
kompetenc). Kompetence, ki izhajajo iz priložnostnega učenja, so zelo 
cenjene, saj prispevajo k sposobnosti pravilnega odziva na 
spreminjajoče se pogoje in imajo tako osrednjo vlogo pri 
vseživljenjskem učenju. Prav tako pomagajo pri reševanju problemov, 
razvoju strategij in inovacijah (glej Nadaljnje branje: Blings, Spöttl 
2011). Dreyfus je že zagovarjal tezo, da je predmetno-povezano 
znanje, torej znanje praviloma pridobljeno v priložnostnih in 
neformalnih učnih okoliščinah, pomembnejše za začetnike in novince, 
medtem ko strokovnjakom oz. pristojnim na svojih področjih ne uspe 
pridobiti takih izkušenj. To nas pripelje do pomembnega vprašanja in 
dobrih možnosti delovanja za sindikalne predstavnike v podjetjih, 
namreč vprašanja, kako usmeriti priložnostne učne procese iz 
nezavednih v zavestne. Možnosti, ki vam lahko pomagajo pri tem, so 
navedene v poglavju »Nabor dejanj«. 
 
  
 

Zakaj je potrebno biti kritičen? Izzivi, tveganja in 
pomanjkljivosti? 

 
Nekateri zagovarjajo dejstvo, da bi lahko trend prevelikega 
poudarjanja priznavanja kompetenc, ki izhajajo iz priložnostnih učnih 
okvirov, močno ogrozil ustaljeno tradicijo formalnega učenja in 
usposabljanja ter njegovo vrednost. 
 
Še dandanes veliko držav članic Evropske unije nima zadostnih 
postopkov za priznavanje priložnostnih kompetenc. Vse dokler proces 
priznavanja ne vsebuje podlage za formalno priznana potrdila in vse 
dokler dokazi neformalnega učenja niso vključeni v ta proces, bodo 
rešitve za to vprašanje ostale dokaj nejasne.  
 
Izzivi, ki se nanašajo na priznavanje priložnostnega in neformalnega 
učenja, se še vedno razlikujejo. Na metodološki ravni se bodo še 
vedno delale raziskave na podlagi ustaljenih metod. Na politično-
ustanovni ravni pa je potrebno še vedno veliko narediti glede boljšega 

Izzivi ...  
 
 
 
 
 
Kaj nam še 
preostane 
narediti?  

Zakaj je 
priložnostno 
učenje posebno? 
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in bolj pravičnega priznavanja. Še vedno je veliko odprtih vprašanj na 
tem področju, ki zajemajo različne teme, kot recimo ali in kaj je razlika 
med kompetencami/učnimi rezultati, ki izhajajo iz različnih učnih 
okvirov. Na ta vprašanja še dandanes ni odgovorov.  

 

 
 

Naše zahteve 

 
To poglavje bo predstavljeno po državah. Prosimo, če v tem poglavju 
vključite to, kar bi radi spremenili na tem področju. Kakšno je mnenje 
sindikatov? Ali je trenutna zakonodaja na tem področju zadostna? 
Kakšne modele sindikati predlagajo za izboljšanje stanja?  
 
Slovenija 

 

vvVVVv 
V Sloveniji Sveti delavcev v redkih primerih sklepajo kolektivne pogodbe  o 

plačah in možnostih izobraževanja in napredovanja delavcev v podjetju. 

Večinoma uporabljajo kolektivne pogodbe, sklenjene med delodajalci in 

sindikati na državni ravni. V teh kolektivnih pogodbah so določene tudi 

pravice delavcev do nadaljnjega izobraževanja in  opisani kriteriji zahtevnosti 

delovnih mest. V redkih primerih pogodbe določajo, da se za zasedbo 

delovnega mesta priznavajo tudi neformalno in priložnostno pridobljeno 

znanje in kompetence. 

Sindikati v svojih zahtevah večinoma vztrajajo pri priznavanju in vrednotenju 

formalno pridobljenih kvalifikacij kot podlage za uvrstitev v tarifne razrede. 

Delodajalci, zlasti v zasebnem sektorju velikokrat podvrednotijo  formalne 

kvalifikacije ali nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). Sindikati vztrajajo 

pri zahtevi, da se v kolektivnih pogodbah določijo tudi podlage za 

priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenih kompetenc, kar z 

drugimi besedami pomeni da morajo sveti delavcev in delodajalci te 

kompetence upoštevati pri napredovanju delavcev v višje tarifne razrede. 

Pravni položaj – možnosti za priznavanje 

 

 

Stanje po Evropi 

 
Stanje po Evropi glede priznavanja priložnostnega in neformalnega 
učenja je dokaj raznoliko. Večina držav nima dobrih sistemov 
priznavanja in je zelo usmerjena na formalni sektor, medtem ko imajo 
druge že dobro uveljavljene pristope.  

Priznavanje 
priložnostnega in 
neformalnega 
učenja - z vidika 
sindikatov  
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Različne metode priznavanja po Evropi lahko služijo kot primeri dobre 
prakse, vendar jih ni lahko prenesti iz države v državo, saj so postopki 
priznavanja že vključeni v nacionalni sistem poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja. To je razlog, da se v teh smernicah osredotočamo na 
nacionalno stanje (glej naslednje poglavje), a bi hkrati radi predstavili 
tudi primere dobre prakse iz različnih evropskih držav z namenom, da 
vam približamo določene ideje, ki že obstajajo v drugih državah.  
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Nacionalno stanje 
 
Sistemska ureditev 
 
V Sloveniji sta uveljavljeni predvsem dve zakonsko urejeni poti za 
priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, in sicer 
(a) za nadaljnje vključevanje v formalno izobraževanje ter za (b) 
priznavanje poklicne usposobljenosti na trgu dela (sistem nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij).  
 
