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Najkasneje do leta 2018: Ureditev/sistem za potrjevanje
neformalnega in priložnostnega učenja/1

• Posameznikom se omogoči potrjevanje znanja, spretnosti in kompetenc, 

pridobljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem (tudi prek odprtih 

virov učenja in z mobilnostjo);

• Posameznikom se omogoči, da si pridobijo kvalifikacijo ali (kjer je to 

ustrezno) delno kvalifikacijo/kredite na  osnovi potrjenih rezultatov 

neformalnega in priložnostnega učenja:

• za potrebe nadaljnega učenja (vključno z dostopom do formalnega izobraževanja)

• za svojo poklicno pot.

 V skladu z nacionalnimi okoliščinami, posebnostmi in potrebami



Do leta 2018: Ureditev/sistem za potrjevanje neformalnega 
in priložnostnega učenja/2

• Potrjevanje je postopek, v katerem pooblaščeni organ/institucija potrdi, da 

je posameznik pridobil znanje, spretnosti in kompetence (rezultate učenja), 

preverjeni/ocenjeni v skladu s postavljenimi standardi (poklicnimi, 

izobrazbenimi standardi, standardi preverjanja/ocenjevanja).



Do leta 2018: Ureditev/sistem za potrjevanje neformalnega 
in priložnostnega učenja/3 

V ureditev/sistem naj se vključijo  naslednje 4 faze/postopke:

• Opredelitev/identificiranje posameznikovih znanja, komptence in izkušenj 

• Popis/dokumentiranje rezultatov učenja in izkušenj - vidnost

• Preverjanje in ocenjevanje znanja, kompetenc in izkušenj

• Certificiranje/formalno priznavanje: podelitev certifikata/ali druge javne 

listine/kreditnih točk 
 Vsakemu posamezniku naj se omogoči, da se (v skladu s potrebami) vključi v katero 

koli fazo ločeno ali v kombinaciji. 
 Države lahko dajo prednost določenim področjem in/ali sektorjem in ciljnim 

skupinam. 



Načela/1 

• Povezava z nacionalnimi ogrodji kvalifikacij

• Informiranje in svetovanje posameznikom in institucijam

• Posebno poznost nameniti prikrajšanim in ranljivim skupinam

• Brezposelni imajo možnost opraviti „presojo spretnosti“ v šestih mesecih od 

opredelitve potrebe

• Ustrezne smernice in prosto dostopno svetovanje

• Sistem zagotavljanje kakovosti v vseh fazah, zanesljive, veljave in 

verodostojne metodologije za preverjanje/ocenjevanje



Načela/2 

• Strokovna usposabljenost in strokovno spopoljnjevanje osebja

• Standardi kvalifikacij/delnih kvalifikacij, pridobljenih s potrjevanjem 

neformalnega in priložnostnega učenja  so enaki/enakovredni standardom 

kvalifikacij v formalnem izobraževanju

• Uporaba evropskih orodij kot so Europass in Youthpass in sinergije s sistemi 

kot so evropski kreditni sistem za visoko šolstvo (ECTS) in poklicno 

izobraževanje (ECVET)



Vzpodbuditi in zagotoviti vključenost vseh deležnikov

v razvoj in implementacijo sistema, postopkov in razvoj ustreznih orodij: 

• Javnih institucij, delodajalcev, sindikatov, zbornic, mladinskih organizacij, 
zavodov za zaposlovanje itd. - spodbudili dokumentiranje/popis rezultatov 
učenja, pridobljenih z delom in prostovoljnimi dejavnostmi 

• šol, fakultet in drugih izvajalcev izobraževanja in usposabljanja – olajšali 
dostop do formalnega izobraževanja in priznanje (kreditnih točk ali 
premetov/modulov in skrajšanje izobraževanja) ali polno priznanje in 
dodelitev kvalifikacije

 koordinacija in usklajevanje različnih politik (izobraževanje, zaposlovanja,
mladina, gospodarstvo) glede ureditev potrjevanja  boljše družbeno 
priznavanje rezultatov neformalnega in priložnostnega učenja v praksi (na trgu 
dela in izobraževanju)



Podpora in spremljanje uvajanja Priporočil
• vzajemno učenje in izmenjava izkušenj in dobrih praks 

• redno posodabljanje evropskih smernic za potrjevanje nefomarmalnega in 

priložnostnega učenja 

• evropski popis potrjevanja neformalnega in priložnostnega učenja 

– http://www.cedefop.europa.eu/EN/bibliographies/18212.aspx

• Cedefopovo poročilo o nacionalnih ogrodjih kvalifikacij 

 Svetovalna skupina evropskega ogrodja kvalifikacij 

 Poročanje v okviru IU2020  - evalvacija in poročilo Svetu decembra 2018

 Finančna podpora evropskih programov  in ESS 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/bibliographies/18212.aspx
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High Medium-high Medium-low Low 

Finland, France, 
Netherlands, 
Norway, Portugal 

Denmark, 
Germany, 
Romania, Spain, 
Sweden, UK 
(England, Wales, 
Northern Ireland), 
UK (Scotland) 

Austria, Belgium 
(Flanders), 
Belgium 
(Wallonia), Czech 
Republic, Estonia, 
Iceland, Italy, 
Ireland, 
Liechtenstein, 
Lithuania, 
Luxembourg, 
Slovakia, Slovenia

Bulgaria, Croatia, 
Cyprus, Greece, 
Hungary, Latvia, 
Malta, Poland, 
Turkey 

Vir: EC, Cedefop, Updating the Existing Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning, Final report,  Executive sumary 2010 

Široka polična podpora, različne stopnje implementacije: 4 skupine  



Področja spremljanja 2013-14  - nacionalna raven 
• Izhodišča, načela in nameni potrjevanja, razumevanje, „model potrjevanja“, 

dosežki od leta 2010, izzivi

• Nacionalni pristop: normativna ureditev, ali obstaja nacionalni sistem, ali 

ima država (celovito) nacionalno strategijo, povezava z nacionanim 

ogrodjem kvalifikacij, uporaba standardov, „presoja spretnosti“ ? 

• Institucionalni okvir, nosilci in pristojnosti: ali ima država (krovno) institucijo 

na nacionalni ravni, ki usklajuje in kordinira delo? Pristojnosti? 

• Financiranje (proračun vlade, sofinaciranjwe s strani privatnega sektroja itn)

• Zbiranje podatkov  o potrjevanju neformalnega znanja (število uspešnih k)



Področja spremljanja 2013-14 – organizacijska raven  

• Vloga formalnega izobraževanja, šol, fakultet in drugih izvajancev pri 

potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja? 

• Vloga svetovalcev in svetovalnih mrež 

• Vloga privatnega sektorja pri potrjevanju neformalno in priložnostno 

pridobljnega znanja, ločene initiative/sodelovanje z nacionalnimi 

institucijami?

• Vloga tretjega sektorja, napr. neprofitnih in nevladnih organizacij 

• Stroški na ravni organizacij (direktni in indirektni) 



Področja spremljanja 2013-14 – raven posameznika

• Promocija in informiranje posameznikov

• Podpora in svetovanje kandidatom 

• Stroški potrjevanje za posameznika

• Projekti namenjeni ciljnim skupinam  (z nizkimi kvalifikacijami, osipniki itd) 

• Podatki o koristih za posameznike (število podeljenih kvalifikacij, uspešna 

vključite v formalno izobraževanje, napredovanje v karieri itd) 

 Sistem zagotavljanja kakovosti v vseh fazah potrjevanja neformalnega in 

priložnostnega učenja ključen



More information
www.cedefop.europa.eu
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