V postopku priznavanja neformalno pridobljenega znanja z 
vrednotenjem ugotavljamo primerljivost kandidatovega neformalno 
pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc s standardi znanja.  
 
Pri nadaljnjem vključevanju kandidatov v sistem formalnega 
izobraževanja (a) uporabljamo izobraževalne standarde (kataloge 
znanj, module in izvedbeni kurikul), ki temeljijo na izobraževalnem 
sistemu, kateri kandidatom omogoča priznavanje znanja, 
pridobljenega po različnih izobraževalnih poteh (v poklicnih, srednjih 
strokovnih in višjih strokovnih šolah urejeno na sistemski ravni). Za 
potrebe trga dela (b) pa smo vzpostavili formaliziran sistem 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), kjer se pridobljena 
kandidatova znanja in izkušnje primerjajo s standardi, določenimi na 
nacionalni ravni v obliki poklicnih standardov ter katalogov standardov 
strokovnih znanj in spretnosti (Žnidarič  2012, str. 5–6).   
 
Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj, ki se izvaja 
v podjetjih, pa je odvisno od podjetja oz. organizacije, ki priznavanje 
izvaja in ne od 'namena priznavanja' (prav tam). 
 
Če povzamemo. Kandidati, ki se jim prizna neformalno pridobljeno 
znanje v Sloveniji, so lahko oproščeni nekaterih obveznosti iz 
formalnega izobraževalnega programa (npr: ustnega dela izpita, 
praktičnega usposabljanja, predmeta/modula), lahko pridobijo NPK ali 
pa  karierno napredujejo v podjetju (odvisno od posamezne 
organizacije/podjetja).  
 
Postopek priznavanja neformalno pridobljenih znanj in izkušenj v šoli 
je brezplačen za redne študente1, za kandidate, ki želijo pridobiti NPK 
pa stane okoli 150 do 200 evrov2. Glavna prednost sistema 
priznavanja neformalno pridobljenih znanj v šolah je v njegovi 

                                            
1 Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem 

izobraževanju. Ur. l. RS, št. 20/2010. 
2 Za kandidate, ki so brezposelni je lahko postopek pridobitve NPK tudi brezplačen v 

kolikor Zavod RS za zaposlovanje pokrije te stroške.  

Kakšen je pravni 
okvir? 
 
Kakšne so 
možnosti  in 
pravice 
posameznikov? 
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fleksibilnosti, saj študentom omogoča hitrejše napredovanje znotraj 
sistema izobraževanja in z oblikovanjem portfolija tudi boljše možnosti 
za vstop na trg dela in karierno napredovanje; znotraj sistema NPK pa 
v tem, da posameznikom dviguje in izboljša možnosti njihove 
zaposlitve ali napredovanja na delovnem mestu3. 
 
V pripravi je prav tako slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), ki vključuje 
tako kvalifikacije pridobljene znotraj formalnega izobraževalnega 
sistema (izobrazbe), kot tudi kvalifikacije, ki se pridobijo izven sistema 
formalnega izobraževanja (NPK, dodatne kvalifikacije). Z umeščanjem 
izobrazb in NPK-jev v ogrodje nismo imeli večjih težav, medtem ko 
dodatne kvalifikacije – kvalifikacije, ki širijo posameznikovo 
kompetenčnost in kvalificiranost ter povečujejo njegovo konkurenčnost 
na trgu dela – še nismo umestili v SOK, saj na nacionalni ravni še 
nismo razvili sistema zagotavljanja kakovosti za te kvalifikacije in 
njihovo vključitev v ogrodje.  
 
 
Ureditev na ravni podjetij 
 
Glede na razpoložljive podatke raziskave4, v kateri je sodelovalo 202 
podjetij, o priznavanju neformalno in priložnostno pridobljenih znanj v 
podjetjih, lahko povzamemo naslednje ugotovitve:  

- večina podjetji pri razvoju kadrov upošteva neformalno 

pridobljena znanja,  

- neformalno pridobljena znanja imajo velik vpliv na odločitev o 

zaposlitvi določene osebe v večini podjetji,  

- področje priznavanja neformalno pridobljenih znanj ni 

sistemsko urejeno,  

- več kot polovica podjetji nima opredeljenih splošnih 

(vedenjskih) kompetenc imajo pa opredeljene delovne 

kompetence,  

- večina podjetji nima razvitega modela in meril za ugotavljanje in 

preverjanje kompetenc zaposlenih,  

- večina podjetji ne pozna dokumentov europass.  

  
 

                                            
3 Sistemske podlage za sistemsko urejanje vrednotenja in priznavanja neformalno in 

priložnostno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih. (2011). Ljubljana: 
Andragoški center Slovenije. 
4
Glej:http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TematskeKonference/Priznavanje/verus_ple

narno.ppt (pridobljeno 12. 4. 2013).  

Kakšni so 
možnosti in 
pravice svetov 
delavcev?  

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TematskeKonference/Priznavanje/verus_plenarno.ppt
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TematskeKonference/Priznavanje/verus_plenarno.ppt
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Primeri dobre prakse 
 
V tem delu bomo predstavili nekaj primerov dobre prakse iz različnih 
držav (oz. primere dobre prakse, ki ste jih vi prispevali v nacionalnem 
opisu).  
 
Prosimo, če prav tako vključite en ali nekaj primerov dobre prakse na 
ravni podjetja! 
 
Nacionalni primeri, npr: 

 Kaj predstavlja za vas dobro prakso v okviru zakonodaje (na 
nacionalni, regionalni ravni), če je primerna  v vaši državi?  

 Na ravni podjetja: 

 kako uveljaviti zakonske določbe v praksi;  

 primeri potrjevanja, nagrajevanja na ravni podjetja;  

 pobude za podporo posameznikov/omogočanje dostopa, npr. 
pripravljalni tečaji, svetovanje in nasveti, možnosti financiranja, 
ipd.  

 
 

Nabor dejanj – Priznavanje priložnostnih kompetenc kot 
področje dejanj za predstavnike delavcev 

 
Veliko  je prednosti za posameznike in podjetja! Kot predstavniki 
zaposlenih se bomo najprej osredotočili na nekatere od prednosti 
posameznikov.   
Dobri procesi vrednotenja ponujajo formativno ocenjevanje, ki 
omogoča posameznikom odkriti svoje kompetence, katerih se niso 
zavedali na delovnem mestu, kar je odlično okolje za učenje.  
 
Praviloma obstajata dve področji dejavnosti za svete delavcev in 
sindikalne zaupnike: 

1. Informirati, spodbujati in podpirati sodelavce pri priznavanju 
njihovih kompetenc znotraj formalnega sistema.  

2. Vzpostaviti modele priznavanja kompetenc, ki izhajajo iz 
priložnostnega in neformalnega učenja.  

 
V naslednjih poglavjih bomo opisali nabor dejanj, potrebnih za to 
področje. Pomembno se je zavedati, da je najvišji cilj vedno 
priznavanje znotraj formalnega sistema, ki bo najbolj koristilo 
posameznikom, a je potrebno hkrati upoštevati tudi dejstvo, da je 
vzpostavitev modelov dokumentiranja in preverjanja kompetenc, ki 
izhajajo iz priložnostnega in neformalnega učenja znotraj vašega 
podjetja, lahko koristna podlaga za vaše sodelavce. To je lahko 

Najboljša praksa A 
 
 
 
 
 
Najboljša praksa B  

Zakaj postati 
dejaven? 
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osnova za napredovanje, boljše plače, boljšo opredelitev potreb in 
možnosti po usposabljanju ter/ali boljše profesionalne možnosti 
(znotraj in zunaj podjetja) sodelavcev, seveda odvisno od stanja v 
vašem podjetju.   
 
Za ta namen smo pripravili 3 stopenjski model, ki vam bo pomagal pri 
udejanjanju na tem področju; začenši s predstavljanjem, 
dokumentiranjem in preverjanjem kompetenc.  
 
 
 

Začeti – kako pristopiti temu vprašanju na ravni podjetja  
 
Kot smo že omenili, bo priznavanje kompetenc v veliko korist tako 
zaposlenim kot podjetjem. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj 
primerov, ki vam lahko služijo prepričati vodstvo podjetja o prednosti 
začetka priznavanja priložnostnega in neformalnega učenja na ravni 
podjetja: 

- uporaba postopkov vrednotenja bo v veliko korist pri opredelitvi 
in boljši razporeditvi kompetenc v poslovnem procesu;    

- pri postopku preverjanja obstoječih in zahtevanih kompetenc se 
lahko odkrijejo možnosti za izboljšanje procesov in iznajdb;   

- vrednotenje kompetenc, ki izhajajo iz priložnostnega in 
neformalnega učenja, nam lahko pomaga pri identificiranju 
pomanjkljivosti v podjetju, s pomočjo katerih lahko oblikujemo 
nadaljnja usposabljanja znotraj podjetja. 

 
 
Model procesa vrednotenja v podjetjih: 
 
Vzpostavitev 
delovanja  
 
 

Svet delavcev se zaveda možnosti in pozna 
načine, kaj je potrebno storiti in kako. 
Zavezanost k dokumentiranju spretnosti in 
kompetenc se predstavi preko odločitvene 
ravni. 

Preverjanje 
zahtevanih 
kompetenc 

Vse (pričakovane) funkcije in vsa delovna mesta 
v podjetju se opišejo, kompetence, potrebne za 
določitev teh funkcij, pa se definirajo.    

Informiranje 
kandidatov 

Za udeležbo kandidatov je potrebno, da so le-ti 
informirani o postopkih, ciljih, možnostih, kot tudi 
težavah in kritičnih situacijah, s katerimi se lahko 
soočijo. 

Izpolnitev  
portfolija 

Kandidati izpolnijo portfolijo, v katerem navedejo 
vse izkušnje, ki jih imajo (o izobraževanju, 
usposabljanju in delu) in prav tako priložijo 

Kako pristopiti 
temu na ravni 
podjetja? 
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dokazila o dokumentiranih ali nedokumentiranih 
pridobljenih kompetencah. To se lahko naredi 
tudi z uporabo samo-preverjanja. 

Preverjanje Ocenjevalna skupina (v najboljšem primeru je ta 
sestavljena iz predstavnikov kadrovskih služb in 
predstavnikov zaposlenih) lahko začne ocenjevati 
profil. Lahko se angažirajo tudi zunanji sodelavci. 

Osebni  
razvojni načrt 
(ORN) 

O rezultatih preverjanja se je potrebno pogovoriti 
s kandidati. Rezultati so osnova za pripravo 
osebnega izobraževalnega načrta, v katerem se 
upoštevajo kompetence kandidatov in potrebe 
kandidatov ter podjetij. 

Poklicno 
izobraževanje 

Posebno usposabljanje se določi na podlagi 
osebnega razvojnega načrta.  

Vrednotenje 
kompetenc 

Kompetence potrdi podjetje denimo v obliki 
osebnega certifikata. V vrednotenje se vključi 
načrt delovnega mesta, bodoči razvoj in 
usposabljanje in plačilo. 

Na podlagi CEDEFOP-a, 2009 

 
 
 

Informacije: Informiranje posameznikov – prvi korak k 

priznavanju 
 
Preden se posameznik odloči o potrebi po priznavanju priložnostnega 
in neformalnega izobraževanja se mora zavedati dodane vrednosti 
tega, kaj naj pričakuje, kakšni so stroški, ipd. Informirati sodelavce, ki 
se zanimajo za vrednotenje njihov kompetenc, je prvi korak. Le s 
temeljnimi in natančnimi podatki lahko odpremo pot k priznavanju 
priložnostnega in neformalnega učenja. 
 
 
Omogočiti dostop: 

1. Informirati o možnostih: 

 predstaviti informacije o časovnih rokih in možnih stroških (in 
v kolikšnem obsegu se lahko ti povrnejo); 

 predstaviti jasne informacije o zahtevah procesa 
vrednotenja;   

 predstaviti informacije o možnostih sodelovanja v 
usposabljanju pred začetkom postopka vrednotenja.   

 
 

Informacije o 
možnostih 
priznavanja 
predstavljajo prvi 
korak! 

Podpirati 
sodelavce pri 
priznavanju 
komeptenc. 
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Še preden se posamezniki odločijo o začetku postopka vrednotenja 
kompetenc, se morajo zavedati, kakšna je dodana vrednost, kaj je za 
njih pomembno, kaj lahko pričakujejo, kakšne so možnosti, ipd. 
Seznaniti sodelavce z  informacijami o možnostih in posledicah oz. 
prednostih in slabostih tega procesa je prvi korak k podpiranju 
sodelavcev v podjetju. 
 
Dvostopenjsko informiranje in vodenje: 
 

1. Prvotne informacije, ki jih predstavijo sveti 
delavcev/predstavniki zaposlenih.   

2. Napotitev k organom svetovanja in vodenja.    
 
Prvotne informacije lahko posredujejo predstavniki zaposlenih, če 
seveda mislijo, da dobro poznajo to tematiko. V primeru, da 
potrebujejo dodatne informacije, je dobro vedeti, na katere organe 
svetovanja in vodenja  je potrebno napotiti sodelavce. V nadaljevanju 
je seznam organizacij, ki vam lahko posredujejo informacije, ki jih 
potrebujete.  
 
V poglavju, kjer je predstavljen Kontrolni seznam, lahko prav tako 
najdete, katere informacije naj bi bile dostopne vašim kolegom.  

 

 

Dokumentiranje kompetenc  
 
Dokumentiranje kompetenc, pridobljenih z priložnostnim in 
neformalnim učenjem, je drugi korak k priznavanju. Kot smo že 
omenili, je to prav tako zelo pomemben del postopkov priznavanja 
kompetenc znotraj formalnega sistema. Prav tako pa je lahko zelo 
uporaben pristop pri vzpostavljanju notranjih postopkov priznavanja 
priložnostnega in neformalnega učenja v podjetju.  
 
Obstajajo različni načini dokumentiranja neformalnih in priložnostnih 
učnih postopkov, vendar se v večini primerov uporablja pristop z 
uporabo portfolija. Ta pristop se lahko uporabi prav tako za namene 
preverjanja (glej naslednje poglavje). 
 
Pristop z uporabo portfolija je večstranski proces. Združuje različne 
načine dokumentiranja učnih procesov. Večinoma je sestavljen iz neke 
vrste lastnega preverjanja ('samo-ocenjevanja'), kjer kandidat sam 
preveri svoje učne procese in učne rezultate z uporabo različnih oblik 
dokumentirane pomoči (npr. na podlagi življenjepisa ali opisa del, ki jih 
lahko opravlja). Lastno preverjanje ('samo-ocenjevanje') dopolnjujejo 
ostala sredstva dokumentiranja učnih procesov. Dokazila 

Narediti 
kompetence 
vidne 
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neformalnega učenja (potrdila, dokazila o sodelovanju, ipd.) se lahko 
prav tako predložijo portfoliju. Če se portfolijo uporablja tudi v 
formativne namene (v namene procesov učenja, ki se trenutno 
odvijajo), se lahko temu predložijo tudi gradiva dokumentiranja, kot so 
dnevniki, osebni razvojni načrti, ipd. Ti se lahko uporabljajo tudi za 
namene preverjanja.  
  
Proces dokumentiranja učnih rezultatov, posebej če so predstavljeni 
na način izdelovanja portfolija, je lahko zelo koristen 
kandidatom/učečim. Proces zbiranja potrdil o kompetencah in 'samo-
ocenjevanju' omogoča pristop k učnim procesom, ki so pomembni 
predvsem za procese priložnostnega učenja, saj se kandidat (učeči) 
praviloma ne zaveda dejstva, da se uči. Proces dokumentiranja učnih 
procesov in učnih rezultatov na ta način postaja del samega učnega 
procesa.  
  
Prav za ta namen je lahko vzpostavitev notranjega modela 
dokumentiranja kompetenc zaposlenih v podjetju zelo koristna. 
Podatki se lahko potem uporabijo za identificiranje nadaljnjih potreb po 
usposabljanju, kot osnova za priznavanje znotraj formalnega sistema 
(če to ustreza sistemu v državi), kot del osebnega razvoja, 
napredovanja, povišanja plač ali za namene dokazovanja učnih 
rezultatov potencialno novo zaposlenih. 
 
V nadaljevanju bomo ponazorili primer modela, kako lahko zgleda 
dokumentiranje kompetenc v vašem podjetju.   
  
 



Recognition of informal learning - Guidelines for in-company 

 
union representatives 

 

19 

 
 
 
Obstajajo različni pristopi in različne vrste portfolija, vendar je večina 
teh sestavljena iz naslednjih elementov: 

 jasen pregled učnih rezultatov, ki jih je potrebno dokumentirati 
za namene priznavanja,   

 osredotočajo se na učne procese učečega in učne rezultate,  
 vsebujejo primere, ki zajemajo celotno delovno obdobje in ne 

enkratnih,  
 vključujejo gradiva, ki predstavljajo raznovrstne pripomočke 

preverjanja,  
 vsebujejo raznovrstne delovne vzorce in evalvacije izdelkov 

učenca/kandidata, so-učencev, učiteljev/mentorjev, lahko pa 
tudi reakcije staršev.  

 
Nekateri pripomočki dokumentiranja so predstavljeni v diagramu 
pripomočkov. 
 
 
 
 
 

 

 

• delovni vzorec, preverjanje  
s strani mentorja/učitelja, 
skupinsko ocenjevanje ... 

• formativno preverjanje: 
osebni razvojni načrt, 
načrt usposabljanja, 
zapisniki letnih srečanj o 
razvoju, ipd.   

• CV, spričevala/diplome, 
potrdila o udeležbi, ipd.  • z uporabo vnaprej 

določenih oblik oz. s 
prilogami. 

'Samo- 
ocenjevan

je' 

Obstoječa 
dokument

acija 

Zunanje  

preverjanje 
Dinamični 

vidik 



Recognition of informal learning - Guidelines for in-company 

 
union representatives 

 

20 

 

Preverjanje kompetenc 
 
Opredelitev in vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja naj 
bi bilo prostovoljno merilo za vsakega posameznika. Vendar, da bi 
vsem zagotovili pravičnost in dostopnost vrednotenja in priznavanja 
priložnostnega učenja, je potrebno vzpostaviti določena načela. 
Obstajati mora določena raven informiranja, da vsi posamezniki 
razumejo, kaj so prednosti in izzivi vrednotenja in priznavanja ter da so 
jim jasni morebitni stroški in trud, ki ga je treba vložiti v dane postopke. 
Nadalje, posamezniki potrebujejo tudi podporo pri preverjanju svojih 
kompetenc in kompetenc, ki jih je potrebno doseči za pridobitev 
določene kvalifikacije prek postopka priznavanja priložnostnega 
učenja.  
 
Ocenjevanje priložnostnega in neformalnega učenja večinoma temelji 
na pristopu s portfolijem (glej dokumentiranje kompetenc), ki velikokrat 
vsebuje neko obliko lastnega preverjanja (samo-ocenjevanja). 'Samo-
ocenjevanje' je primerna izhodiščna točka. Posameznikom omogoča 
pridobiti vpogled v svoje učne procese, učne rezultate, sposobnosti in 
v morebitne pomanjkljivosti, ki jih imajo v kompetencah, da se lahko te 
dopolnijo z nadaljnjim usposabljanjem. 'Samo-ocenjevanje' je lahko (in 
naj bi bil) voden proces. Pri odkrivanju kompetenc posamezniku 
pomaga mentor. Za priložnostno učenje je značilno, da predstavlja 
nezavedni proces, kar posledično pomeni, da se posamezniki ne 
zavedajo kompetenc, ki lahko izhajajo iz tega procesa.  
 
Čeprav je 'samo-ocenjevanje' večinoma sestavni del vrednotenja 
priložnostnih in neformalnih učnih procesov, obstajajo različne metode 
zunanjega preverjanja, ki imajo večji vpliv na ta proces. Nabor načinov 
preverjanja rezultatov učenja je zelo širok (glede na naravo učnega 
procesa). Orodja ali metode preverjanja naj bi bile usmerjene na raven 
učnih rezultatov, ki jih je potrebno preveriti. Teoretične učne rezultate 
je denimo najboljše prikazati z uporabo različnih metod in nato s 
praktičnimi spretnostmi. 
 
 
 
Nekatere metode preverjanja so bolj primerne kot druge, še posebej v 
primerih preverjanja kompetenc pridobljenih s priložnostnim in 
neformalnim učenjem. Pomembno je upoštevati načela, prednosti in 
pomanjkljivosti metod preverjanja. Za izbiro in presojo najboljših metod 
preverjanja, morate biti seznanjeni z uporabo različnih metod, 
njihovimi prednostmi in pomanjkljivostmi.  
 

Prednosti ‘samo-
ocenjevanja’ oz. 
lastnega 
preverjanja   
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Nadaljnje branje 

 

Več informacij o projektu PIN : 

 www.eqf-pin.eu 
 
Načela vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja (Principles 
of validation of non-formal and informal learning): 

 European Guidelines for validating non-formal and informal 
learning, CEDEFOP, 2009 

 
Različni pristopi v Evropi (Different approaches in Europe): 

 Validation of non-formal and informal learning in Europe – A 
snapshot, CEDEFOP, 2007 

 
Praktični pristopi k dvigu priložnostnega učenja do ravni neformalnega 
učenja v podjetjih prek učnih smernic (Practical approaches to lifting 
informal learning to the non-formal level in companies through learning 
guidance): 

 Manual for SOLOS Learning Guides, Dr. Karin Bockelmann, 
2011 

 
Žnidarič, H. (ur.). (2012). Zagotavljanje kakovosti priznavanja 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Ljubljana: Center RS 
za poklicno izobraževanje.  
 
Žnidarič, H. in Vuković, A. (2008). Priznavanje in potrjevanje 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Ljubljana: Center RS 
za poklicno izobraževanje.  
 

 

  

http://www.eqf-pin.eu/
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Kontrolni seznami za priznavanje priložnostnega in 
neformalnega učenja v podjetjih  
 
Namen naslednjih kontrolnih seznamov je, da vam pomagajo zastaviti 
primerna vprašanja v primeru vzpostavitve postopkov za priznavanje 
priložnostnega in neformalnega učenja v vašem podjetju. 
 
 Načela primernega vrednotenja 

 Vrednotenje mora biti prostovoljno 

 Zasebnost posameznikov je potrebno spoštovati, kar pomeni 
varovanje osebni podatkov  

 Potrebno je zagotoviti enak dostop in pravično ravnanje  

 Vsi partnerji se morajo vključiti v ta proces (znotraj podjetja: 
vodstvo, kadrovske službe, predstavniki zaposlenih, 
zaposleni) – udeležba naj bi bila uravnotežena 

 Zagotoviti je potrebno informiranje (vodenje in svetovanje) 

 Zagotoviti je potrebno mehanizme za zagotavljanje kakovosti 
(glej kontrolni seznam za zagotavljanje kakovosti) 

 Etična načela je treba upoštevati, podatke pa varovati 

 Proces, postopek in kriteriji naj bili pravični in transparentni  

 Proces vrednotenja mora biti nepristranski brez konflikta 
interesov 

 Ali je razmerje stroškov in koristi dobro? 

 Ali so ocenjevalci/svetovalci primerno kvalificirani? 

 Ali so rezultati vrednotenja prenosljivi v formalni sistem? Ali si 
to želi učenec/kandidat? 
Obstaja jasna povezava med zaželenimi učnimi rezultati 
dane kvalifikacije in metodami ocenjevanja 

 Ali so ocenjevalci/ svetovalci primerno kvalificirani? 
 
 
 Informiranje zainteresiranih sodelavcev 

 Časovni roki potrjevanja  

 Kakšni so stroški? Ali obstajajo skladi za pokritje stroškov? 

 Kakšen je postopek? Kako poteka vrednotenje? 

 Če ustreza, katere oblike dokazil/ dokumentacije kompetenc 
se upoštevajo? Kdo jih pripravi? 

 Kaj je treba pričakovati pri ocenjevanju? Kateri standardi 
bodo ocenjeni? Podrobne informacije o kompetencah, ki se 
vrednotijo.  

 Katere metode preverjanja se bodo uporabljale? 
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 Ali obstajajo možnosti usposabljanja z namenom dopolniti 
pomanjkljivosti v kompetencah? 

 Kakšni so stroški, časovni okviri ponudb takšnih 
usposabljanj? Ali obstajajo notranji skladi (v podjetju) za 
pokritje teh stroškov? 

 Ali obstaja pritožbeni postopek, v primeru, da je preverjanje 
nezadostno? 

 Kakšne so koristi priznavanja? Kaj lahko sodelavci 
pričakujejo, da bodo dosegli z njim? Napredovanje? Višjo 
plačo? 

 Ali obstajajo možnosti nadaljnjega usposabljanja po 
priznavanju? Katere poti bi lahko bile zanimive za 
sodelavca? 

 
 
 Načela primernega preverjanja  

 Veljavnost: 
Metoda preverjanja mora preverjati to, čemur je bila 
namenjena. 

 Zanesljivost: 
V  kolikšnem obsegu bo metoda preverjanja pokazala iste 
rezultate, če je izpraševanec preverjen v istih pogojih. 

 Pravičnost: 
Ocenjevanje ne sme biti pristransko 

 Kognitivni obseg: 
Oblika preverjanja omogoča ocenjevalcu razbrati globino in 
širino učenja izpraševanca 

 
 
 Ocenjevalne metode 

1. Pogovor/debata  
(posameznikom daje možnost 
predstaviti širino svojega znanja 
in sposobnost komunikacije) 

Prednosti: 
Primerno za preverjanje znanja; je 
diskurzivno in odprto, možnost pokazati 
komunikativne in družbene kompetence   
Pomanjkljivosti:  
Ni primerno za preverjanje sposobnosti/ 
spretnosti 

2. Deklarativna metoda  
(temelji na tem, da posamezniki 
sami opredelijo in hranijo lastne 
kompetence, ki jih po navadi 
podeljujejo tretji) 

Prednosti: 
Pomaga posameznikom, da dobijo 
vpogled v lastne kompetence, jih 
kritično opredeljujejo, lahko vsebujejo 
tudi delovne vzorce  
Pomanjkljivosti: 
Sama po sebi ta metoda ne daje 
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nevtralnega in samostojnega kazalnika 
o kompetencah, kar je razlog, da se 
vedno uporablja v kombinaciji z drugimi 
metodami 

3. Intervju 
(z ocenjevalci, praviloma sledi 
neki drugi obliki preverjanja)  

Prednosti: 
Intervjuji so posebej priročni na 
področjih, kjer je presoja pomembna.  
Predstavljajo dober pripomoček za 
zbiranje vtisov iz drugih oblik 
preverjanja. 
Pomanjkljivosti: 
Intervju sam po sebi ne more podati 
primerne slike o kvaliteti dela (posebej 
spretnosti). Nekateri kritizirajo to 
metodo, ker lahko povzroča stres pri 
izpraševancu. 

4. Opazovanje  
(opazovanje posameznika pri 
procesu dela, preverjanje 
določene situacije) 

Prednosti: 
Obstaja možnost opazovati delo v 
realnem okolju; povzroča zelo malo 
stresa za »priložnostne učence«, saj 
poteka v vsakdanjih okoliščinah. 
Pomanjkljivosti:  
Odvisno od situacije, vendar je lahko 
zahtevna, dolgotrajna in draga. 

5. Metoda s portfolijem  
(metoda s portfolijem je 
mešanica različnih metod v 
zaporednih obdobjih, ki so 
dokumentirana)  

Prednosti: 
Portfolijo daje jasen vtis o kompetencah 
posameznikov. Posameznikom daje 
možnost aktivne udeležbe v procesu 
preverjanja, in je fleksibilen, saj 
ponazarja uporabljene oblike 
preverjanja. 
Pomanjkljivosti:  
Pomanjkljivosti se lahko pojavijo, ko 
posamezniki nimajo podpore pri 
izdelavi portfolija. Proces naj bi vodil 
tutor. 

6. Predstavitev 
(Izprašanec se predstavi 
pred skupino izpraševalcev) 

Prednosti: 
Primerno za preverjanje analitičnih in 
komunikativnih kompetenc. Podobno 
kot pri intervjuju predstavljajo dober 
pripomoček za zbiranje vtisov iz drugih 
oblik preverjanja še posebej iz delovnih 
nalog in projektov. 
Pomanjkljivosti:: 
Podobno kot pri intervjuju naj bi ta 
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oblika preverjanja povzročala visoko 
raven stresa pri posameznikih  

7. Resnične (prave) 
delovne naloge/ 
projekti  

(Ta oblika ocenjevanja temelji 
na pravih delovnih nalogah/  
projektih. Izprašanec praviloma 
pripravi delovno nalogo/projekt 
v svojem delovnem času in to 
predstavi pred skupino 
izpraševalcev)  

Prednost 
Zelo zanesljiva, saj so resnične delovne 
situacije predmet ocenjevanja. 
Izprašanec se ima možnost pripraviti za 
nalogo/projekt in dokumentira procese, 
ki jih predstavi skupini izpraševalcev. 
Pomanjkljivosti: 
Zelo je odvisno od samega sodelovanja 
v podjetju. 

8. Simulacija  
(Izprašanec simulira delovno 
situacijo)  

Prednosti:  
Zelo podobno resničnim situacijam. 
Lahko preverjamo kompleksne 
medsebojne spretnosti. 
Pomanjkljivosti:  
Komplicirano in drago za izvedbo. 

9. Testi in izpiti  
(Kandidati odgovarjajo ustno ali 
pisno na zastavljena vprašanja)  

Prednosti: 
Dober način preverjanja teoretičnega 
znanja. Ta oblika preverjanja se 
velikokrat uporablja pri preverjanju 
formalnega znanja, saj ni draga in 
izprašance lahko testiramo naenkrat. 
Pomanjkljivosti:  
Ni primerna za preverjanje spretnosti  
in strokovnih kompetenc. Izprašanci, ki 
imajo zelo dobre pisne sposobnosti, so 
lahko v prednosti. Povzroča stres pri 
veliko izprašancih. 
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PRIPOMOČKI 
 

 

Primer preverjanja portfolija  

 
 
Preverjanje portfolija je večstranski proces, za katerega so značilne 
naslednje prednosti: 

 je nepretrgan in trajajoč, ponuja tako formativne (oz. trenutne) 
kot tudi sumativne (oz. zbrane) možnosti za opazovanje in 
dokumentiranje napredka učenca/kandidata pri doseganju 
potrebnih rezultatov;  

 je večdimenzionalen oz. ponuja vpogled v različna dokazila in 
procese učenja;  

 ponuja možnost preverjanja z različnimi dejavniki, vključno s 
'samo-ocenjevanjem', zunanjim ali skupinskim preverjanjem, 
kar omogoča možnost učenja v procesu dokumentiranja učnih 
rezultatov.  

 
 
Obstajajo različni pristopi in različne vrste portfolija, vendar je večina 
sestavljenih iz naslednjih elementov: 

 jasen pregled učnih rezultatov, ki jih je treba dokumentirati za 
namene priznavanja; 

 osredotočajo se na učne procese in učne rezultate učečega kot 
tudi pridobitev ključnega znanja, ključnih spretnosti in vedenj. 

 vsebujejo izdelke, ki zajemajo celotno delovno obdobje in ne 
enkratnega,  

 vključujejo gradiva, ki predstavljajo raznovrstne pripomočke 
preverjanja,  

 vsebujejo raznovrstne delovne vzorce in evalvacije izdelkov 
učenca/kandidata, so-učencev, učiteljev/mentorjev, lahko pa 
tudi reakcije staršev.  
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Smernice za lastno preverjanje oz. 'samo-ocenjevanje' 
 
Vključili smo dva modela smernic za samo-ocenjevanje. Prvi je 
pripomoček s splošnim življenjepisom, ki se lahko uporablja na vseh 
področjih in vseh delovnih mestih. Korist tega modela je, da je 
primeren za vsa delovna okolja in da vključuje kompetence, ki niso 
neposredno povezane z delom.  
 
Drugi model temelji na dejanskih učnih rezultatih. Lahko  temelji bodisi 
na opisu delovnega mesta (opisi delovnega mesta znotraj podjetja, 
kjer so opisane zahtevane kompetence za določeno delovno mesto) 
bodisi na poklicnem profilu (uradni dokumenti, ki opisujejo zahtevane 
kompetence za celotno kvalifikacijo ali za dodatne profile – npr. 
dodatno usposabljanje, specializirani profili ipd.). Prednost uporabe 
tega modela je ta, da se lahko ocenijo dejanske kompetence, ki so 
neposredno povezane z delovnim mestom ali kvalifikacijo. Ta model 
lahko prav tako uporabljamo kot osnovo za ugotavljanje zahtev 
usposabljanja z namenom doseči kvalifikacije prek sredstev 
priznavanja priložnostnega učenja.   
 
Uporabljamo lahko oba modela – 'samo-ocenjevanje' z uporabo 
življenjepisa (CV), ki ga lahko dopolnimo z ocenjevanjem na podlagi 
profila. 
 
 
1 –Življenjepis  
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Življenjepis 
 
Ime: 

Datum in kraj rojstva: 

Pridobljeno spričevalo/diploma ob končani izobrazbi: 

Kvalifikacija: 

Nadaljnje usposabljanje:  

Naziv trenutnega delovnega mesta:  

 

Trenutno zaposlen/a kot: 

Zaposlen/a od:                      poln delovni čas  O / krajši delovni čas O 

Glavna področja odgovornosti: 

 

Opis nalog: 

 

Prejšnja zaposlitev:  

Delal/a sem kot (določeno delovno mesto) pri (ime podjetja) od (mesec/leto) do 

 (mesec/leto)  

Naloge in odgovornosti pri tem delovnem mestu (zaželene so glavne naloge): 
 

 

 

Glavne karakteristike delovnega procesa: 

 

Dejansko znanje povezano z delovnim mestom: 

  

Računalniško znanje povezano z delovnim mestom: 

 

Poslovno znanje povezano z delovnim mestom: 

 

Znanje o varnostnih predpisih na delovnem mestu:  
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Znanje o okoljskih vidikih/vidikih sonaravnosti na delovnem mestu: 

 

Materni jezik: 

 

Ostali jeziki: 

 

Poleg tega znam/sem sposoben/a delati: 

  

 

 

Moje prednosti so: 

 

Rad/a bi se razvijal/a na področju: 
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2 – 'Samo-ocenjevanje' na podlagi profila  
 
Korak 1 
 
Vzemite opis delovnega mesta ali primernega poklicnega profila. 
Prepišite seznam kompetenc/sposobnosti (oz. učne rezultate), ki jih 
vsebuje. Če v profilu niso navedene kompetence/sposobnosti, lahko 
naredite seznam nalog in pristojnosti. 
 
Korak 2  
 
Preberite vsak učni rezultat/nalogo in pristojnosti ter pomislite, koliko je 
ta povezana z vami. Vprašajte se naslednja vprašanja?  

 Ali to delam trenutno?  

 Ali lahko to delam jaz?  

 Ali je to pomembno pri mojem vsakdanjem delu?  

 Ali točno vem, kaj to pomeni in vsebuje?  
 
Korak 3 
 
Za vsak učni rezultat/nalogo določite raven, ki najbolj opisuje vaše 
sposobnosti na tem področju. Glej spodnjo tabelo. Ocenjevanje je 
takšno:  

1. Ni ustrezen – ta učni rezultat/naloga ne ustreza moji službi.  
2. Ni primeren – Nisem primeren/a za noben element tega učnega 

rezultata/naloge in potrebujem usposabljanje na tem področju. 
3. Primeren pod nadzorom – Sem primeren/a za večino 

elementov tega učnega rezultata/naloge, vendar potrebujem 
določeno pomoč ali nadzor.  

4. Primeren – Sem primeren/a za vse elemente učnega 
rezultata/naloge in jih lahko uporabljam/uresničujem 
samostojno.  

5. Primeren nadzorovati ostale – Sem sposoben/a nadzorovati 
ostale pri uresničevanju tega učnega rezultata ali izvajanju te 
naloge.  

6. Primeren usposabljati ostale – Sem sposoben/a usposabljati 
ostale pri razvoju tega učnega rezultata ali pri izvajanju te 
naloge.   
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Korak 4 
 
Preglejte vse to z nekom iz vaše službe (izvajalcem usposabljanja, 
nadzora ali vodjo). Naredite osebni razvojni  načrt, če je mogoče, z 
njihovo pomočjo. Pozanimajte se za možnosti usposabljanja, da 
nadomestite svoje pomanjkljivosti v znanju. Pozanimajte se, kako 
lahko pridobite dokazilo o vaših kompetencah. Pogovorite se o 
možnostih usposabljanja/razvoju znotraj podjetja.  
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 Osebni razvojni načrt 

 

 
Moj osebni razvojni načrt 
 

Ime: 
 
 

Cilji 
 
-> kaj si 
želim 
doseči  
 

Dejavnosti 
 
-> kaj bom 
naredil/a, da 
bom 
dosegel/a  
moje 
razvojne 
cilje?  
 

Ovire 
 
-> kaj me  
lahko 
prepreči pri 
doseganju 
ciljev?  
 

Rešitve  
 
-> kako 
lahko 
premagam 
ovire? 
 

Trajanje in 
roki 
 
-> moja 
natančna 
časovnica 
 

 
1. 
 
 
 
 

    

 
2. 
 
 
 
 
 

    

 
3. 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 


